
Republica Moldova
Raionul Donduqeni

Preqedintele raionului

Dispozifie nr. 3 f^/

din Ol martie 2019

Cu privire la organizarea Ei desfdsururea
Acliunilor de primdvard de salubrizare ;i
amenajare a localitdlilor qi a corpurilor de apd
din'cadr al r aion ul ui D on dug eni

inbaza Legii privind admiriistrafia publicE locald ttr. 436- XVI din 28 decembrie 2006,
art.43, precum gi in scopul organizdrii qi desfbqurdrii acfiunilor de salubrizare gi amenajare a
localitdlilor, instituitd inbaza Hotdririi Guvernului nr. 678 din 06 iunie 2008 qi a acfiunii -,, Riu
curat de la sat la sat" lansatd cu ocazia Zilei Mondiale a Apelor.

Dispun:
1. Se instituie perioada de primdvard a salubrizdrii, amenajdrii qi inverzire a localitdfilor

raionului in perioada de 04 martie - 31 mai 2019.
2. Se stabileqte componenfa Comisiei raionale pentru orgatizarea, desfdqurarea ;i

monitorizarearezultatelor lucrdrilor desfbqurate in perioada respectivd (conform anexei m. 1).
3. Se aprobd Planul raional de acliuni pentru anul 2019 privind organizarea qi

desfbqurarea Campaniei de prim6vard privind salubrizarea gi amenajarea localitdlilor qi a
Acliunii - ,, Riu curat de la sat la sat" (4 martie - 31 mai, 2019) (conform anexei ff.2).

4. Se recomandl autoritdlilor publice locale de niv. I gi II sE intocmeasc6 Planuri de
m[suri locale pentru anul 2019 referitor la:

- de lichidare a gunoiqtilor neautorizate qi de recultivare a terenurilor eliberate de deqeuri;
- de salubrizare a fiqiilor Ei zonelor de protectie a corpurilor de apd;
- de salubrizare qi amenajare a fintinilor qi izvoarelor;
- de amenajare a depozitelor (gunoigtilor) urbane gi rurale autorizate la nivel local

conform cerinfelor sanitare qi ecologice;
- de salubrizare gi amenajare a cimitirelor, a cdilor de acces la institufiile publice, a

centrului localitdlilor;
- de efectuare a lucrdrilor de curdfare gi amenajare a terenurilor din spafiile verzi qi fiqiile

forestiere de proteclie, plantare a arborilor gi arbugtilor, completare a golurilor apdrute in
phntdrile din anii precedenli gi ajutorare a regenerdrii naturale a pSdurii;
- de amenajare a locurilor de distrugere a cadavrelor de animale (gropile Bekkari).

5. Controlul execut6rii prezentei dispozifii se pune in sarcin6 vice preqedintelui raionului
Donduqeni dlui Rusu Viorel.
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Raionului Dondupeni Lesnic


