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5 februarie 2021

Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de primăvară de salubrizare și
amenajare a comunei și corpurilor de apă .

în scopul organizării și desfășurării
'i - "- a acțiunilor de salubrizare și amenajare a
comunei și corpurilor de apă în temem! ml 10 din Legea privind protecția mediului
înconjurător , art.4 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă, art. 14 alin. 3 din Legea privind administrația publică locală nr. 436 XVI din 28 decembrie 2006 , Legea prvind actele normative nr.100 din 22.12.2017
2018 avînd în vedere avizul corns i?: m multative de specialitate și reieșind din
situația ecologică creată în teritoriul
consiliul comunal DECIDE :
1. Se organizează Campania de primăvară de salubrizare și amenajare a comunei
în perioada 1 martie 2021 - 31 mai 2021 și Acțiunea „ Rîu curat de la sat la sat”
în perioada 01 martie 2021 -6 iunie 2021 .

2. Se instituie Comisia de organizare a C ampaniei de primăvară de salubrizare și
amenajare a comunei și Acțiuni! .. Rîu curat de la sat la sat ” în următoarea
componență :
cș' dinte :

« Condru Constantin - p n-.’.i
Membri :
e Ivan

Rotari

- speVa'ist,

« Marcel Cereteu

- ȘC ’ i? post,

« Victoria Ghemu

- manager instituție preșcolară ,

Natalia

Gherman

- mmmcr gimnaziu

3. Se aprobă Planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Campaniei de
primăvară de salubrizare și amcmma-e a comunei și Acțiunii „ Rîu curat de la
sat la sat ” conform anexei md pmzenta decizie .
4. In scopul realizării acțiunilor p" âz.ute în planul de acțiuni , dl Constantin
Condru . primarul comunei ' m "vr.dc măsurile necesare pentru a mobiliza
populația, colectivele de munca. instituțiile de învățămînt la petrecerea
bilunarului în mod organizat ș: m mi enii stabiliți .

5. Conducătorii organizațiilor, întreprinderilor și instituțiilor din teritoriu,
indiferent de forma organizatorică și tipul de proprietate, să organizeze pînă la
25 aprilie salubrizarea și amenajata teritoriilor aflate în proprietate, pentru
menținerea în ordine sanitară o
m și îngrijire a acestora.
6. Săptămînal în fiecare zi de joi de p ezentat Inspecției pentru Protecția Mediului
raionul Fălești informația privind masurile întreprinse referitor și rezultatele
obținute la acțiunilor de salubrizare și amenajare a comunei .

7. Cheltuielile pentru realizarea activ-' mfor de salubrizare vor fi acoperite în baza
cheltuielilor prevăzute în bugetului focal pentru anul 2021 la capitolul cheltuieli
ale Aparatului primarului grupa i i 43 7 , dezvoltarea comunală și amenajare
cod FF3 0620 dezvoltarea got со-' '-mi de locuințe și servicii comunale cod
S3Sd 300 , amenajarea orașef - < ■ < ; - comunelor) cod P1P2 7502.
8. Executarea prezenței decizii se pune pe seama primarului comunei , D-l
Constantin Condru .
Președintele ședinței

Ion

.lornea

Secretarul consiliului con

Elena

Ivanov

