
                                      CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                         PROIECT 

DECIZIE 

Nr.__________ 

din _________ 

Cu privire la tăierea, defrișarea și curățarea 

sanitară a arborilor și arbuștilor  

 
 În conformitate cu art.10, art. 118-126 Cod administrativ al RM nr. 116 din 19.07.2018;  art.14,(2), lit. f

1
), 

din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.1, art.9 ale Legii Republicii 

Moldova nr. 523-XIV din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”; 

art.5, art.9, alin.(2), lit. a), lit. j), lit. n) ale Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice”; pct. 2.1 din Hotărîrea despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor 

electrice nr.514 din 23.04.2002; pct.4.12 din Reguli și norme de construcții ale R. Moldova modificat prin ordinul 

Ministerului Construcțiilor și dezvoltării teritoriului nr. 6 din 11.04.2008; art. 26 al Legii regnului vegetal 

nr.239-XVI din 08.11.2007; pct. 21 din Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor din fondul forestier și 

vegetația forestieră din afara fondului forestier aprobat prin H.G. nr.27 din 19.01.2004; art.7, alin.(1) al Legii nr. 

246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, având ca bază Contractul nr. 3 

din 02.11.2018 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și a spațiilor verzi din municipiul 

Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei 10.9 din 26.10.2018, modificat prin Decizia Consiliului 

Municipal Orhei 14.10.2 din 26.12.2018 și prelungit prin acord nr. 4/3 din 25.02.2021 aprobat prin Decizia 

Consiliului Municipal Orhei 2.3 din 18.02.2021, în conformitate cu Actul de examinare fitosanitară a vegetației 

forestiere nr. 245 din 25.11.2021 eliberat de către ICAS și ca urmare a actului de evaluarea masei lemnoase 

prevăzute spre recoltare la lucrările de igienă selectivă pe teritoriul municipiului Orhei efectuată de Întreprinderea 

pentru Silvicultură Orhei, în scopul respectării normelor sanitare și aplicării măsurilor de îmbunătățire a vegetației 

forestiere în municipiul Orhei, examinând nota informativă prezentată de viceprimarul de ramură, avînd în vedere 

avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Orhei, DECIDE: 

 

 1. Se permite tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor din spațiile verzi de pe 

proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului Orhei, conform Actului de 

examinare fitosanitară a vegetației forestiere nr. 245 din 25.11.2021, aprobat de către Directorul 

Institutului de cercetări și amenajări silvice cu nr. 01-81/574 din 26.11.21. 

 2. Se pune în sarcina ÎM ,,Servicii Comunal – Locative” Orhei să întreprindă acțiunile necesare 

pentru executarea prezentei decizii după obținerea actelor permisive de la organele abilitate, întru 

efectuarea lucrărilor de tăiere, defrișare și curățare sanitară a arborilor și arbuștilor din spațiile verzi de pe 

proprietatea publică a administrației publice locale a municipiului Orhei, asigurînd îndeplinirea 

prevederilor deciziei respective. 

 3. Masa lemnoasă obținută în urma efectuării lucrărilor de tăiere, defrișare și curățare sanitară a 

arborilor și arbuștilor din spațiile verzi de pe proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale a 

municipiului Orhei, va fi depozitată și luată la evidența contabilă în conformitate cu legislația în vigoare. 

 4. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va asigura repartizarea masei lemnoase 

persoanelor social vulnerabile din municipiul Orhei conform normelor legale în vigoare. 

 5. Cheltuielile ce țin de tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor din spațiile 

verzi de pe proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului Orhei vor fi acoperite din 

contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetul municipal al anului 2022. 

 5. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate, intră în vigoare la data includerii acesteia în 

Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată la Judecătoria Orhei cu sediul str. V. Mahu, 135, mun. 

Orhei în termen de 30 zile de la data comunicării conform prevederilor Codului Administrativ, se plasează 

pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei (www.orhei.md), și se afișează pe panoul informațional. 

