Republica Moldova
Raionul Dondușeni
Consiliul Raional Dondușeni

DECIZIE nr. 2/4
Din 23 martie 2017
,, Cu privire la organizarea și desfășurarea
acțiunilor de salubrizare și amenajare a
localităților raionului Dondușeni ”

În baza Legii privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28 decembrie
2006, art. 43, precum și în scopul organizării și desfășurării acțiunilor de
salubrizare și amenajare a localităților, organizată în cadrul Consiliului Național ,,
Cea mai modernă, mai salubră și amenajată localitate”, instituită în baza Hotărîrii
Guvernului nr. 678 din 06 iunie 2008 și a acțiunii – ,, Rîu curat de la sat la sat”,
lansată de către Ministerul Mediului, luînd în considerație avizul pozitiv al
Comisiei pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și situații excepționale,
Consiliul rational.

Decide:
1. Se instituie perioada de primăvară a salubrizării, amenajării și înverzire a
localităților raionului în perioada de 27 martie – 26 mai 2017
2. Se stabilește componența Comisiei raionale pentru organizarea, desfășurarea
și monitorizarea rezultatelor lucrărilor desfășurate în perioada respectivă (conform
anexei nr. 1).
3. Se aprobă Planul raional de acțiuni pentru anul 2017 privind organizarea și
desfășurarea Campaniei de primăvară privind salubrizarea și amenajarea
localităților (27 martie – 26 mai 2017) și a acțiunii – ,, Rîu curat de la sat la sat”
(27 martie – 5 iunie 2017) (conform anexei nr. 2).

4. Se recomandă autorităților publice locale de niv. I să întocmească Planuri de
măsuri locale pentru anul 2017 referitor la:
- salubrizarea terenurilor subordonate;
- lichidarea gunoiștilor neautorizate și recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri;
- amenajarea depozitelor (gunoiștilor) existente conform cerințelor
sanitaro-ecologice;
- salubrizarea și amenajarea cimitirelor;
- efectuarea lucrărilor de curățare și amenajare a terenurilor din spațiile verzi și
fîșiile forestiere de protecție;
- amenajarea locurilor de distrugere a cadavrelor de animale (gropile Beckari);
5. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina
Vicepreședintelui raionului – dl. Casapu Valeriu

Președintele Ședinței
Secretar al Consiliului Raional

Vadim Lesnic
Livia Bețivu

COMISIA RAIONALĂ
pentru organizarea și monitorizarea rezultatelor lucrărilor desfășurate de
salubrizare,amenajarea și înverzirea a localităților raionului Dondușeni

Președintele Comisiei:
Casapu Valeriu

Vicepreședintele raionului Dondușeni

Secretarul Comisiei:
Bețivu Oleg

șef direcție Inspecția Ecologică Dondușeni

Membrii Comisiei:
Chisilița Raisa

medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Dondușeni

Vengher Iurie

șef a Direcției raionale pentru siguranța alimentelor
Dondușeni

Bujac Valentin

șef adjunct al IP Dondușeni pentru probleme ordinii
publice

Eremei Victor

șef al Ocolului Silvic Dondușeni

Șaragov Iurie

șef a Direcției Agricultură și Alimentație, Relații
Funciare și Cadastru

Corcimari Leonid

director a întreprinderii SA,, Drumuri Edineț” sectorul
Dondușeni

Juraveț Valeriu
Cernei Nina

șef a Secției Administrației Publică
consilier raional

PLANUL RAIONAL DE ACȚIUNI
privind organizarea și desfășurarea Campaniei de primăvară
privind salubrizarea și amenajarea localităților (27 martie – 26 mai)
și a acțiunii – concurs ,, Rîu curat de la sat la sat”(27 martie -5 iuniei)
pentru anul 2017
Nr.

