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DISPOZITIE
din lP LanLtadc- 9o/P

Privind asigurarea accesibilitdlii
persoanelor cu dizabilitdfi in spafiile
publice ale oragului Chigindu

in baza principiului egalitdtii de tratament gi in scopul asigurdrii egalitalii
tuturor persoanelor privind accesul in spa{iile publice din teritoriul oragului
Chiqindu, avdnd in vedere art. 5 lit. a), art. 8 lit. a) al Legii nr. l2l din 25.05.2012
,,Cu privire la asigurarea egalitdfii", in temeiul art.29 alin. (l) lit. l) gi art. 32 alin.
(1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administrafia publicd locald",
att. 15 alin. (l) pct. 4)lit. c) 9i lit. f) din Legea nr. 136 din 17.06.20l6,,privind
statutul municipiului Chigindu", mandatului judecdtoresc nr. l-1320/17 din
28.07.2017 al Judecdtoriei Chigindu, sediul Buiucani, dispozifiei nr. 697-dc din
06.11 .2017 ,,Cu privire la desemnarea dnei Silvia Radu pentru exercitarea funcliei
de Primar general interimar al municipiului Chigindu", Primarul general interimar
al municipiului Chigindu DISpUNE:

1. Prevederile prezentei dispozilii se aplicd pentru terenurile din domeniul
public al oragului chigindu: str6zi, piele, pasaje, terenuri de sport, accese in
cartiere, amenajdri a curlilor blocurilor de locuinfe in zonele rezidenliale ale
oragului, zone Yerzi gi alte terenuri din domeniul public al localitdlii cu acces liber.

2. Se pune in sarcina Direcfbi generale transport public gi cdi de comunicalie
(dl Vitalie Butucel), Direcliei generale locativ-comunale qi amenajare (dl petru
Gontea) 9i intreprinderii municipale ,,Asociafia de gospoddrire a spafiilor verzi,, (dl
Eliferii Harufa), in termen de trei luni de la data emiterii prezentei dispoziJii:

2'1. Sa elaboreze studiile de fezabilitate privind volumul lucrarilor necesare
pentru asigurarea accesibilitdfii persoanelor cu dizabilitafi in spafiile publice
gestionate (pe strdzi gi la accese in cartierele rezidenfiale, curfile blocurilor de
locuinfe, zonele verzi g.a.);

2.2. Sd' elaboreze Planurile de acfiune, cu devizuri, volumele lucrdrilor gi
termeni concrefi de rcalizare, gi s6 le prezinte spre examinare gi aprobare
Primarului general interimar;

2.3. Sd identifice in comun cu Direcfia generalS finan{e resursele necesare
pentru executarea lucrdrilor de amenajare specificate in punctul 1.

nr. w-L



3' Direcfia generald finanfe va inainta Consiliului municipal Chiginiu
propunerile de modificare a bugetului municipal.

4' Dupd aprobarea Planurilor de acfiune gi modificdrilor respective in bugetul
municipal subdiviziunile menlionate in pct. 2 al prezentei dispozifii se obligd:

4.1. Sd solicite Direcfiei generale arhitecturd, urbanism gi relafii funciare
emiterea actelor permisive pentru elaborarea documentaliei de proiect gi executarea
lucrdrilor de amenajare;

4.3. Sd prezinte trimestrial primarului general
mersul implementdrii planurilor;

4.2. Sd execute calitativ lucrdrile de
normativelor gi standardelor nafionale, qi in
acfiune aprobate;

amenajare a spaliilor publice, in baza
termenii stabildi conform planurilor de

interimar rapoarte privind

PRIMAR GENERAL INTERIMAR

,Silvia RADU

4'4' Dupd frnalizatea lucrdrilor de amenajare sd le prezinte spre receplie
final5, conform procedurilor legale.

5' Direcfia generald arhitectur5, urbanism gi relafii funciare, preturile
sectoarelor municipiului Chigindu vor acorda suportul informalional gi
metodolo gic necesar pentru r ealizar ea planurilor de acf iune.

4' Se recomandi Primdriilor localitdlilor din componenfa municipiului
chigindu sd aprobe 9i sd implementeze programele locale pentru asigurarea
accesibilitdfii persoanelor cu dizabilitdfi in spafiile publice.

5' Direcfia tela[ii publice (dl vadim Brdnzaniuc) va aduce la cunogtinla
locuitorilor municipiului chigindu prevederile prezentei dispozilii.

6. viceprimarur municipiului chigindu, dl Nistor Grozavu, va asiguracontrolul executdrii calitative gi in termen a acfiunil or prevdzute in prezenta
dispozilie.