 6. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor de ramură conform 

competențelor.  

Primarul municipiului Orhei                                                                         Pavel VEREJANU  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                  Anastasia ȚURCAN  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                  Valerian CRISTEA  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                  Cristina COJOCARI  

Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei                                        Grigore MÎRA  

Specialist principal (Jurist )                                                                           Olesea OLARI 

Specialist principal                                                                                        Alina TRUSOVSCAIA  

Autor: Specialist principal (Jurist )                                                               Olesea OLARI 

http://www.orhei.md/


 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

La  proiectul de Decizie nr.              din                                2021 

Cu privire la tăierea, defrișarea și curățarea sanitară a arborilor și arbuștilor 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Autor: Specialist principal (Jurist )                              Olesea OLARI 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

În scopul respectării normelor sanitare și aplicării măsurilor de îmbunătățire a vegetației forestiere în municipiul 

Orhei, conform Actului de examinare fitosanitară a vegetației forestiere nr. 245 din 25.11.2021, aprobat de către 

Directorul Institutului de cercetări și amenajări silvice cu nr. 01-81/574 din 26.11.21 este necesară aprobarea 

prezentei decizii.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene: nu este cazul  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Aprobarea tăierii, defrișării și curățării sanitare a arborilor și arbuștilor din spațiile verzi de pe proprietatea 

publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului Orhei, conform Actului de examinare fitosanitară a 

vegetației forestiere nr. 245 din 25.11.2021, aprobat de către Directorul Institutului de cercetări și amenajări 

silvice cu nr. 01-81/574 din 26.11.21 

5. Fundamentarea economico-financiară implementarea și aprobarea 

 Adoptarea și implementarea prevederilor acestui proiect de decizie nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul APL. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare - art.14,(2), lit. f
1
), din Legea nr. 436- XVI 

din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.1, art.9 ale Legii Republicii Moldova nr. 523-XIV din 

16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”; art.5, art.9, alin.(2), lit. a), 

lit. j), lit. n) ale Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”; pct. 

2.1 din Hotărîrea despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice nr.514 din 

23.04.2002; pct.4.12 din Reguli și norme de construcții ale R. Moldova modificat prin ordinul Ministerului 

Construcțiilor și dezvoltării teritoriului nr. 6 din 11.04.2008; art. 26 al Legii regnului vegetal nr.239-XVI din 

08.11.2007; pct. 21 din Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor din fondul forestier și vegetația forestieră 

din afara fondului forestier aprobat prin H.G. nr.27 din 19.01.2004; art.7, alin.(1) al Legii nr. 246 din 22.11.2017 

cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, având ca bază Contractul nr. 3 din 02.11.2018 

privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și a spațiilor verzi din municipiul Orhei, aprobat 

prin Decizia Consiliului Municipal Orhei 10.9 din 26.10.2018, modificat prin Decizia Consiliului Municipal 

Orhei 14.10.2 din 26.12.2018 și prelungit prin acord nr. 4/3 din 25.02.2021 aprobat prin Decizia Consiliului 

Municipal Orhei 2.3 din 18.02.2021, în conformitate cu Actul de examinare fitosanitară a vegetației forestiere nr. 

245 din 25.11.2021 eliberat de către ICAS și ca urmare a actului de evaluarea masei lemnoase prevăzute spre 

recoltare la lucrările de igienă selectivă pe teritoriul municipiului Orhei efectuată de Întreprinderea pentru 

Silvicultură Orhei. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost publicat pentru consultarea publică pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei  

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice – Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică 

legislativă. Proiectul de decizie a fost vizat specialist principal (Jurist) dl. Grigore MÎRA  

11. Constatările altor expertize Nu au fost efectuate. 

   

 

 

Autor:      Specialist principal (Jurist )                                                               Olesea OLARI 

 

 

 

 

 

 


