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Cu privire la comisia pentru identificarea terenurilor

degradate, delimitarea lor şi constituirea perimetrelor
de ameliorare prin împădurire în com. Crasnoarmeiscoe.
În scopul soluţionării problemelor abordate de către primarul comunei
Crasnoarmeiscoe (demersul nr.35 din 12.02.2018), dl Todoseiciuc Alexandru, privind
identificare terenurilor degradate pentru ameliorarea lor prin împădurire, în conformitate
cu prevederile art.5 al Legii nr.1041-XIV din 15.06.2000 pentru ameliorarea prin
împădurire a terenurilor degradate şi în temeiul art. 43 alin.(2), art.46 alin.(1) din Legea
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional
Hîncești DECIDE:
1. Se instituie comisie pentru identificarea terenurilor degradate, delimitarea lor şi
constituirea în acestea a perimetrelor de ameliorare prin împădurire în următoarea
componenţă:
Preşedintele comisiei
TODOSEICIUC Alexandru - primarul com. Crasnoarmeiscoe;
Secretarul comisiei
CAVLIUC Nicolae
- specialistul în domeniul implementării politicilor funciare;
Membrii comisiei
RACHIU Victor
- şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru;
BREAHNĂ Vasile
- şeful Inspecţiei ecologice Hîncești;
SÎRBU Ion
- șeful Direcţia agricultură şi alimentație;
ROTARU Gheorghe
- directorul Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură
Hînceşti-Silva”;
reprezentanți ai deținătorilor de terenuri.
2. Se recomandă președintelui comisiei să asigure:
- organizarea, în termeni rezonabili, a inventarierii de către comisie în teritoriu a
terenurilor degradate;
- perfectarea actelor privind terenurile degradate identificate și constituite în
perimetre de ameliorare prin împădurire;
- contractarea întreprinderilor silvice a elaborării documentației tehnico-economice
de silvo-ameliorare a terenurilor degradate.

3. Se stabileşte că lucrările de împădurire a terenurilor degradate, constituite în fonduri
de silvo-ameliorare, vor fi realizate după scoatere, în modul stabilit, a terenurilor
respective din circuitul economic.
4. Responsabil pentru realizarea deciziei date se nominalizează vicepreşedintele
raionului, dl CORNEI Dumitru.
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