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Cu privire la măsurile de lichidare a
consecinţelor în urma ninsorii
din 20 aprilie 2017

Avînd în vedere situaţia în municipiul Orhei ca urmare a ninsorii din ultimele ore, în scopul
îndeplinirii măsurilor de prevenire şi lichidare a consecinţelor, în temeiul art. 26(5), art.29 şi art.
32 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Dispoziţiei primarului nr. 143-p din 18.08.2015 ”Cu privire la stabilirea atribuţiilor de
funcţie” viceprimarul municipiului Orhei DISPUNE:

1. Se obligă Î.M. ’’Servicii Comunal-Locative” Orhei (manager-şef dl Veaceslav Zaporojan):
- să disloce în teritoriu tehnica auto necesară pentru lichidarea consecinţelor ninsorii
din ultimele ore;
- să antreneze muncitori la lichidarea consecinţelor vremii în teritoriul curţilor
blocurilor locative, trotuare, pentru a evita producerea de accidente la care sînt
expuse persoanele în vîrstă, copiii şi oricare alte persoane care circulă.
2 . Se obligă S.R.L. ’’Borintex” să execute lucrările de deservire şi întreţinere a spaţiilor verzi
şi în cazurile de rupturi de arbori sau crengi pe străzile sau cartierele locative.
3. Persoanele vizate vor raporta despre mersul îndeplinirii lucrărilor de pregătire pentru
lichidarea consecinţelor ninsorii abundente, poleiului şi funcţionării tehnicii antrenate.
4. Agenţii economici, asociaţiile de locatari au obligaţia să îndepărteze zăpada şi gheaţa, ori
de cîte ori este necesar, de pe trotuarele din dreptul imobililor pe care le folosesc şi/sau îşi
desfăşoară activitatea economică sau în care locuiesc.
5. Pentru a informa despre arborii doborîţi sau alte consecinţe ale vremii, locuitorii
municipiului Orhei sînt îndemnaţi să apeleze la Primăria muncipiului Orhei (telefon 023522-7-67, e-mail: primaria@,orhei.mdl.
ioziţii mi-1 asum.
6. Controlul asupra îndeplinirii prevederii
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