
                                      Republica Moldova                                       PROIECT 

                                   Consiliul    orășenesc Cupcini 

                                                     DECIZIE 

                                           ,,Cu privire la casarea și defrișarea plantațiilor perene”       

                                              demersul Companiei ,,Mere-Nord-AV” 

Examinînd demersul Companiei ,,Mere-Nord-AV” privind casarea și defrișarea plantațiilor 

perene de măr și prune, 

  În temeiul art. art. 6, 7, 12, 18, 21, 53, 60, 67, 120, 121, 124, 126, 128, 136, 164, 165 din Codul 

Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, a art. art. 3, 4, 6 (h), 18, 20, 21,         

27 – 30, 32, 33, 37 p. 3, p. 6, 38 – 47, 50 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 

normative, art. art. 3 (g) – 6, 7 – 12 a Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în 

procesul  decizional, Regulamentul cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor 

perene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20.10.1995, 

 nota informativă a Specialistului primăriei, Avizul  pozitiv  al Comisiei de specialitate în 

agricultură,  industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar, 

     În baza Legii Republicii Moldova privind administrația publică  locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art. 14(2), b),   Consiliul or. Cupcini 

                                                  DECIDE: 

1.  Se aprobă actul Comisiei de casare a plantațiilor perene ale Companiei                  

,,Mere-Nord-AV” SRL, - măr  8,258 ha, prun 1,05 ha 

2. Defrișarea plantațiilor perene casate se va efectua în termen de cel mult 6 luni din 

ziua adoptării deciziei, dar nu mai tîrziu de luna aprilie a anului următor, în cazul 

nedefrișării, ele se vor înregistra din nou la balanța fondurilor fixe. 

3. Se pune în sarcina specialistului în reglementarea regimului propietății funciare și 

cadastru,  dlui Ivan Ixari, întroducerea modificărilor corespunzătoare în Registrul de 

evidență cadastrală a primăriei. 

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

primarului, dnei Ludmila Magu. 

5.  Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat  al  Actelor Locale și se aduce la   

cunoștință  Oficiului Teritorial  Edineț al Cancelariei de Stat.                               
Presedintele Consiliului                                                                                                  

Secretarul Consiliului                                                                             Lidia Tomașevschi  
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