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Cu privire la aprobarea Regulamentului 

cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea  

ordinii sanitare în orașul Vadul lui Vodă 

 

Având în vedere necesitatea stabilirii unor reguli în vederea asigurării 

salubrizării or. Vadul lui Vodă  şi menţinerii ordinii sanitare, în temeiul art.14 pct. 

2 lit. h) din Legea nr. 436-XVI din 28 12.2006    „Privind administraţia publică 

locală”, Consiliul orășenesc Vadul lui Vodă,  DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea 

ordinii sanitare în or. Vadul lui Vodă (anexa nr. I). 

2. Specialist în protecția mediului Rublea Veaceslav va asigura controlul 

executării       prevederilor prezentei decizii. 

 

Preşedinte de  şedinţă  Anastasia Serbul 

     

  

Secretarul Consiliului                              Ludmila Chetrari 

 

 

 

 

D E C I Z I E  Nr. 4/8 

din      22 iulie                     2016   



Anexa nr. 1       

La decizia Consiliulu 

                                                                                         or. Vadul lui Vodă 

                                                                                      nr.   4/8  din 22.07.2016  

 

REGULAMENTUL 

cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea  

ordinii sanitare în orașul Vadul lui Vodă 

 

I.DISPOZITII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament este  elaborat  în scopul asigurării aplicării măsurilor de 

ordine sanitară pe teritoriul or. Vadul lui Vodă. 

1.2.Dispoziţiile Regulamentului sînt obligatorii pentru toate asociaţiile, 

întreprinderile industriale, de transport, de construcţie, comerciale, de alimentaţie 

publică, deservire socială, comunicaţii, precum şi pentru instituţiile de învăţământ, 

medicale, de cultură, sport, întreprinderile de gestionare a fondului locativ, 

cooperativele pentru construcţii de locuinţe, construcţii de garaje, asociaţiile 

proprietarilor de locuinţe privatizate, proprietarii caselor particulare şi agenţii 

economici din teritoriu, indiferent de forma de proprietate. 

1.3.Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art.14 a legii nr. 436-

XVI din 28 12.2006" Privind administraţia publică locală". 

 

II.EXECUTORII PRINCIPALI A MĂSURILOR DE SALUBRIZARE A 

TERITORIULUI ORAŞULUI 

2.1.Întreprinderea Municipală  Regia Comunal Locativă  (RCL) or. Vadul lui Vodă 

se obligă; 

- să efectuieze salubrizarea mecanizată a carosabilului, străzilor, drumurilor,  

podurilor,  inclusiv în locurile de staţionare a transportului public. 

- să asigure salubrizarea manuală a pasajelor denivelate, staţiilor transportului 

public şi teritoriilor adiacente lor, cu excepţia celor aflate la balanţa altor agenţi 

economici; 

- să instaleze lăzi tip gunoi  în staţiile transportului public, să asigure reparaţia lor şi 

evacuarea gunoiului acumulat: 

http://ma.sukii.0u/


- să  stropească și să spele, în perioada de vară, străzile, podurile,  bulevardele şi 

stradelele din  or. Vadul lui Vodă; 

- să curăţe canalele  pluviale, reţelele de canalizare (de scurgeri ale apelor  

pluviale). 

2.2. Întreprinderea de gestionare a fondului locativ (ÎM RCL) este responsabilă de 

ordinea, salubrizarea teritoriului atribuit întreprinderii, după cum urmează; 

- trotuarele, străzile, drumurile, stradelele, staţiile transportului public şi terenurile 

adiacente blocurilor locative; 

- teritoriile din interiorul cartierelor, curţile, unde sunt amplasate blocurile 

locative aflate la balanţa  ÎM RCL; 

- terenurile pentru containerele de acumulare a deşeurilor, terenurile de joacă, 

partea carosabilă a drumurilor (0,5 m de la bordură), cu excepţia magistralelor,  

străzilor şi drumurilor locale naționale. 

-  stropirea şi spălarea, în perioada de vară a străzilor din interiorul cartierelor; 

- salubrizarea şi dezinfectarea subsolurilor,   terenurilor pentru containere, aflate în   

interiorul cartierelor de locuit, a blocurilor locative gestionate de către ÎM RCL.; 

- evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi, aflate în locurile de  staţionare 

a transportului public și din coșurile de gunoi amplasate pe teritoriile adiacente 

blocurilor locative gestionate de ÎM RCL. 

