
(Proiect decizie)

Decizie NR

2022

"Cu privire la organizarea si desfasurareabilunarului

ecologic de salubrizare a orasului Cupcini"

in conformitate cu Legeaprivind protectia mediului inconjurator nr. 1515-
XII din 16.06.93,inbazaHotaririi Guvernului nr.486 din 02.05.2007 "Cuprivire
la aprobarea conceptiei Salubrizarii localitatilor din Republica Moldova" in scopul
organizarii si desfasurarii eficiente a actiunii de salubrizarc si amenaiare aorasului
din (01.04.2022 - 3L05.2022)

Consiliul orasului Cupcini Decide:

1. Se iaact de informatiaprezentatade catre seful Intreprinderii Municipale
Gospodaria Locativ Comunala Cupcini d-l Burlacu Leonid "Cu privire la

din

privind or ganizarea si desfasurarea Companiei
amenajarea orasului conform (anexei Nr. 1)

Lidia Tomasevschi

Ludmila Magu

Leonid Burlacu

organizarea si indeplinirea lucrarilor de salubrizare a localitatii" conform caietului
de sarcini pentru anuI2027.

1. Se aproba Planul de actiuni

de Primavara privind salubrizarea si

2. Se recomanda Administratiei IM GLC Cupcini sa se implice mai profund
la implimentarea Planului de organizare si desfasurare a lucrarilor "privind
bilunarul ecologic de salubrizarc si inverzire" a orasului, sa organizeze lucrari de

lichidarea a gunoistelor neautorizate de pe teritoriul gestionat de Primarie, de

curatire a fisiilor forestiere din parcuri, trotuare si zonelor de odihna si agrement.

3. Se recomanda de a implica mai constiincios populatia, institutiile si
Agentii Economici la desfasurarea lucrarilor de curatenie in perimetru teritoriilor
adiacente si a cailor de acces spre institufii.

4. Controlul executariiprezentei Decizii se pune in sarcina Sefului IM GLC
Cupcini D-l Burlacu L.

Secretarul consiliului

Initiatorul Proiectului

Autorul Proiectului



t

din 2022Anexa I laDecizia Nr

Planul

De acliuni privind organizarea si desfasurarea Companiei de primavara privind
salubrizarea si amenajarea orasului Cupcini.

Director IM Gospodaria Locativ Comunala Cupcini L. Burlacu

Nr. de

ordine

D e numir e a act iunil or pr e c oniz ate Termenul de

realizare

Responsabili

I Maturarea si colectarea gunoiului din oras Zilnic pe

parcursul anului

Burlacu L.
Brigada amenaiare

2 D ezap ezir e a stt azilor, pre surarea

antiderapant
Noiembrie,

martie la

necesitate

Burlacu L.
Cherdevara V

Curatirea copacilor din parcuri si strazi Martie -aprilie Burlacu L
4 Defrisarea tufarilor din scuaruri Martie-mai Burlacu L
5 Varuitul copacilor si bordurelor pe trotuare Aprilie-august Burlacu L
6 Pregatirea gunoisterei pentru asigurarea

depozitareii deseurilor

De 2 ori pe

saptamina

Gureau V.

Burlacu L.
Curatirea trotuarelor, strazilor de deseurile

amplasate samovolnic

Zilnic Bendra

Tricolici
8 Salubrizarea si amenai area cimitirelor Aprilie -mal Frolov

Burlacu L.
9 Lichidarea tuturor sunoistelor neautorizate lunar Burlacu L.
10 Degajarea gazoanelor de frunze si gunoi Februarie-

noiembrie

Cervatiuc B.

11 Incarcarea si transportarea gunoiului la

depozit de deseuri

Zilnic Bodarau V.

Cherdevara V.
t2 Plantare copacilor, arbustilor Aprilie-mai Cervatiuc B.
13 Saparea gazoanelor Martie- aprilie Matenco

Bucico V.
I4 Plantarea florilor pe teren si in vase Mai -iunie Atamaniuc V.

Proteca

15 Vopsirea scaunelor in parc Mai-iunie Proteca

Tricolici
t6 Udarea gazoanelor, Copacilor si florilor Mai-seotembrie Burlacu L.


