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DECIZIE

Nr. 2/ 7 din 28 februarie 2018

Cu privire Ia organizarea lucrărilor de amenajare 
şi curăţire sanitară a teritoriului oraşului Glodeni şi 
s.Stîrcea.”

în baza art.14 al Legii privind APL nr.436 din 28.12.2006 şi Legii nr. 209 
din 29.07.2016 privind deşeurile,

1. A lua ca act informaţia viceprimarului or.Glodeni D-nul Oleg Braţişevschi 
„Cu privire la organizarea lucrărilor de amenajare şi curăţire sanitară a teritoriului 
oraşului Glodeni şi a satului Stîrcea.

2. A aproba planul de măsuri privind desfăşurarea lucrărilor de amenajare şi 
curăţire sanitară a teritoriului orăşenesc şi a satului Stîrcea (anexa 1).

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama Comisiei 
consultative de specialitate învăţămînt,sănătate publică,cultură,amenajare şi 
protecţia mediului(Preşedinte D-ul Iurie Evteev)

Au votat: 19
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Consiliul orăşenesc 
DECIDE:

Conform originalului:

Preşedintele şedin 
Secretarul Consili



Anexa n r.l

La Decizia 2/7 din 28 februarie 2018

PLANUL DE MĂSURI

pentru desfăşurarea lucrărilor de amenajare şi curăţarea sanitară a teritoriului or.Glodeni şi Stîrcea în anul 2018

Nr.
d/o

Măsura Termenul
îndeplinirii

Responsabili

1. Efectuarea lucrărilor necesare pentru lichidarea gunoiştilor stihiinice de pe teritoriul 
or. Glodeni şi anume:
1 .Regiunea sovhozului (fosta uzină de uleiuri eterice)
2. Regiunea cimitirelor

3 . Regiunea „Secţiei Boli Infecţioase”
4. satul Stîrcea (staţia de epurare)
5. Drumuri de centură

Martie- aprilie Primăria or.Glodeni 
Î.M. „Servicii comunale”, 
Agenţii economici, cetăţenii

2. De prelungit lucrările de aducere la cerinţele necesare ecologice şi sanitare ale gunoiştii 
autorizate a oraşului Glodeni

Lunar
f '

Î.M.„ Servicii comunale Glodeni”

3. De a stabili fiecare joi a săptămînii „ Ziua sanitară” în teritoriul Primăriei Glodeni Săptămînal Primăria or. Glodeni,
Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”, 

agenţi economici, cetăţenii
4. Curăţirea sanitară a arborilor şi arbuştilor de pe străzile or. Glodeni şi s. Stîrcea Martie- aprilie Primăria or. Glodeni,

Î.M. „Servicii Cominale Glodeni”, S.A.”Red-Nord”
5. Sădirea arborilor pe teritoriul or.Glodeni

- Zona sanitară a r. Glodeanca 
-Parcul central

- După necesitate

Octombrie-
noiembrie

Primăria or. Glodeni, întreprinderile şi 
organizaţiile din teritoriu

6. - Curăţirea şi clorarea fîntînilor
- Numerotarea fîntînilor

- septembrie
- aprilie

Primăria, Centrul medicină preventivă Glodeni 
Primăria

7. Văruirea copacilor şi bordurilor de pe străzile oraşului lunar Î.M. “ Servicii Comunale Glodeni”

8. Lichidarea depozitării materialelor de construcţie de pe spaţiul public permanent Primăria, Poliţia Municipală

9. Amenajarea pieţei agricole Martie - aprilie Î.M. “ Servicii Comunale Glodeni”



10. Restabilirea şi crearea zonelor de odihnă:
- Parcul or.Glodeni (bănci)

- Str. Zgîrcea ( lichidarea loturilor stihiinice din spaţiul verde, sădirea ierbii)
- Regiunea Fabricii de zahăr

Semestrul III 
Martie -  
octombrie

Primăria or. Glodeni,rv ""
Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”, agenţi economici 

Primăria or. Glodeni, Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”

11. - De continuat iluminatul stradal al oraşului ( satul Stîrcea, str. E. Coca,); schimbarea lămj 
după necesitate.

Semestrul II-III Primăria

12. De desfăşurat lucrările pentru amenajarea trotuarelor pe str.Suveranităţii ( pînă la intersecl 
300 Ani Glodeni), Str. Ştefan cel Mare ( pînă la str.Mihai Eminescu)

Mai- august Î.M. “ Servicii comunale Glodeni” 
Primăria or. Glodeni, agenţi economici

13. De continuat conectarea gospodăriilor private la conducta de apă centrală Semestrul II-III Î.M. “ Servicii comunale Glodeni”
14. De reparat drumurile în regiunea str. Varlaam, str. Democraţiei, str. Marinesco, satul 

Stîrcea în variantă albă . O porţiune din str. Varlaam de plombat
Str. Saharov, curţile blocurilor : str. V. Zgîrcea, Bănulescu-Bodoni, Decebal, 
Milescu-Spătaru

şi de vopsit trecerea pietonală pe străzile: Suveranităţii, Ştefan cel Mare, M. Eminescu, 
Decebal, Tricolorului

Mai-octombrie Primăria or. Glodeni, întreprinderea “Bălţi-drumuri”

15. Conform proiectului de început şi de finisat lucrările de curăţire a r. Glodeanca Semestrul II-III Primăria

16. Reparaţia şi curăţirea canalelor de scurgere str. Suveranităţii Martie-aprilie Î.M. “ Servicii comunale Glodeni”

17.
De desfăşurat lucrările pentru instalarea terenului sportiv în parcul zonei “ Biruinţa” 
şi a zonei fabricii de zahăr Mai- iunie Primăria, agenţi economici

18. De anunţat licitaţie pentru parcare auto 
-Piaţa Independenţei 

-Zona autogării
-Intersecţia str. Suveranităţii- Decebal 
-300 ani Glodeni

Martie -aprilie

1 !

Primăria

19. De amenajat şi deţinut în ordine cimitirele permanent Primăria or. Glodeni, Î.M. „Servicii Cominale Glodeni”, 
agenţi economici

20. Identificarea posibilităţilor de finanţare a construcţiei staţiei de epurare şi canalizare pentr 
or. Glodeni în comun cu Consiliul Raional Glodeni

Primăria

21. De a implica consilierii oraşului pentru desfăşurarea lucrărilor de amenajare şi curăţire 
sanitară pe zonele întărite

permanent Consiliul orăşănesc

22. De a continua măsurile pentru lichidarea cîinilor vagabonzi permanent Primăria or. Glodeni, Î.M. „Servicii Cominale Glodeni”, 
agenţi economici

23.
De adus la cunoştinţa tuturor cetăţenilor din teritoriul Primăriei, prin intermediul 
mijloacelor mass-media despre măsurile de amenajare şi curăţire sanitară în 

or. Glodeni şi s. Stîrcea
Martie Primăria, “ Cîmpia Glodenilor”, TV Prim

24. De a desfăşura lucrări pentru întărirea dambelor Aprilie-mai arendaşii

Conform originalului Secretarul Consiliului orăşănesc Svetlana Subţire


