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PROIECT  

DECIZIA nr. __ 

Din ___august  2020 

 

Cu privire la programul de acțiuni  privind amenajarea 

 teritoriului  pentru anul 2020. 

 

  În scopul înbunătățirii în continuare a situației sanitaro-ecologice, amenajării și salubrizării 

teritoriului subordonat, întru îndeplinirea Decretului Președintelui republicii Moldova nr.27 

13.02.1995 “ Un arbore pentru dăinuirea noastră “, în baza Regulamentelui privind constatarea, 

stabilirea, examinarea și procedura de aplicare a faptelor stabilite prin lege ca contravenții ce țin 

de competența APL  Telenești, Legii nr.436-XVl din 28 decembrie 2006 privind administrația 

publică locală și având în vedere avizul pozitiv al comisiei pentru Agricultură, Ecologie, 

Urbanism și amenajarea teritoriului din  20 mai 2020,  Consiliul Orășănesc Telenești, 

 

                                                                         DECIDE 

1.Se ia act de lucrările de amenajare  efectuate în perioada de primăvară. 

 

2.Se aprobă programul de acțiuni pentru realizarea unor măsuri planificate de a fi efectuate pe 

parcursul anului 2020. (anexa nr.1) 

 

3.Primăria orașului Telenești va continua  mobilizarea activă a agenților economici, instituțiilor 

bugetare, educaționale și a populației la efectuarea lucrărilor de înverzire, de menținere în ordine 

și curățenie a teritoriului subordonat pe tot parcursul anului 2020. 

4. Se propune conducătorilor indiferent de genul de activitate și forma organizatorico-juridică 

a lor:  

. Să mențină în ordine și curățenie pe parcursul întregului an propriile teritorii, precum și cele 

aferente construcțiilor, desfășurând în acest scop permanent lucrări (cositul ierbii, cioplitul 

buruianului, măturatul, greblatul, vopsitul bordiurilor).  

. Să instaleze urne pentru depozitarea deșeurilor rămase de la activitatea de producere, vânzarea 

mărfurilor comerciale și producției agricole (carton, plastic, peliculă, rămășițe vegetale). 

5. Se obligă dnl Corman Slavic directorul ÎM Serviciul de Salubrizare Telenești:î 

. Să lucreze permanent la lichidarea gunoiștilor neautorizate să instaleze tumberoane noi în locuri 

aglomerate și în locul celor deteriorate, să evacuieze la timp gunoiul menager,  să mențină în 

ordine și curățenie tetâritoriile subordinate. 

.Să soluționeze până la data de 1 septembrie 2020 problema privind reparația băncilor din zonele 

verzi ale orașului. 

. Să continuie încheierea contractelor de evacuare a  gunoiului menager cu agenții economici și 

cu populația. 

7. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

 

Președintele de ședință                                                             

Secretar al Consiliului                                                              Nicolae NASTAS 



                                                                   Anexa Nr. 1 

                                                                                                   la decizia Consiliului orăşenesc  

                                                                                           Nr. __din  _ august  2020 

 

                                                               PROGRAMUL 

de acțiuni a primăriei or.Teleneşti  pentru realizarea unor măsuri planificate de a fi efectuate pe 

parcursul anului 2020. 

 

 

Nr 

d/r 

Acţiuni întreprinse  Responsa

bili 

Termen Cheltu 

eli, 

mii lei 

1. Lichidarea minigunoiştelor neautorizate  pe teritoriul primăriei 

or.Teleneşti (strada Codrilor-2 minigunoiști, Teleneștii Vechi-1 

situată în partea de sud, 1-în partea de est, mai sus de fosta fabrică 

de cărămidă, Izvoraș-1, pe șes lângă școala nouă-3, satul Mihalașa-

1, fosta brigadă de tractoare, satul Mihalașa -1 la intersecție). 

