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                                                                    DECIZIE nr. 1/6 

din  __ martie    2021 

 

Cu privire la Programul de Acțiuni privind Amenajarea 

și salubrizarea Teritoriului pentru anul 2021. 

 

  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 “, Legii nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006 

privind administrația publică locală, Consiliul Orășănesc Telenești, 

 

                                                                         DECIDE: 

1.Se ia act, de măsurile planificate pentru a fi efectuate, în perioada bilunarului ecologic și  pe 

parcursul anului 2021, programul de acțiuni se aprobă (anexa nr.1). 

2. Se declară în perioada   29  martie 2021-   29  mai 2021 acțiunea de înverzire și salubrizare pe 

întreg  teritoriul primăriei. 

3. Se aprobă comitetul organizatoric de organizare și desfășurare a acțiunii de înverzire și 

salubrizare, (anexa nr.2). 

4. Primăria orașului Telenești, va mobiliza  populația,  agenții economici, instituțiile bugetare, 

educaționale  la efectuarea lucrărilor de înverzire și  de menținere în ordine și curățenie a 

teritoriului subordonat,  pe tot parcursul anului 2021. 

5. Conducătorilor indiferent de genul de activitate și forma organizatorico-juridică,  în 

conformitate cu Decizia în cauză și regulamentul Privind Constatarea, Stabilirea , Examinarea și 

Procedura de Aplicare a Faptelor Stabilite prin Lege ca Contravenții ce țin de interesul APL 

Telenești li se propune:  

 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, colectarea rămășițelor vegetale, văruitul 

arborilor și  bordiurilor).  

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

vânzarea mărfurilor comerciale și producției agricole (carton, plastic, peliculă, rămășițe 

vegetale). 

6. Se obligă dl Corman Slavic directorul ÎM Serviciul de Salubrizare Telenești: 

 Să înbunătățească  în continuare lucrul de coinștientizare a populației privitor la  

salubrizarea teritoriului, să  lichideze toate  gunoiștile neautorizate apărute spontan, să 

instaleze containere și  tomberoane noi în locuri aglomerate și în locul celor deteriorate, 

să evacuieze la timp gunoiul menager, și să mențină în ordine și curățenie teritoriile 

subordinate. 

                                                                                                                                                                           

PROIECT  



 Să finiseze  până la data de 01 iunie 2021 lucrările de reparație a tuturor  băncilor din 

zonele verzi ale orașului. 

 Să continuie încheierea contractelor de evacuare a  gunoiului menager cu agenții 

economici și cu populația. 

7. În legătură cu faptul, că în teritoriu mai au loc cazuri de pășunat în perioade interzise  se 

recomandă, specialistului pentru reglementarea regimului funciar și  perceptorilor  fiscali să țină 

la control și să intensifice lucrul de conștientizare cu posesorii de animale domestice, privitor la 

respectarea  perioadelor de pășunat stabilite de APL, anual 06 mai începutul și 08 noiembrie 

sfârșitul sezonului de pășunat. 

8. Sursele financiare vor fi allocate conform deciziei nr. 1-5  din   __martie 2021. 

9. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune pe seama vice-primarului orașului 

Telenești  dnl BOGDAN Victor. 

10. 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 martie  2021 

 

                                                               PROGRAMUL 

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

parcursul bilunarului ecologic și a  anului 2021. 

 

Nr 

d/r 

Acţiuni întreprinse  Responsa

bili 

Termen Cheltu 

eli, 

mii lei 

1. Lichidarea tuturor gunoiştelor neautorizate, apărute spontan  în 

intravilanul și extravilanul  teritoriului  primăriei. 

Serviciul  

salubrizare 

Perman-

ent 

8,0 lei 

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

parcurile, scuarurile şi străzile oraşului (conform Autorizației nr. P-

0732/2020, eliberată de Agenția de Mediu,  pe data de 24.11.2020.  

Serviciul 

de 

salubrizare  

Trim. I-II 

și IV 2021  

7.0 lei 

3. Plantarea materialului săditor donat din Fondul Ecologic, 

completarea lipselor în s. Mihalașa  (în locul  arborilor uscați în 

urma secetei din an. 2020).  

Serviciul   

salubrizare 

Primăria 

Trim. II și 

IV 2021 

gratis 

4. Completarea  lipselor pe canalul de scurgere  a apelor pluviale (str. 

Petru Rareș)cu arbori de specia plop -160 de arbori. Costul 

lucrărilor vor fi acoperite de proiectul ECOVISIO. 

