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nr. 3/21
DECIZIE

din 15 iulie 2020

Cu privire la defrişarea arborilor şi arbuştilor 
din spaţiul proprietate publică

In scopul dezvoltării şi protecţiei spaţiilor verzi ale localităţii şi eficientizării activităţii 
autorităţii publice locale, avînd în vedere solicitările locuitorilor satului Ghidighici, în temeiul 
art.40 din Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător, cu modificările şi 
completările ulterioare. în temeiul Legii nr. 591/1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor 
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare. în temeiul art. 26 din Legea regnului 
vegetal nr. 239/2007. cu modificările şi completările ulterioare. Hotărîrea Guvernului nr. 27/2004 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia 
forestieră în afara fondului forestier. în temeiul art. 14 alin. 2 lit. f1 ) al Legii Republicii Moldova 
nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, avînd în vedere avizul comisiei Consultative de 
specialitate. Consiliul local DECIDE:

1. Se acceptă tăierea şi defrişarea arborilor şi arbuştilor, igienizarea spaţiilor verzi, proprietate 
publică a LAT Ghidighici. conform actelor permisive şi autorizaţiilor eliberate de către 
organele abilitate începînd cu data adoptării prezentei decizii.
2. Se instituie Comisia de evaluare a masei lemnoase obţinute în urma defrişării. în următoarea 
componenţă:

Preşedintele comisiei: Corcinschi Dumitru - consilier 
Membrii comisiei: Durbală Larisa - consilier 

Noroc Larisa - consilier
Graur Mihail - responsabil la lucrări de amenajare şi salubrizare 
Tataru Nadejda- contabil

3. Se stabileşte preţul unui metru ster de masă lemnoasă de foc-300 lei.
4. Se pune în seama contabilităţii primăriei luarea la evidenţă contabilă a masei lemnoase
5. Se distribuie masa lemnoasă familiilor social-vulnerabile conform listei examinate de către 
comisia buget şi finanţe şi protecţia socială a populaţiei.
6. Plantarea arborilor în sectorul defrişat să se efectueze în toamna şi primăvara anilor 2020-2021.
7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama Primarului Victor DURBALĂ.

Preşedintele şedinţei

CONTRASEMNAT:
Secretar interimar a Consiliului local

Durbală Ion

na Rodica
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