
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 6/17
din 21 august 2020

Cu privire la defrişarea arborilor uscaţi, celor 

plantaţi cu încălcarea normelor şi a arborilor 

care prezintă pericol de prăbuşire

în scopul defrişarea arborilor uscaţi şi celor sădiţ cu încalcarea normelor 

sanitare ce duc la detiorarea fondaţiei clădirilor şi a arborilor care prezinţă pericol 

de prăbuşire pentru cetăţeni,

Având în vedere actul nr.93 de examinare fitosanitară a vegetaţiei forestiere 

din 23 iunie 2020 elaborat şi aprobat de Institutul de Cercetări şi Amenajeri Silvice, 

certificatele constatatoare eliberate de Agenţia Mediului,

în conformitate cu art. 4 alin.l lit.a) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr.435 din 28.12.2006,

în temeiul art. 14 (2), lit.f ') din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

l.Se permite efectuarea lucrărilor de defrişare a arborilor uscaţi, a celor 

plantaţi cu încalcarea a normelor sanitare şi a celor care prezintă pericol de 

prăbuşire, conform Actului de examinare fitosanitară a vegetaţiei forestiere nr. 93 

din 23 iunie 2020.

2.Se împuterniceşte primarul or. Căuşeni de a planta arbori tineri în schimbul

celor defresati.
’ ’ /

3. Se obligă compartimentul contabilitate a Primăriei cS p a  la
t!;

evidentă strictă masa lemnoasă obtinută în urma defrişării arab



4.Se recomandă primarului or. Căuşeni de a institui comisia pentru 

determinarea masei lemnoase obţinute în rezultatul defrişării arborilor.

5.Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. 

Căuşeni Anatolie Donţu.

6. Prezenta Decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Dnei Procopenco Olesea, Contabil-şef a Primăriei or. Căuşeni.

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi includerii în 

Registrului de stat a actelor locale.
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