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DISPOZITIE
lg af zlYz ,.r.40

Cu privire la interzicerea fumatului
in locuri publice

Avind vedere Prescriplia sanitari nr. 521din 10.05.2017 prescrisd de Centrul de Sdndtate

Publicd Raional Orhei, in temeiul art. l7 e din Lege a ttr. 278 din 14.12.2007 privind controlul
tutunului, art. 26(5), art.29 ;i art. 32(l) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administrafia publicd locald, Dispozifiei primarului nr. 143-p din 18.08.2015

"Cu privire la stabilirea atribuliilor de fi.rncfie" viceprimarul oraqului Orhei DISPUNE:

1. Se interzice fumatul:
- in toate spafiile inchise qi semiinchise, inclusiv in locurile de uz comun de la locul de

muncd din cadrul Primdriei mun. Orhei;
- in toate spaliilc publiue deschise administrate de Primdria mun. Orhei, institLrtiilc

publice de educalie timpurie, intreprinderile municipale, inclusiv pe teritoriile aferente;

- in raza de l0 m de la intrarea in spafiile publice inchise, inclusiv in locurile de uz
comun, qi la locurile de muncd, de la ferestrele care se deschid gi de la
locurile/instala{iile de captare a aerului pentru spatiile publice inchise qi pentru locurile
de munc6;

- in parcurile de distracfii gi pe terenurile de joacd pentru copii;
- pe stadioane, arene, in pie{e gi alte spafii publice deschise pe durata evenimentelor

publice distractive sau de alt gen;
- sub acoperiqul sta{iilor de transport public;
- in mijloacele de transport public.
2. Se desemneazd, dl Veaceslav Onofraq - persoan6 responsabili pentru afiqarea la

intrare, in cel mai vizibil loc, din sediul cladirii Primiriei mun. Orhei, incdperi/spalii
publice gestionate, semnului unic de interzicere a fumatului conform standardului ISO
7010:201I - o {igaretd aprinsd intr-un cerc rogu, barat6, de o linie roqie transversalS -
care poate n insolit de avertismentul ,,Fumatul este interzis. Fumatul in
incdperi/spalii/contravine legii", precum qi amenajarea locurilor speciale pentru fumat
in spatiu deschis sau semideschis, amplasate astfel incit sd nu permitd pdtrunderea

fumului in spalii publice inchise sau semiinchise qi la locurile de muncd.

3. In afara sediului clddirii Primdriei municipiului Orhei se stabileEte ca loc pentru fumat,
curtea interioard a instituliei spre str.V.Mahu la l0 m distanld de la intrare,

4. La locurile stabilite pentru fumat prin grija persoanelor responsabile desemnate se vor
prevedea scrumiere, vase cu apd, lfui cu nisip sau pdmdnt qi se vor instala inscriplii
,,LOC PENTRU FUMAT"

5. Conducf,torii intreprinderilor mrurieipale subordonate Consiliului Local al

municipiului Orhei, Regia Apd Canal Orhei S.A. vor emite ordine prin care vor stabili
reguli gi mdsuri proprii de prevenire qi stingere a incendiilor, vor marca cu insemne

specifice de avertizare ,,Fumatul interzis", ,,Pericol de incendiu", ,,Nu folosi lbcul
deschis", ,,Nu se stinge cu &p5", afiqa la intrare, in cel mai vizibil loc, in
incdperi/spalii/mijloaoe de transport public semnului unic de interzicere a fumatului
confbrm standardului ISO 70 I 0 :201 | .



6. Locurile stabilite pentru fumat in exteriorul clSdirilor se prevdd cu instrucfiuni afiEate,

cuprinzind masuri de prevenire a incendiilor qi reguli de comportare in caz de

incendiu, precum qi mijloace tehnice de apdrare impotriva incendiilor.
7. Pentru nerespectarea prezentei dispozilii, se vor aplica sancJiunile prevdzute de lege.

8. Prevederile prezentei dispozilii vor fi indeplinite de cdtre persoanele vizate,
conducdtorii instituliilor publice gi intreprinderilor municipale subordonate Consiliului
Local al municipiului Orhei, Regia Apd Canal Orhei S.A., personalul salariat qi toate

persoanele frzice sau juridice ce presteaz6lucrdri de utilitate publicd.

9. Pentru aducerea la cunogtinJi publicd prezeria dispoziJie va fi plasatd pe pagina

oficiala a Primdriei municipiului Orhei in re{eaua Intemet www.orhei.md precum 9i

afigatd pe panourile informationale din teritoriu.
10. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei dispozilii revine viceprimarilor de

ramurd a municipiului Orhei conform domeniilor de competenfd, iar managerii-qefi a

institufiilor publice qi intreprinderilor municipale subordonate Consiliului Local al

municipiului Orhei au obligalia de a supraveghea respectarea reglementdrii, fiecare pe

sectorul sdu de activitata 
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Vicepri Reshina APOSTOLOVA

al Consiliului rnun.
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