Primăria 

Telenești 

Primăvara

-toamna 

an.2021 

Din 

proiect 

5 Înfășurarea cu arbori și arbuști a terenului de joacă din regiunea 

“Izvoraș”. 

Societatea

civilă   

Primăvara 

an. 2021 

Din 

proiect 

6 Crearea parcului “Panorama” – plantarea a 365 de arbori de talie 

înaltă, specia paltin de camp. Locul plantării, partea de sud a 

orașului, sfârșitul străzii  31 August (la întrare în oraș dinspre satul 

Budăi). 

Asociația 

băștinașilo

rTelenești, 

Primăria  

 

Primăvara 

an. 2021. 

 

6000 lei . 

 

 

7870 lei. 

7. Construcția a două terenuri de joacă pentru copii : 

-blocul de locuit, str. Ștefan cel Mare, or. Telenești. 

-str. S. Lunchevici (între or. Telenești și s. Mihalașa Nouă). 

Utilajul pentru terenuri 

 

Amenajarea terenurilor, instalarea  a  băncilor și urnelor. 

Primăria  

 

 

Proiect 

 

Primăria 

Trim.III-

IV 

 

Trim.III-

IV 

Din 

proiect. 

 

25 mii lei. 

8. Extinderea și modernizarea zonei de odihnă de lângă fostul lac din 

s. Mihalașa. 

Instalarea a 3 mese și 6 scaune. 

Plantarea a 170 de arbori. 

Băștinașii 

Juniori, 

primăria 

 

Trim.I 

 

Trim.I 

 

Din 

proiect 

5000 lei 

9. Evacuarea deşeurilor, greblatul frunzelor, văruitul arborilor în 

spaţiile verzi, marginea drumurilor, trotuarelor, teritoriul 

întreprinderilor. 

Serviciul  

salubrizare 

agenții 

econom.,  

populația. 

Toată 

perioada 

20,0 lei 

10. Montărea în teritoriul subordonat a 100 de containere, 100 de 

pubele și 35 de bănci.  

Serviciul  

salubrizare 

Primăria. 

Anul 2021 Instalarea- 

22 mii lei.  

11. Efectuarea curăţeniei pe teritoriul cimitirelor oraşului Serviciul  

salubrizare 

Primăria, 

Populația. 

Aprilie 2,0 lei 

12. Efectuarea reparaţiei provizorie a gropilor drumurilor asfaltate cu 

petriş, savură, plombarea străzilor cu beton asfaltic 

Serviciul  

salubrizare 

Primăria 

Permane-

nt 

Buget 

separat 



13. Amenajarea unui podeț pe str. Negruzzi, Teleneștii Vechi Primăria  Tr. IV 4,0 lei 

14. Reânoirea trecerilor pietonale și instalarea indicatoarelor rutiere 

care lipsesc 

Serviciul 

Salubrizar

Primăria 

După 

necesita 

te 

Deviz 

separat 

15. Construcția unui  viceu public la minicomplexul sportiv, str. Vasile 

Alexandri. 

Primăria  Tr. III 15 mii 

16. Amenajarea cu beton asfaltic a curții la  blocurile locative de pe str. 

Ion Vodă (regiunea căminelor) și curtea  str. Mihai Sadoveanu. 

primăria Anul 2021 Deviz sep.  

17. Extinderii Iluminatului  stradal pe străzile Mircea cel Bătrân, Maria 

Dragan din s. Mihalașa, str. Dacia- Izvoraș,  în spațiile verzi,  între 

blocurile de locuit și pe străzile  oraşului, în total 90 de LED-uri. 

Serviciul 

Salubrizar

e 

primăria 

An. 2021 50,0 lei 

18. Instalarea a 20 de inele noi la fântânile mină și amenajarea 

acoperișurilor . 

primăria Tr III 

2021 

115,0 lei 

19. Dezinfectarea fântânilor de pe teritoriul Primăriei Primăria, 

Centrul de 

Sănătate 

Publică 

August 10,0 lei  

 

20. Curățirea grătarilor de evacuare a apelor pluviale: 

-2 grătare, str. 31 August 

-1 grătar, str. Ștefan cel Mare 

primăria Tr.II -IV 6.0 lei 

     

21. Dezinfectarea cu dezinfectanți a locurilor obștești aglomerate, a 

instituțiilor educaționale, de cultură, a blocurilor locative din oraș 

împotriva virusului COVID-19.  

 

 

Primăria, 

ÎM APĂ-

Canal 

După 

necesitate 

5.0 lei. 

