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D E C I Z I E 

mun .Hîncești 
din  26 martie 2018                                                                                          nr. 02/13   
  

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Bilunarului de salubrizare şi înverzire a 

localităţilor din raion şi a concursului raional 

„Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate” 

 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Legea privind supravegherea de stat 

a sănătății publice nr. 10-XVI din 03.02.2009, potrivit art. 9 din Legea cu privire la 

protecția mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.1993, în temeiul art. 46 alin. (1) 

din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 

raional Hînceşti DISPUNE: 

 

1. Se declară pe teritoriul raionului Hînceşti,  începînd cu data de 12 martie pînă la 

27 aprilie anul curent, bilunarul de salubrizare a localităţilor – Bilunarul 2018. 

2. Se instituie comisia raională pentru monitorizarea, desfăşurarea şi totalizarea 

bilunarului şi a concursului raional „Cea mai verde, salubră şi amenajată 

localitate” (Anexa nr.1). 

3. Se aprobă regulamentul de desfăşurare a Concursului raional „Cea mai verde, 

salubră şi amenajată localitate” (Anexa nr.2). 

4. Se aprobă devizul de cheltuieli necesar pentru premierea învingătorilor (Anexa nr. 

3). 

5. Bunurile materiale (acordate în calitate de premii),  vor fi transmise de către 

serviciul contabil al Aparatului Președintelui învingătorilor din cadrul concursului 

raional„Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate” în baza Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015. 

6. Cheltuielile vor fi suportate din contul mijloacelor financiare aprobate la Aparatul 

Președintelui pentru anul 2018. 

7. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Dumitru CORNEI, 

vicepreşedinte al raionului. 
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