
D I S P O Z I Ţ I E

03. 0$-2016 nr.

Cu privire ia m ăsurile  de am enajare  
a Parcului public ” IV A N O S”

în scopul executării p revederilo r D eciziei C onsiliu lu i orăşenesc O rhei nr. 13.20 din 27.12.2013 
”C u privire la ap robarea S trategiei de dezvoltare  socio-econom ică a oraşului O rhei 2014-2020” , precum  
şi m enţinerii ordinii san itare şi am enajării oraşului O rhei, în tem eiu l art. 26(5), art.29  şi art. 32 din Legea 
Republicii M oldova nr. 436-X V I din 28 .12.2006 priv ind  adm in istra ţia  publică  locală, D ispoziţiei 
primarului oraşului O rhei nr. 143-p din 18.08.2015 ”Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” 
viceprim arul oraşului O rhei D ISPU N E:

1. Se organizează, în perioada 02.08-24.08.2016, lucrările de am enajare, salubrizare a teritoriului 
Parcului public ’W A N O S ”, conform  schem ei anexate la prezenta dispoziţie şi planului de acţiuni.

2. Prim ăria oraşului O rhei, A .O . "Pentru  O rhei” în com un cu ÎM "S erv icii C om unal-L ocative” 
Orhei vor organiza am enajarea planificată, conlucrînd cu proprietarii im obililo r din sectorul respectiv  în 
vederea străm utării gardurilo r de îm prejm uire, în cazul în care aceştia  s-au ex tins hotarele neautorizat.

3. A .O . "Pentru O rhei” în  com un cu ÎM  "S erv icii C om unal-L ocative” O rhei va  sistem atiza şi va 
generaliza inform aţiile  referitoare  la desfăşurarea/executarea lucrărilo r p lan ificate  şi le va prezenta 
Prim ăriei oraşului O rhei.

4. IM "S erv icii C om unal-L ocative” O rhei va supraveghea perm anen t ac tiv ita tea  de evacuare a 
deşeurilor m enajere inclusiv salubrizarea m ecanizată  şi la necesita te , va com pleta  num ărul de 
tom beroane.

5. Se num eşte dl Iurie G arştea, ş e f  adjunct ÎM  "S erv icii C om unal-L ocative” O rhei responsabil de 
ţinerea la control a m ersului îndeplin irii lucrărilor p lan ificate în  perioada respectivă.

6. Inspectoratul de Poliţie O rhei, de com un acord cu C entrul de sănătate  publică O rhei, în cazurile 
necesare, vor plică m ăsurile  de rigoare pentru am elioararea situaţiei san itaro-ecologice.

7. Se interzice arderea frunzişului, gunoiului, deşeurilo r vegetale  acum ulate din teritoriul 
respectiv. R esponsabili de respectarea acestor cerin ţe vor fi: dl V eaceslav  Z aporojan, m anager a ÎM 
"Servicii C om unal-L ocative” O rhei, dl Igor G ori, com andant al G ărzii P opulare O rhei.

8. Inspecţia Ecologică O rhei va conlucra  cu A PL  O rhei la im plem entarea planului de am enajare 
în dom eniul protecţiei m ediului; va exercita  supravegherea asupra respectării legislaţiei în dom eniul 
protecţiei m ediului în perioada respectivă.

9. C ontrolul executăr
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