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DISPOZITIE
nr.

Cu

/4f-d-

privire la lucrlrile

din

/8

aa-+rtb ofol9

de reconstruclie

teritoriul Aleii de pe bulevardul
Mircea cel Bitrfln (amenajare/modernizare)
pe

in scopul asigurarii condiliilor prielnice de odihnd pentru locatarii sectorului
Ciocana pe teritoriul Aleii de pe bulevardul Mircea cel Bdtrdn

(amenajar.ir..ro,rure), conform deciziei Consiliului municipal Chiqindu nt,614 din
26.12.i019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chigindu pe arnil2020in
lectura a doua", Legii nr. 131 din 03.07.2015 ,,Privind achrziliile publice", in
temeiul art. 15 alin. (f) qi art. 16 alin. (1) din Legea 136 din 17.06.2016,,Privind
statutul municipiului Chigindu", art. 29 alin. (1), art. 32 aItn. (1) din Legea 436XVI din 28.12.2006 ,,Privind administralia publicd locald", Primarul General al
municipiului Chigindu DISPIJNE :

1. Se investegte in calitate de beneficiar pentru lucr6rile de reconstruclie pe
teritoriul Aleii de pe bulevardul Mircea cel BatrAn (amenajare 9i
modernizare), tronsonul cuprins intre strdzile A' Russo - I' Dumeniuc'

2.
3.

Pretura sectorului Ciocana (dna Sinilga $colnic)'
pretura sectorului Ciocana va inilia procedura de organizare Ei desftqurare a
unor compartimente a achiziliilor publice gi va asigura executarea lucrdrilor
stabilite.
Direclia generald arhitecturd,
topografic (Planqele in scara 1:5

respectiv gi va elibera actele Pe
construirii lucrdrilor menlionate i
restrdnEi, la solicitarea Preturii sectorului ciocana.
a
+. t.U. ,,LUMTEH" va achiziliona, in modul stabilit, serviciile de proiectare
din
relelei de iluminare in termeni restrAngi, inclusiv executarea lucrdrilor
sursele Prevdzute.

otganiza elaborarea proiectului 9i
implementarea acestuia (ieleaua de irigare, relelele de apd Ei canaiizare
p.ttt* cigmele, 10 instalalii), in termeni restrdnEi'
6. bireclia generala transport public 9i cdi d.e comunicalie va executa lucrdrile
sursele prevdzute'
respectiv-e in conformitate cu doc rmentalia elaboratd din

5. S.A.,,APA-CANAL CHI$INAU"

va

7.

8.

iv

,,Asociafia de Gospoddrie a Spaliilor yerzi", va asigura/executa
curd\area arborilor gi arbuqtilor, reabilitarea gazoanelor (plantare iarbd),
amenajare flordriilor.
Direclia generald locativ comunald qi amenaj are va achiziliona in modul
stabilit pentru realizarea obiectivului dat urmdtoarele elemente: 130 bdnci
pentru odihn6, co;uri pentru gunoi 180unitd1i, 6 seturi (elemente mici)
terenuri de joacd pentru copii, 2 seturi elemente de sport, 4000mii m/l
balustradb (gard de protecfie) din sursele prevdzute.

Lucrdrile de reconstruire pe teritoriul Aleii din bulevardul Mircea cel
BdtrAn (amenajare qi modernizare), tronsonul cuprins intre strdzile Alecu
Russo - Ion Dumeniuc vor fi finanlate in limita alocaliilor aprobate in
bugetele entitdlilor administraliei publice locale pentru anul 2020, cu titlul
,,Mijloace cu destinalie speciald pentru implementarea proiectelor de
amenajare in secto are" .
l0.Direclia relalii publice gi buget civil informa locuitorii municipiului
Chigindu cu prevederile prezentei dispoziJii, prin intermediul mass-mediei

9.

locale.
I 1. Controlul executdrii prevederilor prezentei

dispozilii mi-l asum.
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