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 DECIZIA № 2/5                                                                                                                           

din    martie 2019 proiect 

 

,,Cu privire la desfăşurarea  acţiunii de înverzire 

 şi salubrizare a  teritoriului primăriei oraşului” 

 

 În  scopul  îmbunătăţirii situaţiei sanitaro-ecologice,  amenajării și  salubrizării  în 

continuare a teritoriului subordonat, întru îndeplinirea  Decretului  Preşedintelui  

Republicii  Moldova  nr.27  din  13.02.1995  ,,Un  arbore  pentru  dăinuirea  noastră”, a 

Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală  şi  avînd 

în vedere avizul pozitiv al comisiei pentru Agricultură, Ecologie, Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului din __  martie 2019, Consiliul  orăşenesc  Teleneşti,  

DECIDE: 

 

1. Se  instituie  comisia  pentru  organizarea  şi efectuarea  controlului  asupra  

desfăşurării  Acțiunii de înverzire și salubrizare în  componenţa  nominală,  

conform  anexei  (Anexa  nr.1) 

2. Se aprobă  Programul  lucrărilor pentru petrecerea acțiunii de  înverzire  şi  

salubrizare a  teritoriului  primăriei. (anexa  nr.2) 

3. Primăria orașului Teleneşti  în perioada organizării ăi desfășurătii campaniei de            

primăvară de salubrizare și amenajare (15 martie -31 mai 2019 ) și Acțiunii „ Râu 

curat de la sat la sat ” (15 martie - 31 mai 2019) va organiza participarea  maximă 

a colectivelor de muncă, instituţiilor bugetare, educaţionale, organizaţiilor  

întreprinderilor, şi populaţiei la efectuarea lucrărilor de înverzire și salubrizare a 

teritoriului subordonat atât în intravilan cât și extravilan. 

  4. Se  obligă  conducătorii  organizaţiilor, întreprinderilor, agenţii economici, 

instituțiile educaționale  din  teritoriu, indiferent  de  forma  organizatorico-juridică 

a lor: 

 Se  organizeze  şi  să  asigure  participarea  activă a  colectivelor  de  muncă, 

elevilor  la  acțiunea de înverzire și salubrizare, la efectuarea curăţeniei și ordinii 

sanitare  pe teritoriul subordonat și aferent întreprinderilor. 

 Să  întocmească  şi  să  îndeplinescă  măsurile  individuale  de  înverzire  şi  

amenajare  a  teritoriului  subordonat  din  sursele  proprii, acordînd  o  atenţie  

deosebită  sădirii  şi  îngrijirii  în  permanenţă  a  arborilor, arbuştilor, florilor, 

plantelor  decorative  etc.; 

 Să  menţină  în ordine  exemplară  pe  parcursul  întregului  an  propriile  teritorii, 

precum  şi  teritoriile aferente  construcţiilor, desfăşurînd  în  acest  scop  în  

fiecare  săptămînă  zile  sanitare. 



 5.  Întreprinderea  de  Stat  pentru  silvicultură  (dl. Vasile ADAM), va  aproviziona   

organizaţiile, întreprinderile  cu  cantitatea  necesară de  material  săditor  conform  

ofertelor  primite contra plată. 

 6. Se obligă  dl  Slavic CORMAN directorul  Î.M. ,,Serviciul  de  salubrizare  Teleneşti”: 

 Să  efectueze  lucrări  de curățire a arborilor, de completare cu arbori și arbuști a 

spațiilor verzi existente, să  reînoiască  spaţiile  plantate  cu  flori, să  înmulţească  

spaţiile  plantaţiilor  de  flori  cu  plante  decorative; 

 Să lichideze gunoiştile neautorizate, să instaleze tumberoane noi, în locul celor 

deteriorate, să evacueze la timp gunoiul  menajer, să mențină ordinea și curățeniea 

a teritoriilor subordonate; 

 Să  soluţioneze  pînă  la  01 mai  2019  problema  privind reparaţia  băncilor  din  

scuaruri  şi  parcuri; 

 Sâ  continue  încheerea  contractelor  de  evacuare  a  gunoiului  menager  cu 

agenţii  economici  şi  populaţia . 

       7.  Sursele financiare vor fi alocate conform deciziei nr.2/3  din  15  martie 2019 

        8. Controlul  asupra  executării  deciziei în  cauză  se  pune  pe  seama      

viceprimarului oraşului  Teleneşti  dl  Victor  BOGDAN. 

       Au  votat:   pentru - ;       contra – ;       s-au abţinut – .    

         

            Preşedinte de şedinţă      

 

                        Secretar al Consiliului      Nicolae NASTAS 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  nr.1 

          La  decizia  consiliului  

orăşenesc 

          Nr.  __din  15  martie 2019 

 

 

 

Comisia  pentru   

controlul organizării și petrecerii  acţiunii de  înverzire 

  şi  salubrizare a teritoriului  primăriei Telenești. 

 

Preşedintele  comisiei : Victor  BOGDAN – viceprimarul  oraşului 

Secretarul comisiei: Tudor ROȘCA specialist, primăria orașului Telenești 

Membrii  comisiei: 

- Viorel BOLOCAN– inspector,  Inspecţia Ecologică Teleneşti; 

- Tudor  SÎRBU– asistent a medicului  igienist ,  Centrul de Sănătate Publică 

Teleneşti; 

- Adrian STROICI - ofițer de sector, inspector superior al IP Teleneşti; 

- Slavic  CORMAN – directorul  Î.M. Serviciul  de  salubrizare  Teleneşti; 

-   Iurie  DARABANĂ -  consilier orăşenesc. 

         

    