2.3. ÎM Regia Comunal Locativă va asigura îndeplinirea următoarelor acţiuni: 

- transportarea deşeurilor menajere şi salubrizarea containerilor instalate în preajma 

blocurilor locative, indiferent de apartenenţa lor, în sectorul particular, precum şi  pe 

teritoriul instituţiilor şi intreprinderilorlor din  or. Vadul lui Vodă, în baza 

contractelor încheiate şi comenzilor achitate; 

- exploatarea şi deservirea WC-lor publice, reparaţia şi schimbarea containerilor 

uzate. 

- colectarea deşeurilor menajere împrăştiate în urma încărcării mecanizate, spălarea 

şi dezinfectarea containerelor de gunoi, terenurilor de acumulare a deşeurilor; 

2.4.  ÎM “Spațiile Verzi  -Vadul lui Vodă” este responsabilă de: 

- curăţarea  scuarelor, locurilor comemorative, parcurilor, plajelor, pădurilor, 

pădurilor – parcuri, zonelor de odihnă; 

- curăţarea gazoanelor din teritoriul Parcului Nistrean,  a străzilor,  cu excepţia 

celor adiacente edificiilor diferitor agenţi economici (obiectivele comerciale, 

parcările, staţiile de alimentare cu petrol etc.);  



- evacuarea crengilor şi arborilor defrişaţi din teritoriul or. Vadul lui Vodă; 

- stropirea în timpul de vară a spaţiilor verzi, gazoanelor; 

- efectuarea salubrizării manuale a părţii carosabile a drumurilor (0,5 m de la 

bordură) pe porţiunile alăturate parcurilor şi scuarurilor, cu excepţia drumurilor şi 

străzilor salubrizate mecanizat de călrc ÎM RCL 

- curăţarea izvoarelor și   teritoriilor  din preajma lor, 

 - să exploateze şi să asigure reparaţia pavilioanelor la staţiile de aşteptare,; 

- stropirea arborilor cu soluţii chimice contra dăunătorilor. 

2.5. Asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate şi cooperativele pentru 

construcţii de locuinţe (A.P.L.P. şi A.C.C.) asigură lucrările de salubritate manuală, 

după cum urmează: 

- trotuare, străzi, drumuri,  terenuri  aferente blocurilor A.P.L.P. şi A.C.C., conform 

schemei aprobate de către Primăria or. Vadul lui Vodă ; 

- stradelele, trotuarele, terenurile de joacă și de plimbare  în interiorul cartierelor, 

curăţarea jgheaburilor (50 cm de la chenar); 

- salubrizarea şi dezinfectarea subsolurilor, terenurilor cu conteinere  pentru 

acumularea deşeurilor, aflate la balanţa A.P.L.P şi A.C.C 

- curăţarea spaţiilor verzi aflate pe teritoriile aferente A.P.L.P. şi A.C.C.; 

2.6. ÎM RCL  asigură salubrizarea cimitirelor şi teritoriilor adiacente lor. 

2.7. Salubrizarea pieţelor şi terenurilor adiacente lor se efectuează pe contul 

mijloacelor proprii. 

2.8. Salubrizarea teritoriilor staţiilor de alimentare cu combustibil ,  parcărilor auto 

şi terenurilor adiacente lor se efectueazâ pe contul mijloacelor proprii ale acestora. 

2.9.  Curăţarea teritoriilor întreprinderilor industriale, depozitelor, acceselor spre 

ele, cît şi a trotuarelor, drumurilor şi terenurilor adiacente se efectuează pe contul 

mijloacelor proprii ale acestora. 

2.10. Salubrizarea teritoriilor din curţi, cît şi a celor adiacente întreprinderilor de 

comerţ, alimentaţie publică, deservire sociala, comunicaţii, chioşcurilor,  tarabelor 

se efectuează pe contul mijloacelor proprii. 

2.11. Salubrizarea teritoriilor aferente gospodăriilor  se efectuează conform 

Deciziei Nr7/27 din 10septembrie 2010  aprobate de  primăria oraşului  Vadul lui 

Vodă. 

 



2.12. Curăţarea teritoriilor din curţi, trotuarelor ce se află pe terenurile adiacente 

clădirilor organizaţiilor, blocurilor  se efectuează de către proprietarii (arendaşii) 

acestor blocuri conform hotarelor stabilite. 

2.13. Curăţarea terenurilor şantierelor, cailor de acces, trotuarelor şi terenurilor 

adiacente se efectuează de către întreprinderile care îndeplinesc lucrările de 

reparaţie, reconstrucţie sau construcţie a obiectivelor. 

2.14. Salubrizarea teritoriilor punctelor termice se efectueazâ de către 

”Termoelecrica” SA   în limitele stabilite. 

2.15. Presurarea cu nisip a trotuarelor, drumurilor, bulevardelor, staţiilor de 

aşteptare a transportului de călători, a drumurilor de acces spre terenurile cu 

containere se efectueazâ de către  organizaţiile şi întreprinderile care le 

exploatează, conform limitelor hotarelor stabilite şi lucrărilor aprobate. 

