РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşenesc
OCNIŢA

Городской совет
ОКНИЦА
DECIZIE

13 septembrie 2017

nr. 06/09

Cu privire la defrişarea unor arbori de pe
teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa
Examinînd adresările cetățenilor comunității și primăriei cu privire la necesitatea defrişării și
curățirii parțiale a unor arbori de pe teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa, inclusiv:
1) defrișarea:
 2(doi) copaci (salcie) ce cresc într-o linie cu gardul de o construcție capitală a gospodăriei de
pe str-la Lumina , 2 , cu diametrul tulpinii - 45 cm și înălțime -15 m punînd în pericol de
deteriorare gardul , acoperișul și alte construcții ale gospodăriei ;
 5 (cinci ) arbori uscați , inclusiv – 2 copaci ( scoruș); 1 pom (măr); 2 pomi (cireș) din
perimetrul casei cu mai multe etaje de pe str. Burebista , 40 , un arbore de liliac ;
 1(unu) copac –( mesteacăn) , deteriorat , din preajma scării nr. 3 a blocului locativ situat pe
str. Burebista ,38 cu diametrul tulpinii - 40 cm și înălțime de 15 m , care în caz de prăbușire va
afecta porțiunea de gazoduct din apropiere ;
 1(unu) copac uscat (brad) , cu diametrul tulpinii - 35 cm și înălțime de 9 m din preajma
blocurilor locative de pe str. I. Creangă, 31- 33:
 1(unu) copac uscat (scoruș), cu diametrul tulpinii - 20 cm și înălțime de 5 m din zona
verde (str. Ion Creangă) din apropierea grădiniței de copii nr.1 ;
 5(cinci) copaci uscați ( brazi), cu diametrul tulpinilor pînă la 20 cm și înălțime de 5-6 m
din scuarul din preajma blocului locativ de pe str. Ion Creangă , 33;
 3(trei) arbori uscați(scoruș), cu diametrul tulpinilor – 25-30 cm și înălțimea 6-7 m ce cresc
în zona verde din preajma blocurilor locative situate pe str. Independenței nr.72, nr,74;
 5(cinci) copaci (salcie), cu diametrul tulpinilor – 50- 60 cm și înălțimea 12 – 15 m ce cresc
între gospodăriile amplasate pe str. Mecanizatorilor și Kiev , care în caz de prăbușire va afecta
gazoductul de presiune medie din apropiere ;
 3( trei) arbori uscați , din care 2(doi) copaci de nuc cu diametrul tulpinii - 20 cm și
înălțime de 5 m și 1(unu) copac uscat de arțar cu diametrul tulpinii - 80 cm și înălțime de 16 m
din zona verde vizavi de grădinița de copii nr. 2 , situată pe str. Libertății , 1;
 1(unu) copac uscat (scoruș ), cu diametrul tulpinii - 40 cm și înălțime de 15 m ce crește în
preajma clădirii de pe str. M.Viteazu, 72
 3(trei) copaci uscat de brad cu diametrul tulpinii - 25-30 cm și înălțime de 7- 8 m aflați
în zone verde din perimetrul clădirii administrative situată pe str. Independenței ,51;
2) curățirea parțială :
 3 (trei) arbori de nuc din preajma scării blocului locativ de pe str. Burebista ,61;
 2 (doi) copaci (salcie, cireș) din apropierea case cu mai multe etaje situată pe str.
Burebista ,40;
 1(unu) arbore de tei 50 % uscat cu diametrul tulpinii - 40 cm și înălțime de 9 m
ce crește vizavi de clădirea amplasată pe str.M. Viteazu, 21.
în conformitate cu art.14 al.(2) lit.f din Legea privind administrația publică locală , nr.436 din
28.12.2006 , cu Legea cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, nr.591 din
23.09.1999 şi în temeiul procesului - verbal al comisiei consultative în sfera protecţiei mediului şi
amenajarea teritoriului nr. 04 din 11.09.2017, consiliul orăşenesc ,

-2DECIDE:
1. Se permite , după obţinerea autorizaţiei de la organele abilitate de mediu, defrişarea și
curățirea parțială a următorilor arbori :
1) defrișarea:
 2(doi) copaci (salcie) ce cresc într-o linie cu gardul de o construcție capitală a gospodăriei de
pe str-la Lumina , 2 ;
 5 (cinci ) arbori uscați , inclusiv – 2 copaci ( scoruș); 1 pom (măr); 2 pomi (cireș) din
perimetrul casei cu mai multe etaje de pe str. Burebista , 40 , un arbore de liliac ;
 1(unu) copac de mesteacăn , deteriorat din preajma scării nr. 3 a blocului locativ situat pe
str. Burebista ,38 ;
 1(unu) copac uscat (brad) din preajma blocurilor locative de pe str. I. Creangă, 31- 33:
 1(unu) copac uscat (scoruș), din zona verde (str. Ion Creangă) din apropierea grădiniței de
copii nr.1 ;
 5(cinci) copaci uscați ( brazi), din scuarul din preajma blocului locativ de pe str. Ion
Creangă , 33;
 3(trei) arbori uscați(scoruș), ce cresc în zona verde din preajma blocurilor locative situate
pe str. Independenței nr.72, nr,74;
 5(cinci) copaci (salcie),ce cresc între gospodăriile amplasate pe str.Mecanizatorilor și Kiev ;
 3( trei) arbori uscați , din care 2(doi) copaci de nuc și 1(unu) copac uscat de arțar din
zona verde vizavi de grădinița de copii nr. 2 ,de pe str. Libertății , 1;
 1(unu) copac uscat (scoruș ),ce crește în preajma clădirii de pe str. M.Viteazu, 72;
 3(trei) copaci uscat de brad cu diametrul tulpinii - 25-30 cm și înălțime de 7- 8 m aflați
în zone verde din perimetrul clădirii administrative situată pe str. Independenței ,51;
2) curățirea parțială :
 3(trei) arbori de nuc din preajma scării blocului locativ de pe str. Burebista ,61;
 2(doi) copaci (salcie, cireș) din apropierea case cu mai multe etaje situată pe str. Burebista ,
 1(unu) arbore de tei 50 % uscat ce crește vizavi de clădirea amplasată pe str.M. Viteazu, 21
2 . Viceprimarul or. Ocniţa V. Romaniuc :
- va asigura tăierea , evidenţa şi predarea arborilor de pe terenurile publice familiilor
vulnerabile din comunitate, pentru utilizarea lor ca sursă de încălzire a încăperilor în perioada rece a
anului;
- va prezenta la şedinţa ulterioară măsurile de restituire a spaţiilor verzi prin sădirea copacilor şi
arbuştilor.
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