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                                                           Decizia nr. 
                                                            din                           2022 

 PROIECT 

 

            „Cu privire la desfăşurarea acţiunilor   

            de salubrizare şi înverzire  a teritoriului                                                
            satului Mitoc” 

         În temeiul art.14 alin.(2) lit.h) şi art.19 alin.(3) al Legii privind administraţia publică locală 
nr.436/2006, art.10 al Legii cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale 
nr.591/1999, art.4 alin.(1) lit.a),b),f) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea 
administrativă, avizul pozitiv al comisiei de specialitate agricultură,industrie,construcţie şi 
protecţia mediului, consiliul  sătesc Mitoc 

                                                             D E C I D E:  

 1.Se declară pe teritoriul satului Mitoc acţiunea ecologică de ameliorare, salubrizare şi 
înverzire a teritoriului. 
 2.Se aprobă: 
   2.1 Componenţa Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea bilunarului de salubrizare  
       a teritoriului satului Mitoc, în următoarea componenţă: 
 1.Cojocari Alexei        -  primar, preşedintele comisiei 
 2.Luca Valentin -  specialist principal în domeniul relaţiilor funciare 
 3.Mihai Anastasia -   asistent social  
 4.Caţac Serghei             - consilier 
 5.Mudrea Viorica       -  Ofiţer de poliţie                                                                                     
 2.2 Planul  acţiunilor privind  ameliorarea stării sanitaro-ecologice, amenajare şi înverzire a 
teritoriului cu desfăşurarea bilunarului pe anul 2022 (conform  anexei nr.1) 
 3.Primarul satului Mitoc: 
3.1.Să acorde atenţia deosebită plantării , fîşiilor de protecţie pe terenurile degradate, 
       sădirea spaţiilor verzi şi completării celor distruse; 
3.2.Să întreprindă măsuri concrete pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare a 
teritoriului. 
3.3.Să mobilizeze locuitorii satului Mitoc, agenţii economici la  acţiunile de înverzire 
         şi salubrizare a terenurilor adiacente construcţiilor private.         
 4.Conducătorii agenţilor economici indiferent de forma de proprietate sânt responsabili  
        pentru  protecţia şi paza puieţilor sădiţi pe terenurile aferente obiectelor subordonate. 
           5.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului satului Mitoc, d. 
Cojocari Alexei.  
Preşedintele şedinţei                                                                    
Semnat la data de________       
     
Contrasemnat:                                          
Secretar al consiliului                                                                       Scaleţchi Galina 



 

                                                                                                Anexa  

                                P L A N U L 
              acţiunilor privind  ameliorarea stării sanitaro-ecologice,  

        amenajare şi înverzire a teritoriului cu desfăşurarea billunarului 
                                                          pe anul 2022 

N 

d/o 

      Denumirea măsurilor Termenului 

îndeplinirii 

   Responsabili 

1 A constitui comisia pentru organizarea 
şi controlul execuţiei acţiunilor sanitar-
ecologice  

Pînă la 
15.04.2022 

Alexei Cojocari, primar 

2 Instituirea Zilei sanitare în satul Mitoc  

- Ziua de vineri a fiecărei săptămîni. 

Permanent Primar Alexei Cojocari 

Conducătorii 
instituţiilor, agenţii 
economici,locuitorii 
satului. 

3 Amenajarea parcului din central satului 

 

 Mai-iunie Alexei Cojocari-primar 

 

 

4 A amenaja  teritoriul  cimitirului 
satului. 

 

Pînă la           
30.04.2022 

  

Alexei Cojocari 

5 A amenaja şi înverzi teritoriul 
grădiniţei de copii. 

Pînă la 
30.04.2022 

Alexei 
Cojocari,Şarcanean Lilia  

6 A amenaja şi curăţi fântânile mine. Pînă la 
01.06.2022 

Alexei Cojocari 

Obreja Parascovia 

7 A amenaja zonile sanitare a fântânilor 
arteziene, curăţirea şi spalarea 
rezervoarelor şi traseului de apeduct. 

Pînă la 
01.05.2022 

Alexei Cojocari, Obreja 
Parascovia,Perlog Oleg, 
Şevcenco Angela 

8 A organiza lichidarea gunoiştelor 
neautorizate, înștiințarea cu avertisment 
de amendă a locuitorilor  privind 
poluarea solului. 

Toată perioada Alexei Cojocari, Luca 
Valentin 

9 A organiza săptămînal transportarea  
gunoiului de la blocurile locative şi  

Săptămînal  Î.M.,,Servicii Comunal-
Locative   Orhei,, 



străzi. 

10 Încheerea contractelor  de prestare a 
serviciilor de  evacuare a  deşeurilor cu 
toţi  cetăţenii şi agenţii economici care 
pînă în prezent nu au contracte. 

Pînă la 
01.05.2022 

Î.M. ,,Servicii Comunal-
Locative   Orhei,, 

11 A organiza măsuri  înstructiv-educative 
cu destinaţie ecologice în IP Gimnaziul 
Mitoc şi  instituţia preşcolară din 
localitate. 

Toată perioada Zubco Tatiana, 

Şarcanean Liliana 

 

12. Consilierii consiliului local Mitoc vor fi 
implicaţi în efectuarea ordinii terenului 
aferent monumentului din centrul 
satului şi întrării în satul Mitoc. 

La necesitate Consilierii locali 

          

 

 


