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                                                         DECIZIE                                                        Proiect
nr. ___/____

din ____.____.2022

Cu privire la alocarea terenurilor
pentru împădurire întreprinderii ,,Silvo-Cinegetică Cimișlia" 
și ,,Centrului Național de Mediu"

          În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă,
nr. 435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. b) e) din Legea privind administrația publică locală,
nr. 436 din 28.12.2006, art. 62, 63, 64 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele
normative, în contextul asigurării îndeplinirii Ordinului Mediului nr. 29 din 16.03.2022, precum
și Ordinul Agenției Moldsilva nr. 133 din 08.04.2022 privind demararea procesului de acumulare
a  terenurilor  apte  pentru  includerea  în  Programul  Național  de  împădurire,  reîmpădurire,
reabilitare, Consiliul orășenesc Cimișlia, DECIDE:

1. Se  alocă în  administrare  întreprinderii  ,,Silvo-Cinegetică  Cimișlia",  fără  plată,  cu
ulterioara  schimbare  de  destinație.  Prin  contract,  pe  un  termen  de  10  ani,  pentru
împădurire, terenuri, proprietate publică a UAT Cimișlia, după cum urmează :
-contur 851 cu suprafața de 44,0 ha din totalul de 48,08 ha (regiunea Combinatului de carne);
-contur 2625 cu suprafața de 13,5 ha  din totalul de 13,57 ha (extr. S. Dimitrovca);

2.  Se alocă în administrare ,,Centrului Național de Mediu", prin contract, pe un termen de
10  ani,  pentru  împădurire,  terenuri,  proprietate  publică  a  UAT  Cimișlia,  după  cum
urmează :
-nr. cadastral 2901411128 cu suprafața de 20,0 ha din totalul de 47.8241 ha (hîrtopul lui
Echim);

3. Primarul orașului Cimișlia dl. Sergiu Andronachi de comun acord cu părțile, va institui
comisia de predare-primire a terenurilor și va asigura încheierea contractului de asociere
civilă  în  perteneriat  în  domeniul  creării  regimului  silvic  cu  Întreprinderea  Silvo-
Cinegetică Cimișlia și Centrul Național de Mediu.

4. Prezenta Decizie va fi publicată în Registrul de Stat al Actelor Locale și pe pagina 
oficială a Primăriei orașului Cimișlia.

Proiect iniţiat de primar                                                                        Sergiu ANDRONACHI

Avizat:
Secretarul Consiliului                                                                                      Cristina PÎNZARI

Jurist                                                                                                                          Ion SECARĂ
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Notă informativă
la proiectul de decizie nr. ____/_____   din ____._____.2022

“Cu privire la efectuarea lucrărilor de tăiere din fâșiile forestiere de protecție”

Conform Ordinului nr. 29 din 16 martie 2022 Ministerul Mediului a delegat
Agenției  ,,Moldsilva"  atribuții  privind  organizarea  procesului  de  împădurire  a
teritoriului national, în vederea extinderii suprafaței de vegetație forestieră până la
gradul 15 % din suprafața țării până în anul 2030. 

Astfel întreprinderile subordonate Agenției Moldsilva, au venit cu un apel
către publicul  larg pentru implicare și  atragere a părților  interesate  la derularea
activităților de împădurire. 

În context,  se propune de alocat sectoare de teren pentru a fi  împădurite.
Părțile vor semna contracte de asociere civilă în parteneriat în domeniul creării și
aplicării regimului silvic în plantații cu vegetație forestieră deținute de Primărie.

Specialist în gestionarea
 fondului silvic, pășunelor și apelor                                                                                Ion
CAZAC
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