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Copia corespunde originalului
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de amenajare şi salubrizare
a teritoriului oraşului Orhei în perioada
07-08 aprilie 2017

Secretar al
Consiliului orăşenesc Orhei
Semnătura

în scopul menţinerii ordinii sanitare, înverzirii şi amenajării teritoriului oraşului Orhei, în temeiul art.
26(5), art.29 (2) şi art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,
Dispoziţia primarului oraşului Orhei nr. 143-p din 18.08.2015 ”Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie”
viceprimarul oraşului Orhei DISPUNE:

1. Se stabileşte zilele de 7 şi 8 aprilie 2017 - zile sanitare pentru organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de amenajare, înverzire şi salubrizare a teritoriului oraşului Orhei.
2. Se aprobă programul de amenajare şi salubrizare în or. Orhei de către instituţiile, organizaţiile
şi întreprinderile în perioada 07-08 aprilie 2017 (anexa nr. 1).
3. Managerii instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor din oraşul Orhei vor mobiliza
colectivele la acţiunile prevăzute în program.
4. Se instituie Comisia pentru coordonare şi control asupra acţiunilor de organizare şi
desfăşurare în perioada 07-08 aprilie 2017 (anexa nr. 2).
5. Î.M. ’’Servicii Locativ-Comunale” Orhei:
va antrena în aceste acţiuni Asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate, agenţii
economici, reprezentanţii organizaţiilor obşteşti, gestionarii fondului locativ şi
locuitorii oraşului;
va verifica calitatea salubrizării străzilor, cartierilor, spaţiilor verzi etc. (cu
determinarea modalităţii şi volumului de lucru efectuat) cu totalizarea sistematică a
acţiunilor întreprinse;
va organiza salubrizarea planificată a cartierilor şi dotarea cu containere pentru
acumularea deşeurilor menagerie;
va organiza amenajarea şi salubrizarea teritoriilor libere nevalorificate şi va
întreprinde măsurile de rigoare pentru lichidarea gunoiştelor neautorizate;
va organiza acţiuni de salubrizare a cimitirilor şi teritoriilor adiacente;
va efectua invenatrierea sistematică a teritoriilor adiacente ale agenţilor economici,
întreprinderilor, organizaţiilor întru efectuarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare
de către administratori şi menţinerea lor la nivel satisfăcător;
va prezenta totalurile despre îndeplinirea acţiunilor incluse în anexa nr. 1 a prezentei
dispoziţii.
Pentru aducerea la cunoştinţă publică prezenta dispoziţie va fi plasată pe pagina
oficială a Primăriei oraşului Orhei în reţeaua Internet ( www.orhei.md) precum şi

Viceprimar