 

 

                                                  

 

                                                                                                                            Anexa nr.2 

                                                                                                              La decizia consiliului 

orășănesc 

                                                                                                              Nr. 1/6 din__03.2021                         

 

 

                                                            Comisia  

 

pentru controlul organizării și desfășurării acțiunii de înverzire și salubrizare  

a teritoriului primăriei orașului Telenești. 

 

Președintele comisiei : Victor Bogdan, viceprimarul orașului. 

Secretarul comisiei :  Tudor Roșca, specialist primăria orașului. 

 

Membrii comisiei : 

 

Viorel Bolocan-inspector, Inspecția pentru Mediu Telenești. 

Babinciuc Roman-ofițer de sectoral IP Telenești. 

Doroftei Mihai-asistent a medicului igienist CSP. 

Slavic Corman-director ÎM Serviciul de Salubrizare Telenești. 

Iurie Darabană- Consilier orășănesc.   

 



Notă informativă 

privitor la măsurile planificate pentru a fi realizate în perioada de primăvară și pe 

parcursul anului 2021. 

 

  Pe perioada de primăvară și a anului 2021 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 sanitaro-ecologică satisfăcătoare.          Și anume : 

 

  In perioada nominalizată vor fi lichidate toate gunoiștile apărute spontan în intravilanul și 

extravilanul primăriei. Vor fi aduse în ordine și curățenie teritoriile cimitirilor din tertoriul 

subordonat. 

 

  In conformitate cu Autorizația de mediu nr. P-0732 /2020 pe parcursul anului vor fi taiați toți 

arborii uscați și găunoși din spațiile verzi, acostamentele drumurilor din oraș, care prezintă 

pericol pentru locuitori. In perioada dată vor fi curățiți arborii, vor fi evacuate crengile și 

frunzele, văruiți arborii, bordiurile. 

 

  După posibilitate, cu material săditor eliberat gratis din Fondul Ecologic, sau din proiectul 

ECOVISIO, se va completa lipsurile la canalul de scurgere de lângă poligonul ȘP Telenești, 

marginea drumului s. Mihalașa, casa de cultură din oraș ( în locul arborilor uscați în urma secetei 

anii 2019-2020) . 

 

Cu suportul financiar și cu participarea Asociației Băștinașilor din Telenești la sfârșitul Străzii 31 

August, (la întrarea în oraș dinspre s. Budăi), va fi creat parcul Panorama. Asociația va aloca 

pentru procurarea materialului săditor (200 buc. ) 6000 lei, iar primăria 7870 lei (pentru 165 

arbori și săpatul mecanizat al borților ). 

 

  Conform Programului DAR 1+3 în oraș vor fi instalate în schimb la cele deteriorate 100 de 

containere, 100 de pubele și 35 de bănci. 

 

  Va fi amenajate cu beton asfaltic curtțile blocurilor locative de pe strada Ion Vodă (regiunea 

căminelor) și str. Mihai Sadoveanu (blocurile locative de lângă ocolul silvic) și  amenajate două 

terenuri de joacă pentru copii la blocul de locuit de pe strada Ștefan cel Mare și strada 

lunchevici. 

  Se va construi un viceu public la minicomplexul sportiv  de pe strada Vasile Alexandri. 

 

  Vor fi desfundate grătarele de evacuare a apelor pluviale ( 2 grătare pe strada 31 August și 1 

grătar pe strada Ștefan cel Mare). 

   

Pe parcursul anului se va amenaja podețul de pe strada Negruzi din Teleneștii Vechi,  se vor 

instala inele noi și se vor amenaja acoperișurile la  20 de fântâni mină și se vor dezinfecta 

fântânile mină.  

  Se va extinde în continuare iluminatul stradal pe străzile Mircea cel Bătrân, Maria Dragan, 

strada Dacia –Izvoraș, între blocurile locative, în spațiile verzi și pe străzile orașuluiși - 90 de 

LED-ri. 

Se vor efectua lucrări de reparație a gropilor drumurilor cu pietriș, savură, plombarea străzilor cu 

beton asfaltic. Se vor reânoi trecerile pietonale și  instala indicatoare rutiere acolo unde lipsesc. 

   

  După necesitate se vor efectua lucrări de dezinfectare contra COVID-19 a locurilor obștești 

aglomerate, a instituțiilor educaționale, de cultură, a blocurilor locative din oraș.  

 

                    

          Primarul orașului                                                          Vadim LELIC 


