
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 
                                                     DECIZIE nr. 3/ 

                                                   din 17 august  2018    

                                                                                                        Proiect 

 
Cu privire la  defrișarea  arborilor  
 

      În temeiul art. 14 alin. (2),  lit. f1), art. 43 alin. (1), lit. g) și art. 46  ale Legii  nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 591-IV din 23 septembrie 1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților 

urbane și rurale, Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 19 ianuarie 2004 ”Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră în 

afara fondului forestier,  actului de cercetare fitosanitară, examinînd nota informativă, Consiliul 

raional  DECIDE: 

 
     1.  Se  acceptă  defrişarea   arborilor  din preajma drumurilor publice locale de interes raional  

L 410 R6 – drum de acces spre satul Micăuți și L 411 M5 – drum de acces spre satul Greblești, 

conform actelor de evaluare (se anexează).  

     2.  Se stabilește prețul masei lemnoase pe picior a unui ms de 300 lei. 

     3.  Masa lemnoasă va fi luată la evidenţă ca lemn de foc. 

     4.  Plantarea arborilor  în sectorul  defrişat să se efectueze  în   primăvara și toamna anului 

2019 . 

     5.  Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama președintelui raionului (M. 

Popa).  
 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat  

 
VIZAT:  

Serviciul juridic                                             I. Malic    

Vicepreședintele raionului                             N. Budu 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale                                                 N. Sîrbu 

Serviciul agricultură, relații 

funciare și cadastru din cadrul 

Direcției economie, 

construcții și politici 

investiționale                                                 V. Borș          



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei,,Cu privire la defrişarea arborilor”  

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite                                                    

Prezentul proiect a fost elaborat de către Direcţia economie,  construcţii şi 

politici investiţionale în scopul defrişării arborilor din zona de protecţie a 

drumurilor L411 M5-drum de acces spre satul Grebleşti şi L410 R6-drum de acces 

spre satul Micăuţi.            

În temeiul Legii nr. 591-IV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi 

ale localităţilor urbane şi rurale, Hotărârii Guvernului nr. 27 din 19 ianuarie 2004 

,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul 

forestier şi vegetaţia forestieră în afara fondului forestier”, grupul de lucru în 

componenţa funcţionarilor Direcţiei economie, construcţii şi politici investiţionale, 

reprezentantanţii Inspecţiei Ecologice Străşeni,  Întreprinderii Silvocinegetică 

Străşeni  şi Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice au evaluat starea arborilor 

din componenţa fîşiilor forestiere de protecţie a drumurilor publice locale de interes 

raional.   

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul deciziei ,,Cu privire la defrişarea arborilor” reglementează  

defrișarea  arborilor de pe anumite poțiuni de drum și  preţul de vânzare a unui ms 

de masă lemnoasă. 

 

III. Fundamentarea economico – financiară 

 Implementarea prezentului proiect va necesita cheltuieli adăugătoare care vor 

fi acoperite din vânzarea masei lemnoase.   

 

IV. Impactul proiectului 

 Proiectul va avea un impact pozitiv în asigurarea securităţii circulaţiei rutiere.  

 

V. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice ale proiectelor.     

         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în ţedinţă. 

 

 

 

Borș Valeriu, 

Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru 

http://www.crstraseni.md/

