
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

_________________________________________________________________ 
 

D E C I Z I E  
 

PROIECT 

Din 26 octombrie 2017                                                                                 nr.05/08 

 

 

Cu privire la defrișarea unor arbori  
 

În conformitate cu art. 4 (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 

435-XVI din 28.12.2006, art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art. 10, 18 alin. (1), din Legea cu privire la spaţiile verzi ale 

localităţilor urbane şi rurale nr. 591 din 23.09.1999, pct. 22 lit. b), 24 din Hotărârea 

pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier 

şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier nr. 27 din 19.01.2004, Consiliul 

raional Cimişlia, DECIDE:  

 

 

1. Se acceptă defrișarea a 30 de arbori amplasați pe terenul cu suprafața de 

4,6542 ha, număr cadastral 2901304.336, din or.Cimișlia, str.Al.cel Bun 133, 

proprietate a raionului Cimișlia, din preajma blocului administrativ de pe str. 

Alexandru cel Bun nr. 133, or. Cimișlia, cod cadastral 2901304.336.14, în 

scopul amenajării parcării auto și a trotuarului pietonal. 

 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului Cimişlia,  Iurie Stoian. 

 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina web a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 
 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului raional                                                                  Vasile Spînu 
                                                  

Coordonat: 

Vicepreşedintele raionului                                                Iurie Stoian 

Avizat:   

SecretarulConsiliului                                                 Vasile Spînu 

 

Șef Secția administație publică                                                                                    Anatolie Casap  

 

Proiect elaborat de:        

Șef Direcția dezvoltare teritorială                                            Vasile Tocaru 
 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


Notă informativă 

La proiectul de decizie a Consiliului raional nr.05/08 din 26 octombrie  

Cu privire la defrișarea unor arbori 

 

În legătură cu necesitatea amenajării parcării auto pe terenul aferent al 

blocului administrativ de pe str. Alexandru cel Bun nr. 133, or. Cimișlia, 

este necesar de a defrișa 30 de arbori de masă diferită pe perimetrul 

teritoriului nominalizat. 

În conformitate cu art. 4 din Legea  privind descentralizarea  

administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art. 43 din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 10, 18 alin. 

(1), 20 alin. (1), (5) din Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor 

urbane şi rurale nr. 591 din 23.09.1999, pct. 22 lit. b), 24 din Hotărârea 

pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în 

fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier nr. 27 din 

19.01.2004, se propune spre aprobare defrișarea arborilor amplasați pe 

terenul aferent al blocului administrativ de pe str. Alexandru cel Bun nr. 

133, or. Cimișlia, în scopul amenajării a parcării auto și a trotuarului 

pietonal. 

 

 
       Șef Direcția dezvoltare teritorială                                                  Vasile Tocaru 
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