
 

DISPOZIȚIE 

Nr.48                                                                                                     din 25.03.2019 

 

,, Cu privire la organizarea și desfășurarea Bilunarului de salubrizare și înverzire a 

localității”    

 

În scopul executării Dispoziției Președintelui raionului Hîncești Nr.34-d din 

19.03.2019 „Cu privire la organizarea și desfășurarea Bilunarului de salubrizare și 

înverzire a localităților din raion și a concursului rational „Cea mai salubră și 

amenajată localitate” 

În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică 

Locală art.29, art.32 alin.1,lit.(s); 

Dispun: 

1. Se declară pe teritoriul comunei Cărpineni începînd cu data de 19.03.2019 – 31 

mai 2019, Bilunarul de salubrizare a localității. 

2. Vice Primarul comunei Cărpineni va informa conducătorii instituțiilor publice, 

populația satului, agenții economici din teritoriu despre organizarea și 

desfășurarea Bilunarului de salubrizare și înverzire a localității Cărpineni și 

Horjești. 

3. Se pune în sarcina conducătorilor de instituții publice, agenților economici din 

teritoriu să se implice activ la desfășurarea bilunarului de salubrizare și înverzire a 

localității prin: 

a. Salubrizarea spațiilor din preajma edificiilor, spațiilor verzi căilor de acces, 

îngrădirilor și terenurilor aferente. 



 

b. Evacuarea deșeurilor și depozitarea lor în locuri special amenajate. 

4. Populația satului Cărpineni și Horjești se obligă: 

a. Efectuarea curățeniei în sectorul public din preajma gospodăriilor. 

b. Lichidarea gunoiștelor neautorizate. 

c. Să elibereze trotuarele și străzile de materiale de construcție și alte obiecte. 

5. Se pune în sarcina viceprimarului, d-lui Luță Ion împreună cu comisia 

Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului identificarea 

tuturor persoanelor fizice și juridice producători de deșeuri  

care le depozitează în locuri neautorizate. 

6. Se pune în sarcina ÎM CARPINENI SERVICII, să asigure curățarea dezinfectarea 

sistemelor centralizatede alimentare cu apă potabilă a populației. 

7. Se pune în sarcina viceprimarului prin intermediul Centrului de Sănătate Publică 

Hîncești dezinfectarea fîntînilor publice. 

8. Responsabil de informare și buna desfășurare a Bilunarului de salubrizare a 

localității se pune în sarcina viceprimarului d-lui Luță Ion. 

9. Controlul executării dispoziției mi-l asum. 

 

Primarul   

comunei Cărpineni                                         Ion CĂRPINEANU 