Măsuri și activități

Responsabili de
realizare

Termeni de
realizare

1

Publicarea în mass-media a mesajelor
cu privire la salubrizarea localităților
raional
Formarea Comisiilor raionale și locale,
întocmirea planurilor de măsuri/acțiuni
concrete la nivel local
Repartizarea teritoriilor și întărirea
acestora după instituții, agenți
economici și cetățeni cu stabilirea
sarcinilor de întreținere în ordinea
cuvenită a acestora
Organizarea desfășurării Companiei de
primăvară de salubrizare și amenajare
a localităților, împrejurimelor și
pasajelor din preajma drumurilor,
traseelor naționale, zonele de protecție
a resurselor acvatice.
Lichidarea tuturor gunoiștilor
neautorizate, recultivarea terenurilor
eliberate de deșeuri
Amenajarea gunoiștilor neautorizate,
recultivarea terenurilor eliberate de
deșeuri.

Consiliul raional
Dondușeni, APL de
niv. I
Consiliul raional
Dondușeni, APL de
niv. I
Consiliul raional
Dondușeni, APL de
niv. I, organizațiile și
instituțiile din raion

Pînă la 27 martie 2017

Consiliul raional
Dondușeni, APL de
niv. I, organizațiile și
instituțiile din raion

27 martie -26 mai
2017

APL de niv. I, agenții
economici

27 martie -26 mai
2017

APL de niv. I, agenții
economici

În perioada
Campaniei cu
prelungire pe
parcursul anului
În perioada
Campaniei cu
prelungirea pe
parcursul anului

2
3

4

5
6

7

8
9

Desfășurarea acțiunii concurs ,, Rîu
curat de la sat la sat” ( 22 martie -22
mai 2017), Săptămînii apei curate ,,
Apa-izvorul vieții”, amenajarea
fîntînilor și izvoarelor, a rîurilor mici
și alte surse de apă potabilă din
localități.
Salubrizarea și amenajarea cimitirelor
Stabilirea Zilei sanitare în localități.
Asigurarea colectivelor de muncă și
cetățeni cu transport pentru evacuarea
deșeurilor și gunoiului de grajdi în
locuri stabilite.

Autoritățile publice
locale de ambele
niveluri,agenții
economici, Inspecția
Ecologică Dondușeni
Autoritățile publice
locale de niv. I
Autoritățile publice
locale de niv. I

Pînă la 27 martie 2017
27 martie -26mai
2017

21 aprilie 2017
În perioada
pregătitoare cu
prelungirea pe
parcursul anului

10

11

12

13
14

Efectuarea lucrărilor de curățire și
amenajare a terenurilor spațiiilor verzi.
Regenerarea fondului forestier și a
altor terenuri împădurite, plantarea de
primăvară a arborilor și arbuștilor.
Amenajarea locurilor de distrugerea a
cadavrelor de animale (gropilor
Beckari)

Exercitarea controlului cu privire la
respectarea legislației ecologice în
vigoare de către persoanele fizice și
juridice în vederea gestionări
deșeurilor menajereși de producție,
procesul de colectare, transportare,
depozitare, prelucrare, neutralizare,
înhumarea deșeurilor.
Reflectarea activităților întreprinse în
mas media.
Totlizarea rezultatelor Campaniei de
primăvară de salubrizare a teritoriului
la nivel de localitate și de raion și
prezentarea informației către Inspecția
Ecologică Dondușeni.

Autoritățile publice
locale de niv. I
Inspecția Ecologică
Dondușeni

Aprilie – mai
2017

Autoritățile publice
locale de niv. I
Direcția raională
pentru siguranța
alimentelor
Dondușeni
Centrul de medicină
preventivă
Inspecția Ecologică
Dondușeni

Aprilie – mai
2017

Autoritățile publice
locale de ambele
niveluri
Autoritățile publice de
ambele niveluri

În perioada
Campaniei, cu
prelungire pe
parcursul anului

În perioada de
pregătitoare și pe
parcursul Campaniei
Pînă la 05 iunie 2017

