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DECIZIE 

12 octombrie 2022                                                                   Nr. 06/06 -XXVII   

                                                                          

„Cu privire la selectarea terenurilor pentru includerea  

în cadrul programului Național de Împădurire/Reînpădurire” 

 

     În temeiul art. 14 alin. (1), (2) lit. b), d) din Legea privind administrația publică 

locală nr. 436/2006, Legea nr. 1041/2000 pentru ameliorarea prin împădurire a 

terenurilor degradate și Gotărîrea Guvernului nr. 1186/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate 

proprietate publică a unităților-administrativ teritoriale și a terenurilor degradate 

proprietate private, în scopul asigurării unui grad sporit de protecție a localităților, 

terenurilor agricole și infrastructurii, ameliorării stării terenurilor degradate și 

afectate de procese erozionale, avizul comisei consultative de specialitate protecția 

mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie, consiliul comunal 

Ciobalaccia. 

  

D E C I D E: 

1. Se aprobă lista terenurilor pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare, 

amplasate în cadrul următoarelor blocuri/contururi cadastrale: 

a) Suprafețe supuse alunecărilor de teren, terenuri erodate 

(împădurire/reîmpădurire): conturul nr.206 - 0,75 ha. 

b) Perdele forestiere riverane de protecție a apelor râurilor și bazinelor de 

apă (reabilitare): conturul nr.105 - 5 ha. 

c) Terenuri cu plantații forestiere cu sau fără transferul în faza de masiv, 

dar cu nereușite și/sau deficiențe de compoziție și structură (reabilitare): 

conturul nr.202 - 32 ha. 

Total:  37,75 ha. 

 

2. Primarul comunei Ciobalaccia dl Gheorghe Pîrciu, va încheia Contractul de 

asociere civilă în parteneriat în domeniul creării, reabilitării și aplicării 

regimului silvic în plantațiile cu vegetație forestieră (”Contract”) cu 

Întreprinderea Silvică Cahul. 

3. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare va asigura 
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concretizarea perfectarea documentelor necesare pentru încheierea și 

implementarea Contractului  cu Întreprinderea Silvică Cahul. 

 

4. Se numește primarul comunei Ciobalaccia dl Gheorghe Pîrciu în calitate de 

persoană de contact cu Întreprinderea Silvică Cahul în vederea 

implementării prevederilor stipulate în Contract. 

5. Prezenta decizie se publică în Registrul actelor locale și se adduce la 

cunoștință publică prin afișare în locuri publice. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 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. 06/06-XXVII din 12.10.2022 

,,Cu privire la selctarea terenurilor pentru includerea în cadrul programului Național de 

împădurire/reînpădurire 
 

În scopul asigurării unui grad sporit de protecție a localităților, terenurilor 

agricole și infrastructurii, ameliorării stării terenurilor degradate și afectate de 

procese erozionale,  

Primarul comunei Ciobalaccia, Pîrciu Gheorghe, solicita aprobarea contururilor 

pentru împadurirea//reîmpădurirea/reabilitarea fâșiilor forestire și a pădurilor: 

1. Conturul 202, cu suprafața de 32 ha. 

2. Hotarul dintre contururile 105 și 201 cu suprafața de 5 ha. 

3. Conturul 206, intravilanul s.Victorovca, suprafața de 0,75 ha. 

Specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare com. 

Ciobalaccia va aduce în concordanţă documentaţia funciară cu prezenta decizie. 

Primarul UAT Ciobalaccia, în temeiul prezentei decizii şi materialelor de 

delimitare va asigura înregistrarea bunului imobil delimitat la Agenţia Servicii 

Publice. 

 

 



 

 

Specialist în reglementarea  

regimului funciar si cadastru                                                               Mihai Nicoleta 

 


