
Anexa nr. 1 
la decizia consiliului comunal Chetriș 

nr. 1/6 din 5 februarie 2021
PLANUL

de acțiuni privind organizarea și desfășurarea 
Campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a comunei 

și Acțiunii „ Rîu curat de la sat la sat ”

Nr. 
d/o

Măsuri și activități Responsabili de 
realizare

Termeni 
de realizare

1. Formarea comisiei locale APL Pînă la 01.03.2021

2. Repartizarea teritoriilor și întărirea 
acestora după instituții, agenți 
economici și cetățeni cu stabilirea 
sarcinilor de întreținere în ordinea 
cuvenită a acestora.

APL Pînă la 01.03.2021

3. Organizarea Campaniei de 
primăvară privind salubrizarea și 
amenajarea comunei, 
împrejurimilor și pasajelor din 
preajma drumurilor, traseului 
național.

APL 01.03.2021 -
31.05.2021

4. Lichidarea tuturor gunoiștelor 
neautorizate , recultivarea 
terenurilor eliberate de deșeuri.

APL , agenți 
economici

1.03.2021 -
31.05.2021

5. Amenajarea gunoiștii existente 
conform cerințelor sanitare și 
ecologice .

APL , agenți 
economici

în perioada 
campaniei și pe 
parcursul anului .

6. Salubrizarea și amenajarea 
cimitirului local . parcului din 
centrul satului, drumurilor publice , 
văruirea bordurelor.

APL Pînă la 25.04.2021

7. Lucrări de amenajare a 
monumentului eroilor

APL , poliția de 
frontieră

Pînă la
25.04.2021

8. Clorarea și amenajarea fîntînilor 
publice

APL , CMF 01.03.2021 -
06.06.2021

9. Stabilirea Zilei sanitare în comună 
. Asigurarea colectivelor de muncă 
și cetățenilor cu transport pentru 
evecuarea deșeurilor și gunoiului de 
grajd în locurile de depozitare

APL , agenți 
economici

în perioada 
campaniei și pe 
parcursul anului.



stabilite .
10 Amenajarea locul de distrugere a 

cadavrelor de animale
(groapa Bekkari)

APL , agenți 
economici

Luna aprilie 2021

11 Reflectarea activităților întreprinse 
în presa periodică raională . 
Petrecerea orelor ecologice în 
instituțiile de învățămînt.

APL în perioada 
campaniei

12 Desfășurarea Acțiunii -concurs 
„ Rîu curat de la sat la sat ” 
salubrizarea fîșiilor și zonelor de 
protecția a corpurilor de apă ( 
fîntînilor, izvoarelor , rjului 
Camenca și altor surse de apă).

APL în perioada 
campaniei și pe 
parcursul anului

13 Efectuarea lucrărilor de curățare și 
amenajare a terenurilor spațiilor 
verzi și fîșiilor forestiere de 
protecțe , plantarea arborilor și 
arbuștilor, complectarea golurilor 
apărute în plantările din anii 
precedenți și ajutorarea regenerării 
naturale a pădurii .

APL Lunile aprilie - 
mai 2021

14 Informarea cetățenilor despre 
interzicerea arderii resturilor 
vegetale , animaliere , de construcții 
, industriale și de altă proveniență .

APL în perioada 
campaniei și pe 
parcursul anului

15 Totalizarea săptămânală a 
rezultatelor Campaniei de 
primăvară privind salubrizarea și 
amenajarea teritoriului și 
prezentarea Informației la Inspecția 
Ecologică pe raionul x

Ivan Rotari în fiece zi de joi

Primarul comunei Constantin Condru


