
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 24 martie 2016                                                                         nr.1/25(6/25)-XXV 
 
Cu privire la completarea Listei arborilor ce necesită 
a fi curăţiţi sau tăiaţi în perioada 15 octombrie 2015 
– 15 aprilie 2016, aprobată prin decizia Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.2/40-XXV din 30.09.2015. 
 
 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, 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 şi vegetaţia forestieră din 
afara fondului forestier”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.27 din 19.01.2004, în 
legătură cu efectuarea lucrărilor de restabilire a trotuarelor şi amenajarea teritoriului, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   
 

           D E C I D E : 
 

1. Se acceptă  completarea Listei arborilor ce necesită a fi curăţiţi sau tăiaţi în perioada 15 
octombrie 2015 – 15 aprilie 2016, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/40-
XXV din 30.09.2015 „ Cu privire la tăierea şi curăţirea arborilor”, conform anexei. 

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        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO  
 
 
 
 
 
 



Anexă 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.1/25(6/25)-XXV din 24.03.2016 
 
 

\L I S T A 
arborilor ce necesită a fi curăţiţi sau tăiaţi  

în perioada 15 octombrie 2015 – 15 aprilie 2016 
 

 

Locul aflării 
Tăierea copacilor Curăţirea copacilor 

Denumirea 
copacilor 

Cantitatea 
(buc.) 

Denumirea 
copacilor 

Cantitatea 
(buc.) 

str.M.Frunze  
(segmentul str.A.Mateevici – bd.Victoriei) 

plop 2   
ulm 2   

str.A.Mateevici  
(segmentul str.M.Frunze – pr.Republicii) 

agud 1   
ulm 3   
salcîm 3   
arţar 1   
plop 2   
frasin 1   

str.A.Mateevici, 14-a ulm 3   
str.A.Mateevici, 25 tei 1   
str.F.Seliviorstov, 9-j salcîm 4   

ulm 1   
str.M.Eminescu  
(segmentul str.A.Mateevici – str.31 August) 

ulm 7   
frasin 1   

str. M.Eminescur, 28-30 plop 4   
str.Dunării, 27 plop 1   
str.Doinelor, 36   arţar 8 
str.Tineretului, 36   castan 2 
str.Trecătoarea Salcîmilor, 11 plop 1   
str.V.Alecsandri, 68 brad 1   
str.Ştefan cel Mare, 30 plop 1   
str.Ştefan cel Mare, 20 (SA „Tricon”) mesteacăn, 

tei 
5   

str.Ştefan cel Mare, 125 plop 1   
str.A.Tecuci, 1 ulm 1   
Str.31 August, 4-b ulm 2   
str.31 August, 7 castan 3   

ulm 5   
plop 2   

str.Florilor, 8 plop 1   
str.Doinelor, 26-48   ulm 7 

  arţar 1 
  plop 4 
  salcîm 1 

sos.Griviţei, 20-a   ulm 1 
intersecţia str.N.Bălcescu – str.A.Donici   plop 1 

Total: 52  25 
 
 
 
 

Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