2.16. Stabilirea limitelor teritoriilor concrete întreprinderilor, organizaţiilor, 

asociaţiilor şi sectorului  privat se pune în sarcina primăriei  or. Vadul lui Vodă. 

2.17 Gunoiul acumulat se transportează în locuri autorizate. 

 

III. MĂSURILE ŞI REGULILE DE ÎNTREŢINERE A CURĂŢENIEI ÎN 

PERIOADA DE VARĂ 

 

3.1.Curăţarea şi spălarea   străzilor, drumurilor, podurilor,   se va efectua zilnic între 

orele 23.00 —7.00. În perioada căderii frunzelor, precipitaţiilor abundente sau 

diferite calamităţi naturale se permite efectuarea salubrizării la orice oră. În timpul 

spălării carosabilului a se evita aruncarea gunoiului în jgheaburi, pe trotuare şi 

spaţii verzi şi stropirea pereţilor. 

3.2.Salubrizarea străzilor din interiorul cartierelor, terenurilor de amplasare a 

containerelor şi gazoanelor se efectuează zilnic între orele 5.00 - 7.00. 

3.3. Curăţarea parcurilor,  aleelor,  scuarurilor, gazoanelor şi trotuarelor adiacente 

se efectuează pană la ora 8.00. Stropirea aleelor, scuarurilor, gazoanelor şi 

trotuarelor se efectuează în timpul  curăţirii acestor teritorii. 

3.4. Se permite în timpul zilei curăţarea trotuarelor, drumurilor, scuarurilor, 

spaţiilor verzi, gazoanelor şi aleelor de cutii de chibrite, ţigări, ambalaje şi frunze. 

Salubrizarea se efectuează pe întreg teritoriul oraşului de către întreprinderi şi 

organizaţii, conform hotarelor stabilite pentru fiecare din ele. 

 



3.5. În zilele când temperatura aerului este de +28° C; +30° C, se efectuează 

stropirea suplimentară a teritoriului între orele 12.00 -15.00. 

3.6. Curăţarea fântânilor, puţurilor din localitate, cât şi in interiorul teritoriilor 

cartierelor se efectuează  în fiecare sezon decătre ÎM RCL. 

3.7. În sezonul rece frunzele colectate de pe trotuare, drumuri, alei şi alte teritorii 

din cartier se vor depozita  în locuri autorizate. 

 

IV. MĂSURILE ŞI REGULILE DE SALUBRIZARE A TERITORIULUI 

ÎN PERIOADA DE IARNĂ 

4.1. Curăţarea zăpezii de pe partea carosabilă, trotuare şi de pe teritoriul staţiilor 

transportului de călători se efectuează imediat după începerea căderii zăpezii.  

4.2. In caz de gheţuş părţile carosabile, trotuarele, staţiile de aşteptare vor fi 

presărate cu material antiderapant, in special locurile aglomerate de transport şi 

pietoni, părţile carosabile cu pantă, la viraje, răscruci,  străzile şi drumurile cu 

circulaţie intensivă. 

4.3. Curăţarea staţiilor de aşteptare se efectuează în mod prioritar. Zăpada trebuie să 

fie curăţată pe o porţiune nu mai mică decât lungimea a două autobuze, la trecerile 

pentru pietoni pe o porţiune nu mai mică de 5 metri. 

4.4. Curăţarea zăpezii în interiorul cartierului, a străzilor trotuarelor se efectuează 

pentru a crea acces pentru pietoni şi maşini spre blocurile de locuit, camerele de 

acumulare a deşeurilor şi terenurile de amplasare a containerelor. 

4.5. Zăpada acumulată de pe teritoriul cartierului se depozitează în aşa mod încât să 

rămînă loc pentru trecerea pietonilor şi transportului. Se va evita distrugerea  

spaţiilor verzi. Determinarea terenurilor pentru colectarea zăpezii intră în funcţia 

întreprinderilor care exploatează şi gestionează teritoriul. Pe terenurile menţionate 

este obligatoriu să existe scurgeri pentru a împiedica acumularea apei în urma 

topirii zăpezii. 

4.6. Curăţarea zăpezii şi presărarea cu material antiderapant a staţiilor de aşteptare 

se efectuează dimineaţa până la începerea circulaţiei transportului. 

4.7. In timpul formarii gheţuşurilor toate aleele şi trotuarele se presoară cu material 

antiderapant . 

