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DECIZIE 

12 octombrie 2022                                                                         Nr. 06/05-XXVII   

                                                                          

„Cu privire la efectuarea tăierilor selectiv-igienice și tăiere rasă 

 a arborilor din fîșiile împădurite, proprietate a UAT Ciobalaccia” 

 

        În legătură cu examinarea materialelor privind defrișarea selectiv-igienice și 

tăierea de rasă a arborilor în scopul îmbunătățirii vegetației forestiere, în temeiul 

art.14 alin.(2) lit.r) și f), și alin.(3) din Legea privind administrația publică locală 

nr.436/2006, conformitate cu art.4 alin. (1) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435/2006, Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr.27/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și 

vegetația forestieră din afara fondului forestier, Actul nr. 297 de examinare 

fitosanitară a vegetației forestiere al Institulului de cercetări și Amenajări Silvice, 

avizul comisiei consultative de specialitate protecția mediului, amenajarea 

teritoriului, agricultură și industrie Consiliul comunal Ciobalaccia 

DECIDE: 

1. Se permite executarea lucrărilor de defrișare selectiv-igienică și tăiere rasă pe 

terenurile acoperite cu vegetație forestieră în volum lemnos de 659,23 m/steri, 

200 m/steri creangă realizabilă după cum urmează: 

-conturul 5-7 perdea forestieră de protecție, suprafața de 2,71 ha (tăieri de 

conservare) 

- perdele forestiere fără număr, suprafața de 2,33 ha (tăieri de îngrijire-răritură) 

- contururile 1056, 1048, 1053 perdea forestieră de protecție, suprafața de 1,19 ha 

(tăieri de igienă-selectivă) 

- conturul 1057, perdea forestieră de protecție, suprafața de 1,45 ha (tăieri de 

îngrijire-răritură) 

- conturul 859, perdea forestieră de protecție, suprafața de 1,03 ha (tăieri de igienă-

selectivă) 

- conturul 854, 851, perdea forestieră de protecție, suprafața de 1,50 ha (tăieri de 

igienă-selectivă) 

2. Se împuternicește primarul comunei Ciobalaccia, dl Gheorghe Pîrciu, să 

perfecteze documentele necesare pentru obținerea autorizației de defrișare a 

arborilor, din partea organelor abilitate. 

3. Prezenta decizie se publică în Registrul actelor locale și se remite factorilor 

decizionali și persoanelor interesate în termenii stabiliți de legislație. 
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4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului comunei 

Ciobalaccia dl Gheorghe Pîrciu și comisei consultative de specialitate protecția 

mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie, consiliul comunal 

Ciobalaccia. 

 

 

Președintele ședinței 

 

Avizat: 

Secretarul Consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                          Luminița TURLACOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

 
la decizia nr. 06/05-XXVII din 12.10.2022 

„Cu privire la efectuarea tăierilor selectiv-igienice și tăierea rasă 

a arborilor din fîșiile împădurite, proprietate a UAT Ciobalaccia” 

 

        În legătură cu examinarea materialelor privind defrișarea selectiv-igienice și 

tăierea de rasă a arborilor în scopul îmbunătățirii vegetației forestiere, în temeiul 

art.14 alin.(2) lit.r) și f), și alin.(3) din Legea privind administrația publică locală 

nr.436/2006, conformitate cu art.4 alin. (1) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435/2006, Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr.27/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și 

vegetația forestieră din afara fondului forestier, Actul nr.297de examinare 

fitosanitară a vegetației forestiere al Institulului de cercetări și Amenajări Silvice, 

avizul comisiei consultative de specialitate protecția mediului, amenajarea 

teritoriului, agricultură și industrie Consiliul comunal Ciobalaccia 

Se solicită permietrea executarii lucrărilor de defrișare selectiv-igienică și tăiere 

rasă pe terenurile acoperite cu vegetație forestieră în volum lemnos de 659,23 

m/steri, 200 m/steri creangă realizabilă după cum urmează: 

-conturul 5-7 perdea forestieră de protecție, suprafața de 2,71 ha (tăieri de 

conservare) 

- perdele forestiere fără număr, suprafața de 2,33 ha (tăieri de îngrijire-răritură) 

- contururile 1056, 1048, 1053 perdea forestieră de protecție, suprafața de 1,19 ha 

(tăieri de igienă-selectivă) 

- conturul 1057, perdea forestieră de protecție, suprafața de 1,45 ha (tăieri de 

îngrijire-răritură) 

- conturul 859, perdea forestieră de protecție, suprafața de 1,03 ha (tăieri de igienă-

selectivă) 

- conturul 854, 851, perdea forestieră de protecție, suprafața de 1,50 ha (tăieri de 

igienă-selectivă) 

 

 

     

 

 

 

Primarul  

comunei Ciobalaccia                                                             Gheorghe PÎRCIU 

 

 

 
 


