
Anexa nr.2 

La Decizia Consiliului Raional Hîncești 

Nr. 02/13 din 26 martie 2018  

 

Regulamentul de desfăşurare a Concursului Raional 

„Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate” 

 

I. Dispoziţii generale. 

1. Regulamentul de desfăşurare a Concursului Raional „Cea mai verde, salubră şi 

amenajată localitate” stabileşte modul de organizare a concursului raional, 

condiţiile de participare şi de prezentare a materialelor, criteriile de evaluare a 

localităţilor participante la concurs şi de desemnare a învingătorilor. 

II. Organizarea şi desfăşurarea concursului. 

2. Comisia raională va organiza participarea largă a primăriilor, colectivelor, 

întreprinderilor, instituţiilor şi populaţiei la concurs, precum şi pregătirea 

localităţilor  către concurs, va reflecta pe larg în presă, la radio activităţile în 

cauză. 

3. La concurs poate participa orice localitate care a obţinut rezultate deosebite în: 

 salubrizare; 

 conservarea şi extinderea spaţiilor verzi; 

 curăţirea fîntînilor, izvoarelor, altor surse de aprovizionare cu apă potabilă; 

 curăţirea rîurilor şi rîuleţelor; 

 restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice ale naturii;  

 construcţia şi restaurarea obiectelor publice, de locuit şi de producere 

 amenajarea teritoriului în conformitate cu documentaţiile de urbanism, de 

care trebuie să dispună în mod obligatoriu localitatea. 

 

III. Totalizarea rezultatelor concursului şi premierea învingătorilor. 

4.  Materialele prezentate la etapa raională vor fi examinate de către membrii 

comisiei  pînă la data de 8 mai al anului în curs. 

5. Comisia raională totalizează rezultatele concursului şi înaintează localitatea 

învingătoare la etapa zonală a Concursului Republican. 

6. Premierea învingătorilor se va efectua prin Diplome de onoare şi a surselor 

băneşti. 



7. În funcţie de succesele obţinute pe parcursul anului în amenajarea şi dezvoltarea 

localităţilor la anumite capitole (amenajarea grădinelor publice, parcurilor, 

fîntînilor, izvoarelor, intrărilor în localităţi, întreţinerea exemplară a gospodăriilor 

particulare) cu susţinerea Consiliului raional se poate lua decizia de a acorda 

conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale, altor organizaţii sau 

persoanelor fizice diplome, premii băneşti.  

Mărimea premiilor băneşti pentru învingătorii concursului se stabileşte de comisia 

raională pentru monitorizarea, desfăşurarea şi totalizarea bilunarului şi acordul 

consiliului raional. 

IV. Criteriile şi indicii de evaluare a localităţilor pentru Concursul raional 

“Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate” 

 

Nr. 

d/o 
Criteriile 

Numărul de 

puncte 

1. 

Salubrizarea localităţilor: 

-starea generală de salubrizare a localităţii  

-colectarea şi evacuarea organizată a deşeurilor 

-starea poligoanelor de deşeuri 

 

0 - 10  

0 - 10  

0 - 10 

2. 

Spaţiile verzi şi bazinele acvatice: 

-crearea spaţiilor verzi  

-starea estetică a spaţiilor verzi  

-starea şi amenajarea sectoarelor de rîu şi bazinelor acvatice 

 

0 - 10  

0 - 10 

0 - 10 

3. 

Aspectul general al localităţii:  

  -amenajarea intrării în localitate  

  -starea şi aspectul estetic al străzilor 

  -aspectul estetic şi arhitectonic al edificiilor,   

  obiectelor publice, caselor de locuit şi gospodăriilor din               

sectorul particular. 

0 - 10 

0 - 10  

0 - 10 

4. 

Reţelele edilitare: 

-alimentarea centralizată cu apă 

-starea şi amenajarea surselor de aprovizionare cu apă 

-starea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare 

 

0 - 10  

0 - 10  

0 - 10  



5. Starea sanitaro-epidemiologică a localităţilor 0 - 10 

6. Starea şi funcţionarea obiectelor de menire social-culturală 0 - 10 

7. Amenajarea cimitirelor şi a lăcaşurilor de cult 0 - 10 

8. Conţinutul şi aspectul materialelor publicitare prezentate 0 - 10 

9. 

Mijloacele financiare investite anual de către autorităţile 

administraţiei publice locale în domeniul protecţiei mediului 

şi amenajării teritoriului, conservării şi ocrotirii 

monumentelor ce fac parte din patrimoniul cultural şi natural 

al localităţii. 
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