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DISPOT,TTIE

"r.256
Cu privire la desfEqurarea actiunilor in
cadrul Zilei Nationale de inverzire a Plaiului
"Un arbore pentru ddinuirea noastrd"

tn scopul credrii unui scut de protec{ie impotriva surselor de poluare qi minimizdrii ac{iunii
factorilor de degradare a bazinelor acvatice, executdrii Hot6ririi Guvemului nr. 157 din
14.03.1996 cu privire la mdsurile de realizare a Decretului Preqedintelui Republicii Moldova
nr.27 din 13 februarie 1995 "Despre instituirea Zilei Nafionale de Inverzire a Plaiului "Un arbore
pentru ddinuirea noastr6", conform Dispoziliei Primarului municipiului Orhei nr.143-p din
18,08.2015 "Cu privire la stabilirea atibufiilor de funcfie, potrivit Deciziei Consiliului municipal
Orhei nr. 10.9 din 26.10.2018 privind delagarea dreptului de gestiune a serviciului public de
intrelinere qi protejare a spaliilor verzi in teritoriul administrat i.M. "Servicii Comunal-
Locative", in temeiul art.26(5), art.29 qi art. 32 alin, (1) din Legea Republicii Moldova m, 436-
XVI din 28.12.2006 privind administraJia publicd loca16, viceprimarul municipiului Orhei
DISPUNE:

1. Se aprobd programul de acfiuni pentru desfbqurare in cadrul Zilei Nalionale de inverzire a
Plaiului "Un arbore pentru ddinuirea noastrd" in municipiul Orhei la 26 octombrie 2019,
conform anexei.

2. i.U. "Servicii 'Comunal-Locative" Orhei, instituliile qi intreprinderile municipale
subordonate, agenfii economici gi locuitorii municipiului Orhei vor participalarealizarca
programului de actiuni.
Pentru aducerea la cunogtinli publicd prezenta dispozilie va fi plasatd pe pagina oficialS
web www.orhei..md precum qi afiqat[ pe panoul intbrmaJional.
Controlul asupra execut5rii prevederilor prezentei dispozi{ii mi-l asum.

Viceprimar Cristina
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la Dispozili4.nr.
- Anexd2.s6'dk'a/l@zb/a

Programul
de mlsuri pentru desflqurare in cadrul Zilei Na{ionale de invcrzire a plaiului

"Un arbore pentru dlinuirea noastr[rt
la 26 octombrie 2019

Denumirea ac{iunilor

Recepf ionarea puielilor din pep in-era intreprinGliE
stat pentru organele silviculturd

. "Servicii Comunal-

6401105.046

Efectuarea lucrbrilor de plantare,@
crearea parcqrilor, amenaj area izvoare lor, fi ntini lor,
plantarea perdelelor forestiere in zonele de proteclie a
riulefului "fvanos", bazinului acvatic (nr.cadastrai

.M. "SeryiciiComunal-
Locative" Orhei

Selectarea gi plantarea terenurilor cu figii forestiere de
protectie Si impddurirea terenurilor afectate de eroziune

.M. "Servicii Comunal-
Locative" Orhei
.M. "ServiciiComunal-

Locative" Orhei.
agenlii economici,
asociatiile de coproprietari
in condorniniu,
colectivele instituliilor gi
?ntreprinderilor municipale
subordonate APL Orhei

Efectuarea lucrdrilor de cur[fire @
intreprinderilor, cartierelor de locuit qi obiectelor de
menire sociali, str[zilor, trotuarelor, riulefelor,
izvoarelor, parcurilor qi altor locuri publice

lor pe viitor

Amenajarea terenului destinat depozitarii degeuriior, -
lichidarea gunoigtilor neautorizate gi preveniieu upoiili.i

.M. "Servicil Cornunal-
Locative" Orhei

Efectuarea lucr[rilor de ingrijire t patiitor vrrzi din
parcuri, scuare, din preajma str6zilor gi altor locuri

.M. "Servicii Comunal-
Locative" Orhei

Informarea popu lalie i privind execuiireilucrari l,or de
inverzire gi amenajare a teritoriilor

Prirndria rnunicipiului Orhei,
LM. "Servicii Comunal-
Locative" Orhei
.M. "Servicii Cornunal-

Locative" Orhei
Mediului Orhei, alte pirti interesate

Totalizarea rezultatelor acliunilo-lilrep.trrs. $t
prezentarea lor in adresa Inspecfiei pentru protecfia

Viceprimar


