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DECIZIE 

Din ______________ 2020                                                       nr. ______ 

 

Cu privire la defrişarea arborilor uscaţi, celor sădiţi  
cu încălcarea normelor sanitare și a arborilor care  
prezintă pericol de prăbușire 

 

              În scopul efectuării lucrărilor de înverzire, defrişarea arborilor uscaţi şi celor sădiţi cu 

încălcarea normelor sanitare ce duc la deteriorarea fondaţiei şi acoperişul caselor și a arborilor care 

prezintă pericol de prăbușire pentru cetățeni din oraș, în temeiul art.10 lit a) din Legea nr.591/1999 

”Cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane” şi art 14 alin. (2) lit. b) lit. f
1
) din Legea nr.436/ 

2006 ”Privind administraţia publică locală”, Consiliul orăşenesc DECIDE: 

1. Se permite efectuarea lucrărilor de defrişare a arborilor uscaţi, a celor sădiţi cu 
încălcare a normelor sanitare și a celor care prezintă pericol de prăbușire, conform  actului perfectat de 

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice nr.254 din 29 septembrie 2020, masa lemnoasă să fie luată 
la evidenţă strictă şi repartizată pensionarilor conform dispoziţiei primarului. 

2. De coordonat cu SA „Red - Nord” deconectarea energiei electrice a reţelelor în 
apropierea căror se vor efectua lucrări de defrişare a arborilor, iar în caz de necesitatea de coordonat 

cu alte servicii. 

3. Şeful sectorului nr.1 al IP Florești va asigura prezenţa unui colaborator de poliţie, în 

perioada efectuării lucrărilor de defrişare arborilor. 
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină Comisiei consultative a 

consiliului orăşenesc pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului. 

Preşedintele şedinţei        

 

Secretar interimar al  Consiliului orăşenesc                                                           Furdui Angela 

  

Notă informativă 

 

Avînd în vedre că vara trecută au fost temperaturi înalte în urma cărora o bună parte de copaci 

sau uscat, o parte din ei sunt plantați cu încălcarea normelor sanitare și deteriorează fundațiile 
blocuirlor locative, acoperișurile iar altă parte porezintă pericol de a se prăbuși, în urma studierii 
situației create sa constatat că arborii daţi necesită a fi defrișați.  

Proprietarii de terenuri cu spaţii verzi sunt obligaţi să realizeze măsuri de menţinere, îngrijire, 

de efectuarea la timp a lucrărilor sanitare şi din aceste considerente, Vă propunem pentru examinare 
proiectul de decizie anexat. 

 

Găluşcă Dumitru 

Specialist pentru reglementarea  

regimului proprietăţii funciare  

 
 