Serviciul  

de  salubri 

zare 

Permanen

t 

8,0 

2. Curățirea, defrişarea arborilor uscaţi, arborilor bolnavi  din  toate 

parcurile scuarurile şi străzile oraşului 

Serv. de 

salubriz. 

Martie-

aprilie 

5,0 

3. Plantarea materialului săditor donat din Fopndul Ecologic 

Republican în sumă de 3,5 mii lei 

Serviciul  

de  

salubriz. 

Primăria 

Martie, 

Aprilie 

gratis 

4. Înfășurarea cu fâșii de protecție a zonei de protecție a apelor râului 

Ciuluc pe o suprafață totală de 8,5 ha. Lucrările de proiectare vor fi 

effectuate de ICAS, de plantare de ÎS pentru silvicultură Telenești. 

Costul lucrărilor vor fi acoperite de proiectul ECOVISIO. 

Primăria 

Telenești 

Primăvar

a-toamna 

an.2020 

Din 

proiect 

5. Evacuarea deşeurilor, greblatul frunzelor, văruitul arborilor în 

spaţiile verzi, drumuri, trotuare, teritoriul întreprinderilor, 

Serviciul  

de  

salubriz., 

agenții 

econom.,  

populația. 

 

Toată 

perioada 

20,0 

6. Desfundarea canalului de scurgere a râului Ciuluc pe lungimea de 

0.5 km- lângă școala profesională. 

primăria Martie 

2020 

Buget 

separat 

7. Continuarea montării tomberoanelor şi băncilor în toate parcurile şi 

scuarurile oraşului 

 

Serviciul  

de  

salubriz. 

Primăria. 

An. 2020 Din 

proiect 

8.  Efectuarea curăţeniei pe teritoriul cimitirelor oraşului Serviciul  

de  

salubriz., 

primăria 

Aprilie 2,0 

9.  Efectuarea reparaţiei provizorie a gropilor drumurilor asfaltate cu 

petriş, savură, plombarea străzilor cu beton asfaltic 

Serviciul  

de  

salubriz. 

Primăria 

Permane-

nt 

Buget 

separat 

10. Demontarea rezervoarelor de gaze lichefiate situate în curtea 

blocurilor de pe străzile Ștefan cel Mare, Petru Rareș 

 DP Apă- 

Canal, 

Serv. de 

Salubriz., 

Mai 5,0 



primăria 

 

11. Reânoirea trecerilor pietonale și instalarea indicatoarelor rutiere 

care lipsesc 

Serviciul 

de 

Salubriz., 

primăria 

După 

necesita 

te 

Deviz 

separat 

12. Amenajarea parcării cu beton asfaltic –str.Ion Vodă Primăria  Anul 

2020 

Deviz 

separat 

13 Amenajarea curților blocurilor locative de pe strada Ștefan cel Mare 

și Dumitru Cantemirși Alexandru cel Bun 

primăria Anul 

2020 

Deviz 

separat 

14. Continuarea extinderii Iluminării stradale pe străzi,  în spațiile verzi 

și între blocurile de locuit ale oraşului. 

Serviciul  

de 

Salubriz., 

primăria 

An.2020 50,0 

15. Construcția unei balustrade la podețul de trecere pe strada 

Plămădeală 

Primăria Până la 

01.09.20 

Deviz 

separat 

16. Dezinfectarea fîntînilor de pe teritoriul Primăriei Primăria 

Centrul de 

Sănătate 

Publică 

August 10,0  

17 Defrișarea și evacuarea arborilor de pe teritoriul gimnaziului și a 

deșeurilor rămase în urma efectuării lucrărilor de construcție. 

primăria l-ll 

trimestru 

Deviz 

separat 

  18 Evacuarea deșeurilor de beton de la fostul traseu de încălzire din 

fața blocurilor locative de pe strada Petru Rareș nr. 1-3 

primăria IV 

trimestru 

2000lei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 



Notă informativă 
Cu privire la programul de acțiuni  privind amenajarea teritoriului  pentru anul 2020. 

