
  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 
_____________________________________________________________________________ 

   MD-7318, r. Cantemir, s. Ciobalaccia, tel.273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 

PROIECT 

DECIZIE                  

09 noiembrie 2022                                                                          Nr. 07/02-XXVII      

„Cu privire la  stabilirea și aprobarea prețului de vînzare  

pentru un metru ster lemne de foc în comuna Ciobalaccia” 

 

       În legătură cu necesitatea stabilirii prețului pentru un metru ster de lemn obținut 

în urma tăierilor arborilor din fîșiile forestiere ale comunei Ciobalaccia, în temeiul 

art.14 alin.(2) lit.r) și fı), 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, Autorizatia Agenției de Mediu, 

pentru tăieri din fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului  forestier 

nr. P-2989/2022, avizul comisiei consultative de specialitate, protecția mediului, 

amenajarea teritoriului, agricultură și industrie, Consiliul comunal  Ciobalaccia, 

D E C I D E: 

1. Se stabilește prețul de vînzare a lemnelor de foc: 

-  (specia ulm și nuc, specii tari diverse) pentru un metru ster în mărime de 500 

lei m/s.) 

- (specia salcîm, specie tare) pentru un metru ster în mărime de 700 lei m/s. 

2. Se stabilește prețul de vînzare a crengilor netocate pentru un metru ster în mărime 

de 72 lei. 

3. Se stabilește ca lemnele de foc vor fi vîndute cîte 3m/s, persoanelor încadrate în 

grad de dizabilitate I și persoanelor singuratice. 

4. Se deschide linia bugetară pentru realizarea lemnului la partea de venituri 331210 

,,Realizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților,,. 

5. Prezenta decizie se publică în Rregistrul actelor locale se remite factorilor 

decizionali și persoanelor interesate în termenii stabiliți de legislația în vigoare. 

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei 

consultative de specialitate activități economico-fianciare, consiliul comunal 

Ciobalaccia. 

 

Președintele ședinței                                                           

Avizat: 

Secretarul consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                            Luminița TURLACOV 
 

 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


Notă informativă 

 
la proiectul de decizie nr. 07/02-XXVII din 09.11.2022 

„Cu privire la  stabilirea și aprobarea prețului de vînzare pentru un metru ster 

lemne de foc în comuna Ciobalaccia” 

 

       În legătură cu necesitatea stabilirii prețului pentru un metru ster de lemn obținut 

în urma tăierilor arborilor din fîșiile forestiere ale comunei Ciobalaccia, în temeiul 

art.14 alin.(2) lit.r) și fıı), 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, Autorizatia Agenției de Mediu, 

pentru tăieri din fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului  forestier 

nr. P-2989/2022, se propune de a se stabili prețul de vînzare a lemnelor de foc obținut 

în urma tăierilor arborilor din fîșiile forestiere ale comunei Ciobalaccia: 

-  (specia ulm și nuc, specie tari diverse) pentru un metru ster în mărime de 500 

lei m/s. 

- (specia salcîm, specie tare) pentru un metru ster în mărime de 700 lei m/s. 

- prețul de vînzare a crengilor netocate pentru un metru ster în mărime de 72 

lei. 

Se propune ca lemnele de foc vor fi vîndute cîte 3m/s persoanelor încadrate în 

grad de dizabilitate I și persoanelor singuratice din comuna Ciobalaccia. 

 

 

 

 

 

Primarul  

comunei Ciobalaccia                                                             Gheorghe PÎRCIU 

 

 

 
 


