PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINAU
DISPOZIŢIE
Nr. 673-d

din 03 octombrie 2008

Cu privire la măsurile
de amenajare şi salubrizare
a teritoriului municipiului Chişinău
în perioada 06.10.2008 - 19.12.2008

În temeiul art. 29 alin. l lit. (i) şi art. 32 alin. l din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", primarul general
al municipiului Chişinău DISPUNE:
1. Preturile de sector, primăriile oraşelor, satelor (comunelor), direcţiile
şi secţiile Primăriei şi Consiliului municipal Chişinău:
1.1 Vor elabora în coordonare cu Direcţia generală locativ-comunală şi
amenajare şi Direcţia socio-ecologică până la data de 04.10.2008 planul
de acţiuni a lucrărilor de amenajare, salubrizare şi evacuare a frunzelor
în locurile stabilite.
1.2 Vor organiza, în perioada 06.10.2008 - 19.12.2008, lucrările de
amenajare, salubrizare şi evacuare a frunzelor în locurile stabilite de pe
teritoriul municipiului Chişinău,
antrenând
agenţii
economici,
reprezentanţii
organizaţiilor obşteşti, gestionarii fondului locativ şi
populaţia.
1.3 Vor
organiza
salubrizarea
planificată
şi
dotarea
cu
containere pentru acumularea deşeurilor menajere solide în
sectoarele de locuinţe private din municipiu.
1.4 Vor amenaja şi salubriza teritoriile libere nevalorificate şi vor lichida
gunoiştile neautorizate.
l .5 Vor antrena în lucrările publice persoane ce se află în căutarea unui
loc de muncă, aplicând prevederile articolului 22 din Legea nr. 102-XV
din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţiei sociale.
2. Primăriile oraşelor, satelor, comunelor, pe al căror teritoriu
lipsesc gunoiştile autorizate:
2.1 Vor constata volumul de lucrări necesare pentru amenajarea acestora
şi vor elabora devizele de cheltuieli respective.
2.2 În baza volumului de lucrări şi devizelor de cheltuieli calculate, pe

care le vor coordona cu Direcţia socio-ecologică, vor include în proiectul
de buget pe anul 2009 resurse financiare
pentru construcţia
poligoanelor de acumulare a deşeurilor menajere.
3. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (dl Dionisie
Boaghie):
3.1 Va coordona activitatea întreprinderilor municipale de gestionare a
fondului locativ pentru a asigura îndeplinirea lucrărilor de salubrizare a
teritoriului adiacent blocurilor locative gestionate, de evacuare a
frunzelor şi molozului pe terenul Minei, Purcel".
3.2 Va contribui la sporirea eficienţei activităţii Comisiei municipale de
salubrizare şi amenajare, care va pune în discuţie în cadrul şedinţelor
persoanele ce nu participă la acţiunile de salubrizare şi amenajare,
organizate de municipalitate.
3.3 Va determina volumul lucrărilor pe compartimente, cu prezentarea
devizului de cheltuieli (reparaţia elementelor de construcţie ale
gunoiştilor şi dotarea cu containere, reparaţia camerelor şi conductelor
de acumulare a deşeurilor solide menajere,
reparaţia
reţelelor
inginereşti din
subsolurile
blocurilor locative, amenajarea şi
salubrizarea teritoriilor libere din interiorul cartierelor).
3.4 Va generaliza informaţiile referitoare la desfăşurarea lucrărilor
menţionate şi le va prezenta Primăriei municipiului Chişinău.
3.5 Va asigura supravegherea permanentă a structurilor din subordinea
sa la compartimentul gestionării fondului de locuinţe, îndeplinirii
lucrărilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului, precum şi completării
personalului de igienă conform schemelor de încadrare aprobate.
3.6 Va asigura finanţarea parţială a acestor lucrări, în baza devizelor de
cheltuieli aprobate de Consiliul municipal Chişinău.
3.7
Va asigura, în comun cu preturile de sectoare, amenajarea şi
salubrizarea locurilor speciale, prevăzute pentru plimbarea câinilor.
3.8 Va asigura o bună gestionare a Minei „Purcel", cu amenajarea căilor
de acces.
4. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi ( dl Eliferii Haruţa) va
îndeplini lucrările de salubrizare şi amenajare, va asigura înhumarea
frunzelor pe teritoriile gestionate, în baza unei scheme coordonate
cu Direcţia
socio-ecologică. La depistarea cazurilor de ardere a
frunzelor, responsabilitatea o poartă şeful asociaţiei dl Eliferii Măruţa.
5. Întreprinderea municipală Regia „Autosalubritate" (dl Tudor Maniv):
5.1 Are obligaţia să respecte cu stricteţe graficul de evacuare a deşeurilor
menajere şi, la necesitate, va instala containere suplimentare, asigurând
încheierea contractelor de evacuare a deşeurilor cu toţi proprietarii
caselor de locuit şi agenţii economici din teritoriu.
5.2 Va revedea graficele de evacuare a deşeurilor solide (o dată la trei