 

  Pe perioada de primăvară și a anului 2020 este planificat de a petrece un șir de măsuri practice 
și organizatorice, care ar contribui la ameliorarea situației ecologice și aducerea teritoriului 
subordonat primăriei într-o stare sanitară satisfăcătoare. 
   In Programul de acțiuni a primăriei or.Teleneşti  pentru realizarea unor măsuri planificate de a 
fi efectuate pe parcursul anului 2020 sunt scițate un șir de măsuri pentru a fi implimentate pe 
parcursul anului.  
  Necătând la starea  de urgență din țară unele măsuri au fost realizate. Orașul pe perioada 
dată a fost dezinfectat cu dezinfectanți chimici și menținut în ordine și curățenie. Acest lucru 
ne-a dat posibilitatea să minimalizăm la maximum răspândirea infecției cu virusul Covid-19. 
Lucrările de dezinfectare și salubrizare ale orașului au fost efectuate de subdiviziunile 
specializate ale primăriei, ÎM DP « Apă-Canal » și ÎM « Serviciul de Salubrizare » Telenești. 
Până în prezent au fost realizate un șir de măsuri prevăzute în programul nominalizat și anume : 
-120 de arbori și tufari eliberați gratis din Fondul Ecologic republican au fost plantați (50 tufari 
de mahonie lângă terenul de joacă de pe strada Petru Rareș 5/7, 20 de arbori de castan în 
spatele casei de cultură Telenești, restul 50 de arbori de specia arțar argintiu, frasin au fost 
plantați în satul Mihalașa). Costul materialului săditor este de 3077 lei. 
 -a fost efectuat un volum mare de lucrări de curățire de deșeuri, frunze, iarbă uscată a tuturor 
spațiilor verzi, în parcul de la biblioteca raională sau defrișat 3 arbori uscați, găunoși, bolnavi 
care prezentau pericol pentru trecători, sau văruit bordiurele pe toate străzile centrale ale 
orașului. 
-sau lichidat 3 minigunoiști neautorizate ( 1-partea de sud a regiunii Teleneștii Vechi, 1- la fosta 
brigada de tractoare a fostei gospodării agricole de creștere a juncilor s. Mihalașa, 1- la 
intersecția s. Mihalașa). 
-a fost desfundat canalul de scurgere a apelor pluviale pe lungimea de 0,8 km de lângă școala 
profesională. 
-au fost demontate rezervoarele de gaze lichefiate situate în curțile blocurilor locative de pe 
străzile Ștefan cel Mare și Petru Rareș. 
-  primăriei și-a adus contribuția la realizarea proiectului FISM,  prin defrișarea și evacuarea 
arborilor de pe teritoriul gimnaziului la grădinița de copii Andrieș, deasemenea a fost curățat 
teritoriul gimnaziului de deșeurile rămase în urma lucrărilor de  construcție.  
Restul măsurilor vor fi realizate pe parcursul anului- (amenajarea curților la blocurile locative de 
pe străzile Ștefan cel Mare , Dumitru Cantemir și  Alexandru cel Bun, amenajarea unei parcări 
pe strada Ion Vodă lângă grădinița « Guguță »,  construcția unei balustrade la podețul de 
trecere de pe strada Plămădeală. 
extinderea în continuare a iluminatului stradal, reânoirea marcajului la trecerele pietonale ect). 
-este planificat prin proiectul finanțat de organizația non-guvernamentală 
«ECOVISIO »  înfășurarea cu fâșii de protecție a 8,5 ha de terenuri din zona de protecție a râului 
Ciuluc  cu arbori și arbuști.  
Lucrările de proiectare cum este stipulat în planul de măsuri în prezent  se efectuiază de ICAS 
(Institutul de Cercetări și Amenajament Silvic), iar costul tuturor lucrărilor vor fi finanțate din 
proiect. 
 
Vice-primarul orașului Telenești                                                    Bogdan Victor. 


