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Cu privire la am elio ra rea  relaţiilor 
contractuale cu agenţii economici

în conformitate cu Legea privind adm inistraţia  publică locală nr. nr. 436-XVI din
28.12.2006, art. 26 (5), 29, art.32 în scopul constatării executării cerinţelor Deciziei 
Consiliului orăşenesc Orhei nr.30.2 din 29.12.2005 „Cu privire la unele măsuri de ameliorare 
a situaţiei în vederea salubrizării oraşului Orhei” şi a cerinţelor „Regulemnetului de 
salubrizare a teritoriului şi m enţinerea ordinii sanitare în or.Orhei”, aprobat prin Decizia 
Consiliului orăşenesc Orhei nr.4.20 din 19.03.2010, a bunei organizări a salubrizării 
obiectivelor persoanelor  juridice, asigurării aplicării m ăsurilor de ordine sanitară pe 
teritoriul oraşului Orhei, şi ameliorării relaţiilor contractuale cu agenţii economici, 
Dispoziţiei prim arului oraşului Orhei n r . l4 3 -p  din 18.08.2015, "Cu privire la stabilirea 
atribuţiilor de funcţie" viceprimarul oraşului Orhei DISPUNE:

1. Se obligă Î.M.„Servicii Comunal-Locative" Orhei, m anager şef Veaceslav ZAPOROJAN 
,să efectueze o analiză am plă în te ren  în rezultatul probării exactităţii activităţii pe 
teritoru l oraşului Orhei a persoanelo r  juridice în co respundere  cu contractele 
privind t ra n sp o r ta re a  şi n ivelarea la gunoişte a deşeurilo r  solide şi menajere, 
încheiate  cu în t rep r in d e rea  municipală.

2. Raportul asup ra  analizei, în care se v-a reflecta şi pe rsoane lo r  juridice, care nu 
d ispun de contractele  respective, v-a fi p reze n ta t  Autorităţii Publice Locale Orhei 
pen tru  luarea de decizie în vederea  în lăturării  neajunsurilor.

3. Controlul asup ra  executării p rezentei dispoziţii mi-1 asum.

Vice OSTOLOVA

Executor: 
N. Pulbere
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