REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr.8/11
din 26 noiembrie 2021

Cu privire la defrişarea arborilor uscaţi, celor
plantaţi cu încălcarea normelor şi a arborilor
care prezintă pericol de prăbuşire
In scopul defrişării arborilor uscaţi, celor sădiţi cu încalcarea normelor
sanitare ce duc la deteriorarea fundaţiei clădirilor şi a arborilor care prezinţă pericol
de prăbuşire,
Având în vedere actul de examinare fitosanitară a vegetaţiei forestiere nr. 109
din 26 mai 2021 elaborat şi aprobat de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice,
certificatele constatatoare eliberate de Agenţia Mediului,
în conformitate cu art. 4, alin. 1 lit. a) din Legea privind descentralizarea
administrativă nr. 435 din 28.12.2006,
în baza Regulamentului cu privire la autorizarea tăierii în fondul forestier şi
vegetaţia forestieră din afara fondului forestier aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 27 din 19 ianuarie 2004,
în temeiul art. 14 (2), lit. f1) 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 normelor sanitare şi a celor care prezintă
conform Actului de examinare fitosanitară a vegetaţiei forestiei
2021 .

2. Se obligă compartimentul contabilitate al Primăriei or
evidentă strictă masa lemnoasă obtinută în urma defrişării execi
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3.Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului or.
Căuseni, Anatolie Dontu.
;
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4. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1),
165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în
termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul
pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3
în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în
termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe
adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
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5. PrezentaDecizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Dnei Procopenco Olesea, contabil - şef al 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 înRegistrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
Sergiu Gogu

