
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: S.Radu 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

 

din 26 aprilie 2016                                                                                    nr.3/29(8/29)-XXV 
 
Cu privire la tăierea arborilor. 
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.a) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.b) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, art.10, art.26 şi art.27 din Legea R.Moldova nr.591-XIV din 
23.09.1999 „Cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale”, art.9 al Regulamentului „Cu 
privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier”, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.27 din 19.01. 2004, în conformitate cu solicitările 
locuitorilor oraşului Cahul, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul   
 

           D E C I D E : 
 

1. Se permite grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului al Primăriei oraşului Cahul tăierea  
şi curăţirea arborilor, conform listei: 

Locul aflării Tăiere 
(buc.) 

Curăţire 
(buc.) 

şos.Prieteniei,13 1  
str.M.Eminescu,18 5  
str.Amintirilor,10 5  
str.A.Mateevici, 33-d 2  
bd.Victoriei,12 2  
şos.Griviței, 4/1 1  
str.I.Neculce, 1 1  
str.Ștefan cel Mare, 17 2  
str.Ştefan cel Mare, 23 1  
str.A.Şciusev, 24-26 7  
str.Nucilor, 1 1  
str.M.Viteazul, 1-5 2 1 
str.Tineretului, 23 1 2 

Total: 31 3 
 

2. Lucrările de tăiere şi curăţire a arborilor vor fi efectuate conform actului de cercetare 
fitosanitară a arborilor de pe teritoriul oraşului Cahul, întocmit de către Agenţia Ecologică Cahul, şi 
avizului pentru efectuarea curăţirii şi tăierii pe terenurile acoperite cu vegetaţia forestieră din afară 
fondului forestier al ÎS Întreprinderea pentru Silvicultură „SILVA-SUD” Cahul.  

3. Se obligă contabilitatea Primăriei oraşului Cahul (contabil-şef – dna Baragan Olesea) să ia la 
evidenţă masa lemnoasă obţinută în rezultatul tăierii şi curăţirii arborilor. 

 4. Şeful-interimar al grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului, dl Raru Vasile, se 
desemnează responsabil pentru efectuarea lucrărilor de curăţire şi tăiere a copacilor, conform anexei.  

5. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, dl Dandiş 
Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale, 
infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia mediului (preşedinte – dl Renţa 
Sergiu) 

 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
      
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                               Larisa NISTIRENCO 


