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D E C I Z I E nr. 1-29
din 29 martie 2019
Cu privire la desfăşurarea concursului raional
Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate
În conformitate cu prevederile art. 43, alin. (2) al Legii privind Administraţia
Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, in baza Hotăririi Guvernului nr.678 din
06.06.2008 Cu privire la desfăşurarea Concursului naţional Cea mai modernă, mai
salubră şi mai amenajată localitate, dispoziţiei preşedintelui raionului nr.13 din
04.03.2019 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de primăvară, de
amenajare şi salubrizare a localităţilor raionului şi a cursurilor de apă, Consiliul
raional DECIDE:
I. A desfăşura concursul raional „Cea mai modernă, mai salubră şi mai
amenajată localitate”.
II. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului nominalizat (în
anexă).
III. Direcţia Finanţe va aloca 42,0 mii lei pentru premierea primăriilor
invingătoare la concurs.
IV. Comisia de evaluare a concursului
preşedintelui raionului.

va fi constituită prin dispoziţia

V. Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie dnei Florea Nina,
vicepreşedintele raionului.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional

A.Ciudin
L.Vidraşco

Anexă
la deciz. 1-29 din 29.03.2019
Regulamentul
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului ecologic
,,Cea mai modernă, mai salubră şi cea mai amenajată localitate”
Concursul raional ,,Cea mai modernă, mai salubră şi cea mai amenajată localitate” se organizaeză şi
desfăşoară între localităţile raionului în cadrul Campaniei de primăvară de salubrizare a localităţilor şi
amenajare a obiectelor acvatice..
I.. Organizarea şi desfăşurarea concursului
1.1 Concursul se organizează de către Consiliul raional in comun cu Inspecţia pentru Protecţia Mediului
Şoldăneşti, mass-media locală, societatea civilă, instituţiile publice de învăţămînt, medicină, etc.
1.2 La concurs participă Administrațiile Publice Locale de nivelui I;
1.3 Acţiunile de participare se vor desfăşura în perioada 28 martie – 31 mai 2019
II.. Criterii de evaluare
2.1 Numărul de persoane, numărul colectivelor şi grupuri sociale implicate în activităţile de salubrizare şi
amenajare.
2.2 Activităţi şi volume de lucru efectuat: a
- amenajarea intrărilor în localitate (pod, insemne, arbori plantaţi);
- lichidarea gunoiştilor stihiinice (numărul, volumul de deşeuri, suprafaţa salubrizată);
- amenajarea gunoiştii autorizate din localitate (ce lucrări?) ;
- curăţarea zonelor de protecţie a fîntînilor, izvoarelor, cursurilor de apă şi amenajarea lor (cîte
obiecte? ce lucrări? cîţi kilometri curăţaţi, arbori plantaţi?);
-

salubrizarea spațiilor verzi (drumuri, parcuri, scuare, terenurile instituţiilorpublice, cimitirelor,
cîţi arbori plantaţi?);

-

evacuarea de pe terenurile publice a materialelor de construcţie, tehnicii, lemnelor, etc;
III.Totalizarea rezultatelor concursului şi premierea învingătorilor

3.1 Rezultatele concursului se evaluează de către comisia de evaluare.
3.2 Comisia de evaluare va examina materialele prezentate de APL-uri (primării) cu deplasare în teritoriu
pentru documentarea şi luarea deciziei.
3.3 Organizatorul, consiliul raional, finanţează concursul din Fondul disponibil cu trei premii pentru
primării după cum urmează:
Locul I - 15,0 mii lei;
Locul II - 12,0 mii lei;
Locul III - 10,0 mii lei;
5 premii de încurajare a căte 1000 lei
Toate primăriile participante vor fi informate despre decizia luată de comisia de evaluare în
perioada 31 mai - 5 iunie 2019
Premierea învingătorilor va avea loc după data de 05 iunie 2019.
Notă:1. Rezultatele concursului se vor publica pe pag.web www.soldanesti.md, în presa locală.