zile în perioada rece, la temperatura mai joasă de -5° şi evacuarea zilnică
în perioada caldă a anului, la temperatura mai mare de 5).
6.
Direcţia generală transport public şi căii de comunicaţie (dl
Veaceslav Ternă):
6.1. Va ţine la control mersul îndeplinirii de către structurile din
subordine a măsurilor planificate în perioada respectivă.
6.2 Va aproba graficele privind salubrizarea mecanizată a bulevardelor,
străzilor drumurilor în perioadele de vară şi iarnă.
6.3 Va asigura instalarea şi spălarea regulată a lăzilor de gunoi pe străzi
şi la staţiile de aşteptare a transportului public.
6.4 Va desemna serviciile, întreprinderile, organizaţiile responsabile de
menţinerea
curăţeniei la staţiile de aşteptare a transportului urban.
6.5 Va asigura cu WC-uri mobile toate staţiile terminus ale rutelor de
microbuz.
6.6 Va organiza curăţarea permanentă a receptoarelor, fântânilor şi
sistemelor de canalizare pluvială de pe teritoriul oraşului.
7. Î.M. „Combinatul servicii funerare" (dl Vădim Cojuşneanu) va
organiza acţiuni de salubrizare a cimitirelor şi a teritoriilor adiacente
acestora.
8. Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (dna Tatiana NagnibedaTverdohleb), Direcţia sănătăţii (dl Mihai Moldovanu) vor solicita aportul
instituţiilor de învăţământ şi medicale la salubrizarea şi amenajarea
teritoriilor din jurul şcolilor, grădiniţelor, liceelor, colegiilor, spitalelor şi
policlinicilor.
9. Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (dna Tatiana NagnibedaTverdohleb), Direcţia sănătăţii, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile
şi agenţii economici din teritoriu vor asigura condiţii pentru înhumarea
frunzişului pe teritoriile gestionate.
10. Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău (dl Eugen
Axentev), de comun acord cu Centrul municipal de medicină preventivă
(dl Iurie Pînzaru), va asigura controlul acţiunilor de salubrizare
pe întreg teritoriul municipiului Chişinău şi, la necesitate, va aplica
măsurile de rigoare pentru ameliorarea situaţiei sanitaro-ecologice.
11. Direcţia relaţii publice (dna Mariana Vasilache) va reflecta periodic
în mas-media locală mersul lucrărilor de salubrizare şi amenajare a
municipiului Chişinău, precum şi contribuţia adusă de participanţii la
aceste lucrări.
12. Preturile

de

sector,

Comisariatul

general

de

poliţie

al

municipiului Chişinău, Centrul municipal de medicină preventivă,
direcţiile şi secţiile Primăriei vor raporta, în fiecare vineri, Direcţiei
generale locativ-comunale şi amenajare despre lucrările îndeplinite.
13. La depistarea cazurilor de ardere a frunzelor, responsabilitatea pentru
această încălcare o vor purta şefii întreprinderilor de gestionare a
fondului locativ, conducătorii asociaţiilor de proprietari de locuinţe
privatizate, cooperativelor pentru construcţii de locuinţe, organizaţiilor,
întreprinderilor şi agenţii economici din teritoriu.
14.

Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii se pune în
sarcina viceprimarului Vladimir Coteţ.
PRIMAR GENERAL
Dorin Chirtoacă

