REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 10-d
din “04” martie 2016
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de amenajare şi salubrizare
a teritoriului satului Coloniţa în perioada
01.03.2016-29.04.2016.
În scopul îmbunătăţirii şi menţinerii ordinii sanitare ,amenajării teritoriului
s.Colomiţa în temeiul art.29, alin.1 lit.(i) şi art. 32 alin. (1) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”
Primarul s.Coloniţa ,
DISPUNE:
1.Se aprobă Programul acţiunilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului
satului Coloniţa pe perioada 01.03.2016- 29.04.2016 (anexă).
2.Se desemnează dl Vasile Braghiş ,specialist,responsabil de verificarea
calităţii salubrizării străzilor,cartierelor, spaţiilor verzi etc.. cu totalizarea
sistematică a acţiunilor întreprinse.
3.Dl Vasile Braghiş,specialist:
3.1. va monitoriza îndeplinirea lucrărilor de salubrizare a cartierelor din sectoarele
de locuinţe private din sat;
3.2. va organiza în comun cu direcţia Liceului teoretic „Gheorghe Ghimpu”
mobilizarea colectivelor de pedagogi şi elevi la acţiunile de salubrizare a teritoriilor
libere nevalorificate;
4.Direcţia liceului teoretic „Gheorghe Ghimpu”dna Sîrbu Margareta
,grădiniţa de copii nr.24 ,dna Emilia Ursu, director interimar ,vor mobiliza
colectivele de pedagogi şi elevii la acţiunile de salubrizare şi amenajare a
terenurilor aferente liceului şi grădiniţei de copii, precum şi la amenajarea
terenurilor de joacă.
5.Centrul de Sănătate Coloniţa ,director dna Anna Caraman , va asigura
efectuarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare a teritoriului instituţiei medicale.

6.Comisia de salubrizare şi amenajare va intensifica activitatea,examinînd
starea ecologico-sanitară din localitate,inclusiv cu ieşirea în teritoriu săptămînal,în
zilele de vineri.
7.Şeful postului de poliţie dl Eugen Gumenco va efectua un control
riguros privind respectarea normelor şi regulilor de întreţinere a străzilor,
trotuarelor, teritoriilor adiacente curţilor, curăţirea teritoriului de gunoişti şi
evacuarea gunoiului la gunoişte.
8.Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

Zaporojan Angela

Anexă
La dispoziţia nr.10-d
Din 04.03.2016

PROGRAMUL
acţiunilor de amenajare şi îmbunătăţire a stării sanitare a s.Coloniţa
Nr.
d/o
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Denumirea lucrărilor

Responsabil

Curăţarea ,salubrizarea gazoanelor Martie- aprilie
din teritoriu.

Administraţia
Publică Locală

Repartizarea teritoriilor şi întărirea
acestora după instituţii ,agenţi
economici şi cetăţeni cu stabilirea
sarcinilor de întreţinere în ordinea
cuvenită a acestora.
Amenajarea gospodăriilor
particulare (transportarea
gunoiului la locul destinat)
Amenajarea şi salubrizarea
parcurilor.
Salubrizarea şi amenajarea
cimitirelor şi teritoriilor adiacente.

Administraţia
Publică Locală

Amenajarea şi salubrizarea
străzilor, trotuarelor.
Amenajarea teritoriului liceului
teoretic „Gh.Ghimpu” şi terenul
adiacent ei cît şi văruitul
copacilor. .
Amenajarea teritoriului adiacent
Centrului de Sănătate.

Salubrizarea şi amenajarea
teritoriilor adiacente magazinelor
comerciale,barului cu
terasă,centrului comercial,
10. Amenajarea teritoriului adiacent
blocurilor de locuit
11. Amenajarea teritoriilor adiacente
rezervuarelor de apă şi staţiei de
purificare
9.

Termeni

martie

Pînă la 10 aprilie
2016

Locuitorii satului

Administraţia
Publică Locală
Locuitorii satului
Serviciul de
salubrizare
Martie - 25 aprilie Primăria,populaţia,
2016
agenţii economici
Martue – 10 aprilie Elevii Liceului
2016
„Gh.Ghimpu”
18 martie -10
aprilie 2016
Pînă la 29 aprilie

Pînă la 20 aprilie

Martie- 28 aprilie

Colectivul
Centrului de
Sănătate
Agenţii economici

Martie – 28 aprilie Locuitorii de la
blocurile locative
Pînă la 28 aprilie Ursu Vitalie –
aprilie
persoana
responsabilă
Serviciul de
salubrizare

12. Amenajarea teritoriului Centrului
de Creaţie şi Agrement.
13. Amenajarea terenului pentru
instalarea containerelor şi
evacuarea deşeurilor de la
blocurile locative ,salubrizarea
teritoriului adiacent blocurilor de
locuit.
14. Organizarea evacuării gunoiului
la locul destinat.
15. Lichidarea gunoiştilor din teritoriu
apărute spontan la periferie satului.
16. Efectuarea lucrărilor de curăţare a
drumului de acces spre gunoişte.
17. Curăţirea pîrăiaşului de-a lungul
str.Albişoara
18. Amenajarea fîntînilor
obşteşti,fontalului.
19. Plantarea trandafirilor și pomilor
în parcul din strada Albișoara.

Secretar al Consiliului

Pînă la 28 aprilie

Angajaţii Centrului
de Creaţie şi
Agrement
Pe parcursul anului Locatarii blocurilor
Serviciul de
salubrizare

permanent

Serviciul de
salubrizare
Pe parcursul anului Serviciul de
salubrizare
Pe parcursul anului Administraţia
Publică Locală
Martie - aprilie
Serviciul de
salubrizare
Martie - aprilie
Primăria,locuitorii
satului,
martie
Primăria,locuitorii,
elevii liceului

Claudia Oleacu

