
   

 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CIMIŞLIA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIMIŞLIA 
4100, str. Ştefan cel Mare 14, or. Cimişlia, tel./fax: 0241 25739 

www.cimislia.md, e-mail: primar@cimislia.md 

 
DISPOZIŢIE 

 

Din 20.03.2014                                           or.Cimişlia                                  nr.54 – d 

      
Cu privire la bilunarul de amenajare,  
înverzire şi salubrizare 

 

         În conformitate cu art. 5 (1), art. 14 (2) h), s
1
), art. 29 (1) lit. j) ,l), l

1
) m), w) din Legea 

privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, planul de lucru al primăriei 

pentru anul 2014, în scopul de ameliorare a  situaţiei sanitare, ecologice, amenajăre şi de 

salubrizare a localităţilor DISPUN: 

 

1. A anunţa pe teritoriul administrat lunarul de amenajare, înverzire şi  

    salubrizare în perioada 20 martie –20 mai 2014 

2. A aproba Programul de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului Cimişlia în 

2014. 

3. A păstra divizarea oraşului în 6 sectoare conform dispoziţiei nr 64 din 20.03.2009  după 

instituţiile de învăţămînt, satele Bogdanovca Veche şi Bogdanovca Nouă sînt întărite după 

gimnaziul din s. Bogdanovca Veche, satul Dimitrovca după instituţiile subordonate primăriei din 

sat. 

4. Instituţiile de învăţămîn (corpul didactic şi elevii), angajaţii primăriei (conform distribuirii 

sectoarelor), împreună cu angajaţii Î. M. „Servicii publice Cimişlia”, cu colaboratorii poliţiei 

municipale, şi reprezentanţii serviciilor desconcentrate şi consilierii locali vor întreprinde 

următoarele măsuri: 

 - de sensibilizare a  populaţiei asupra necesităţii respectării „Obligaţiunilor ce revin persoanelor 

fizice şi juridice de pe raza oraşului Cimişlia cu privire la gospodărirea localităţilor, faptele ce 

constitue contravenţie” aprobate prin decizia consiliului local Cimişlia nr 3/8 din31.03.2008 şi 

prevăzute în  Codul Contravenţional  legea nr. 218 din 24.10.2008,  

- vor organiza pe sectoarele repartizate acţiuni de masă cu participarea elevilor şi a populaţiei de 

străngere a gunoiului (nu mai puţin de 2 măsuri cu participare largă), 

- vor petrece expediţii ecologice şi de atenţionare, mobilizare a gospodarilor să-şi facă ordine pe 

terenul de care răspund. 

5. A menţine în continuare ziua de vineri ca zi sanitară; în aciastă zi toate colectivele şi 

persoanele particulare aduc în ordine fasadele imobilelor, îngrădirile, fac curăţenie pe terenurile 

aferente şi adiacente. 

6. A împuternici toţi specialiştii primăriei conform listei cu dreptul de a efectua controale la  

agenţi economici şi persoane fizice cu privire la respectarea obligaţiunilor de gospodărire şi de a 

protocola prin proces verbal contravenţiile cu sesizarea ulterioară  a organului abilitat cu dreptul 

de constatare a contravenţiei şi aplicarea sancţiunii. 

7. A aproba lista specialiştilor primăriei şi a străzilor, sectoarelor de care sînt responsabili pentru 

salubrizare şi gospodărire (anexa nr. 1.). 

8. A obliga poliţia municipală să efectueze săptămînal controale pe sectoare, să  reacţioneze 

promt la semnalele expediţiilor ecologice, la semnalele şi sesizările specialiştilor primăriei şi să 

raporteze în fiecare zi de luni viceprimarului Sergiu Vîrlan despre măsurile întreprinse. 
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9. A anunţa concursuri (cu înmînare a diplomelor de cîştigător şi a premiilor   băneşti): 

„ Instituţia de învăţămînt care îşi iubeşte plaiul”(au lucrat cel mai bine şi efectiv pe sector). 

„  Strada pe care locuesc cei mai buni gospodari” 

„ Cel mai bun gospodar” (persoană juridică – mai multe categorii) 

„ Cel mai bun gospodar” (persoană fizică) 

  Comisia pentru aprecierea cîştigătorului va avea următoarea componenţă: 

   preşedinte - Gheorghe Răileanu 

   membri:   -  Sergiu Vîrlan 

                    -   Petru Doni 

                    -   Ion Taşcă 

                    -   Anatolie Pediura 

                    -   Pavel Alexandreanu 

10. Directorul întreprinderii municipale „Servicii publice Cimişlia” d-l Victor Acălugăriţei va 

asigura  asistenţa tehnică şi materială a bilunarului, va antrena la lucrări de salubrizare personal 

suplimentar (cu concursul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi a asistenţei sociale). 

11. D-na Lidia Erhan, specialist pentru lucrări de secretariat, va adoce dispoziţia la cunoştinţa 

tuturor persoanelor vizate.  

12. Executarea controlului : viceprimarul Sergiu Vîrlan. 

 

 

 

 

  

  Primar                                                                          Gheorghe Raileanu               


