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D i s p o z i ţ i e

nr.JŢ? d i n ^  iulie 2018

Cu privire la întreţinerea sectoarelor 
adiacente drumurilor din oraş

în conformitate cu art 29 alin. (1), lit. c), art. 32 alin (1) din Legea privind 
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi întru executarea 
prevederilor art. 16 din Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995,

d i s p u n :
1. Începînd cu 02.07.2018, se stabileşte ultima zi de vineri a fiecărei luni, 

ziua salubrizării sectoarelor adiacente drumurilor din localitate;
2. Se informează locuitorii oraşului că proprietarii(persoane fizice sau 

juridice), proprietăţile cărora sunt învecinate cu drumurile naţionale sau 
locale, sunt obligaţi să întreţină în bună stare şanţurile, podeţele de la 
intrările în curţi, plantaţiile şi trotuarele din dreptul locuinţelor şi 
terenurile pe care le deţin;

3. Se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Glodeni că, în conformitate 
cu art.227 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, pentru 
nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a 
drumurilor, persoana fizică poate fi sancţionată cu amendă de la 9 la 15 
unităţi convenţionale (de la 450 la 750 de lei), cu amendă de la 18 la 30 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere(de 
la 900 la 1500 de lei), iar persoana juridică riscă amendă de la 60 la 120 
de unităţi convenţionale (de la 3000 la 6000 de lei).

4. Membrii comisiei administrative de pe lîngă Primăria oraşului Glodeni 
se vor implica activ în vederea sensibilizării problemei şi implicării 
populaţiei.

5. Prezenta dispoziţia întră în vigoare la data de 02.07.2018, prin 
expunerea acestea pe pagina web a instituţiei şi pe panoul informativ al 
Primăriei.

6. Controlul privind executarea prezentei dispoziţiei mi-1 asum personal.

Viceprimarul oraş Oleg Braţişevschi
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