
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  Nr. i S J

din <£Q U & f& V& ţJ l 0 21 

cu privire la defrişare

în conformitate cu:
-  art.4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

-  art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

♦ -  Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice 

naţionale şi locale din Republica Moldova;

- art. 22 lit. b), art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia 

forestieră din afara fondului forestier, Consiliul Raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se acceptă defrişarea a 52 arbori de specie plop, amplasaţi în perdeaua forestieră a 

drumului L-554 Fetiţa-Albina (27 arbori) şi în perdeaua forestieră a drumului L- 

555 Gura Galbenei - Ivanovca Nouă (25 arbori).

2. Se împuterniceşte, grupul de lucru pentru achiziţii publice de a identifica 

antreprenorul care va executa defrişările, conform legislaţiei în vigoare.

3. Se pune în sarcină dnei Tatiana Bulat, şef, Serviciul Contabilitate de a lua la 

evidenţă contabilă masa lemnoasă defrişată.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Mihail Olărescu. 

preşedintelui raionului.

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 

cunoştinţă în copie:

- Serviciului Contabilitate;

- Direcţiei Dezvoltare Teritorială;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www .raioncimis.l 1 a.md.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat:

Secretarul consiliului 

Şef, Secţia Administraţie Publică 

Specialist principal, Serviciul Juridic 

Proiect elaborat:

Specialist principal, Direcţia Dezvoltare Teritorială

t  Notă informativă

Ia proiectul de decizie n r .fitflf â din JO - / S - 2021

cu privire la defrişare

în urma efectuării vizitelor de lucru în teritoriu de către şeful Direcţiei Dezvoltare 

Teritorială, Vasile Tocaru, s-a stabilit că după întâmplării dm vara anului curent şi a rafalelor 

de vânt din perioada respectivă pe unele segmente a drumurilor L554 Fetiţa -Albina şi L555 

Gura Galbenă - Ivanovca Nouă sau produs ruperi de crengi care au căzut pe partea carosabilă 

a traseelor indicate. Totodată, locuitorii localităţilor Gura Galbenei, Ivanovca Nouă, Albina şi 

Fetiţa implicaţi în agricultură şi care prelucrează pământul în zonele adiacente drumurilor 

menţionate sunt nemulţumiţi de arborii de pe marginea carosabilului din motiv că aceştia 

împiedică creşterea culturilor agricole dm preajmă, aducându-le prejudicii financiare.

Astfel, pentru a îmbunătăţi situaţia pe traseele L554 Fetiţa -Albina şi L555 Gura Galbenă - 

Ivanovca Nouă, administraţia raionului a solicitat Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice 

delegarea unui specialist care ar identifica arborii uscaţi şi în proces de uscare, pentru ca 

ulterior după obţmerea autorizaţiei Agenţiei de Mediu acestea să fie defrişaţi.

La data de 13 octombrie 2021 de către reprezentatul Institutul de Cercetări şi Amenajări 

Silvice, Serghei Vasiliuc şi specialistul Direcţiei Dezvoltare Teritoriale, Ion Cecati, a fost 

efectuată examinarea stării fitosanitare a vegetaţiei forestiere degradate şi supuse uscării. S-a 

constatat că 52 de arbori de pe traseele indicate sunt supuşi procesului, de uscare. Instituţia de 

resort recomandând extragerea arborilor aflaţi în procesul de uscare.

Pentru evitarea situaţiilor de căderi a arborilor şi crearea situaţiilor de accident care pot 

pune în pericol vieţile oamenilor şi satisfacerea doleanţelor persoanelor implicate în 

agricultură, solicităm permisiunea Dumneavoastră pentru defrişarea arborilor nominalizaţi.

Mihail Olărescu

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian 

Viorica Ciuntu

Iurie Racu

Specialist principal, Direcţia Dezvoltare Teritorială Iurie Racu


