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08/02
26 noiembrie 2021

Cu privire la combaterea braconajului
si taierea ilicita

în scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice în teritoriu, întru
realizarea Planului de acţiuni pentru semetrul II al a.2021 examinând propunerile înaintate de
membrii Colegiului consultativ din raionul Teleneşti şi întru exercitarea pct. 8, 13 lit (c) al
Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat”, bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea
Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” Colegiul
consultativ constituit în raionul Teleneşti H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Se ia act de raportul Inspecţiei pentru protecţia mediului Teleneşti ”Cu privire la
combaterea braconajului şi tăierilor ilicite” {Raportor: Vladimir Lunga - sefIPM )
2. Se solicită Autorităţilor publice locale să întreprindă măsuri pentru a sădi pomi în locurile
unde au avut loc defrişările ilicite si totodată in zonele de protecţie a apelor, fîşii forestiere
de protecţie a solurilor, drumurilor locale, parcuri, spaţii verzi etc..
3. Se intervine cu solicitarea către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
de a examina posibilitatea înzestrării subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului pentru
Protecţia Mediului cu echipament, tehnică necesară la contracararea braconajului şi
tăierilor ilicite şi simplificarea procedurii de folosire a Dronei din dotarea instituţiei.
4. Se solicită Autorităţilor Publice Locale să se implice prin diferite metode şi acţiuni la
contracararea tăierilor ilicite şi braconaj.
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