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D E C I Z I E nr.6-1
al consiliului local Rogojeni din 20 iunie 2017

„Cu privire la  rezultatele bilunarului
  salubrizarii  şi amenajarii teritoriului”

      În temeiul art.14 alin.(2) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală, planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea 
Companiei de primăvară privind salubrizarea şi amenajarea localităţii de la 22 martie – 22 mai 
2016  aprobat  de primarul satului  şi coordonat cu Inspecţia Ecologică Şoldăneşti,  consiliul 
local Rogojeni  D E C I D E:

1. Se ia act de informaţia prezentată de dna Viorica  Ardeleanu, secretarul consiliului local, 
privind desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţii  în perioada 
companiei de primăvară (se anexează).

     Preşedintele şedinţei                                                    Ţara Gheorghe                                         
                                               
    Contrasemnat: 

     Secretarul consiliului
     local Rogojeni                                                             Ardeleanu Viorica



Notă informativă
la proiectul de decizie “rezultatele bilunarului  salubrizarii  şi amenajarii teritoriului”

Primăria Rogojeni pentru anul 2017 a elaborat un program de măsuri ce
ţine de amenajare  şi  înverzire  a  satului,  care a fost  aprobat  de primarul
satului şi coordonat cu Inspectorul -şef  a Inspecţiei Ecologice Şoldăneşti.

În perioada bilunarului de către lucrătorii  primăriei , locuitorii satului
şi persoanele care sînt inregistrate la Inspecţia Muncii Şoldăneşti s-a efectuat
lucrări de amenajare şi înverzire a teritoriului:
-  au fost depistate şi lichidate 6 gunoişti stihiinice pe o suprafaţă de 2,2 ha;
-  s-a făcut curăţenie în prejma depozitului din s.Rogojeni, suprafaţa de  0,20
ha;
- curăţirea sanitară a spaţiilor verzi 3,0 ha, fîşii de protecţie 1,0 ha; 
- au fost evacuate deşeuri din locurile neautorizate -12,2 tone;
- s-a facut curăţenie în zonele de protecţie a fintinilor , izvoarelor pe o suprafaţă
de 3,5 ha, au fost amenajate 18 fîntini.
-s-a amenajat  parcului  şi   Monumentului  Veteranilor  în cel  de-a II-a război
mondial  pentru  Apărarea  Patricei  şi  Participanţilor  la  conflictul  armat  din
Transnistria;
- s-au văruit copacii din intravelanul satului şi pînă la traseul naţional.

Secretarul consiliului                                            Ardeleanu Viorica
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