
REPUBLICA MOLDOVA

CONSTLIUL SATESC COSTESTI RAIONUL IALOVENI

MD-6813 s. costegti, str. gtefan cel Mare 1 15, tel 1268l s1-230, s1-238,b1-366

D E C lZl A nr.04-16

din 15 octombrie 2015

Cu privire la efectuarea tiierilor de produse
principale in plantaliile forestiere
de la balanfa primiriei satului Costegti

in baza Legii nr.436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind Administratia Publica LocalS,
ad'14 alin.1; in scopul renovdrii plantatiilor fondului forestier de la balanta primdriei satului
Costesti,

coNStLtuL SATESC COSTE$TI
DECIDE:

1. Se aprobd efectuarea taierilor de produse lemnoase din fondul forestier (pddure) de la
balanta primariei satului Costesti in perioada2015-2016, dupd cum urmeazd.
. Conturul 2665, sectorul "Vietnam" - 2,0 ha:
. Conturul 2665, sectorul "Vietnam" -2,Oha,. Conturul 2665, sectorul "Vietnam" -2JBha:. Conturul 2635, sectorul "La pddure" - 2,0 ha;
. Conturul 2635, sectorul " La pddure" - 2,0 ha,
. Conturul 989, sectorul "Hlibosca" - 2,0 ha',
. . Conturul 989, sectorul "Hlibosca" - 2,0 ha',

Total 14,18 ha

2 Tot volumul masei lemnoase recoltate urmeazd a fi pus la evidentd in contabilitatea
primdriei Costesti gi a fi repartizat in baza unor decizii speciale ale Consiliului sdtesc Costesti
si conform dispozitiilor primarului satului Costesti.

3. Se stabileste modul de salarizare a persoanelor angajate la efectuarea tiierilor produsului
lemnos in lemne de foc in proportie de 13% din volumul masei lemnoase recoltate, puse la
eviden{a primdriei satului Costesti.

4. Se stabileste preful de realizare a masei lemnoase primite gi puse la evidentd, dupd cum
urmeazd'.

. 3OO lei pentru 1 m3 lemne de foc realizate pensionarilor si invalizilor de grupa 1 si 2 in
baza legitimatiilor si cererilor depuse;



. Gratis - persoanelor social-vulnerabile, grav bolnave in baza cererilor depuse cu

avizul comisiei sociale;
. 45Q lei pentru loCuitOrii satului care nu se incadreazdin grupele mai sus mentionate;
. 30 lei pentru 1m] {e crengi;
. 50 lei pentru 1m' de nuiele.

5, Se desemneazd viceprimarul s. Costegti, dl Moisei Tudor a perfecta intreg setul de

documente in colaborare cu Inspecfia Ecologicd gi.specialigtiide la lSC"$lL R6zeni"iS cu

prezentarea acestora lnspectoratului Ecologic de "stat pentru examinare, aprobare 9i

eliberarea autoriza{iei pentru efectuarea tiierilor pe terenurile imp&durite.

6. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in seama primarului satului Costegti,

dnei Natalia Petrea.

Pavalachi Vasile

Contra
Sec Pavalachi Valentina