4.8. Se interzice, în mod categoric, de a arunca pe partea carosabilă zăpada de pe 

teritoriile interioare ale cartierelor şi trotuarelor, teritoriile întreprinderilor, 

organizaţiilor, asociaţiilor, construcţiilor şi caselor particulare 



 

 

V. REGULILE PRINCIPALE DE MENŢINERE A ORDINII SANITARE 

 

5. Toate întreprinderile, organizaţiile,instituțiile, asociaţiile, cooperativele, agenţii 

economici, indiferent de forma de proprietate, inclusiv proprietarii caselor 

particulare sunt obligaţi să încheie contracte cu  ÎM RCL pentru transportarea 

gunoiului de pe teritoriile administrate. 

5.1.Instalarea coșurilor  de gunoi: 

- pe  străzi, trotuare din sectoarele populate - câte o ladă la o distanţă 50 metri, în 

alte sectoare -la o distanţă de 100- 150 metri; 

- la staţiile de aşteptare a transportului public - câte două lăzi de gunoi; 

- la intrările în blocurile administrative şi publice (instituţiile de învăţământ, 

medicale, de cultură, sport, întreprinderile de comerţ şi deservire socială etc.) - cîte 

una - două lăzi de gunoi; 

- lângă chioşcuri, buticuri, tarabe, pavilioane de comerţ - câte două lăzi de gunoi; 

- pe aleele parcurilor, scuarurilor, bulevardelor - câte o ladă de gunoi la o distanţă 

de 50 metri şi lângă fiecare bancă - câte una-două lăzi de gunoi. 

5.2. Coșurile  de gunoi să fie întreţinute în ordine sanitară: curăţate de gunoi de 

două ori pe zi, se spală şi se dezinfectează, la necesitate se  repară  

5.3. Instalarea şi întreţinerea  coșurilor de gunoi se efectuează de către 

întreprinderile indicate  în contracte 

5.4. Întreţinerea sanitară şi instalarea containerelor pentru acumularea deşeurilor 

menajere se efectuează de către întreprinderile responsabile de salubrizarea 

teritoriului.   Întreprinderile, organizaţiile, asociaţiile şi proprietarii caselor 

particulare vor procura de la întreprinderea   ÎM RCL containere şi coșuri de gunoi. 

5.7. WC-le publice se întreţin în stare satisfăcătoare. În perioada de vară, se 

dezinfectează în fiecare zi, iarna - o dată în zece (10) zile;  

5.8. Gunoiul adunat în urma salubrizării străzilor şi curţilor, deşeurile de la 

construcţie trebuie să fie ambalate şi transportate de către întreprinderile, 

organizaţiile şi asociaţiile, care deservesc teritoriul respectiv, conform 

subpunctelor, în locuri autorizate. 



5.9. Transportarea obiectelor voluminoase de provenienţă casnică se efectuează de 

către ÎM Regia Comunal Locativă, la cererea întreprinderilor, organizaţiilor, 

asociaţiilor, care deservesc teritoriul respectiv . 

5.10. Şantierele de construcţie se îngrădesc după obţinerea autorizaţiei de la 

organizaţiile abilitate. 

5.11. Se interzice transportarea pe străzile oraşului  a betonului, nisipului şi altor 

materiale friabile în transport neechipat. 

5.12.Se interzice pe  străzi, trotuare, scuaruri, alei, parcuri şi alte locuri publice: 

- depozitarea materialelor de construcţie care împiedică trecerea pietonilor şi 

circulaţia transportului; 

- păstrarea şi depozitarea cutiilor de ambalaj; 

- aruncarea mucurilor de ţigară, chibriturilor, cutiilor de ţigări etc. 

5.13. În timpul curăţirii părţii carosabile a drumurilor, trotuarelor, scuarurilor, 

aleelor şi altor locuri publice se interzice: 

- aruncarea gunoiului, noroiului, zăpezii şi altor deşeuri în fântânile pluviale şi  de 

comunicaţii; 

- poluarea apei rîurilor, lacurilor, bazinelor cu materiale de construcţii şi diferite 

deşeuri; 

- colectarea gunoiului sub tufari, copaci, pe gazoane şi florării, precum şi în 

receptoarele de apă pluvială şi in alte fîntîni ale reţelelor tehnice. 

5.14. Se interzice depozitarea deşeurilor industriale şi menajere în locurile 

neautorizate. 

5.15. Se interzice arderea gunoiului, frunzelor de pe străzi, în parcuri, scuaruri şi în 

curţile blocurilor de locuit. 

5.16. Se interzice parcarea, spălarea şi repararea transportului auto pe străzi, 

trotuare, cît şi în interiorul cartierului, cu excepţia locurilor repartizate pentru 

parcare. 

5.17. Se interzice instalarea gardurilor în jurul blocurilor de locuit.  

5.18 Se interzice comerţul în locurile neautorizate. 

5.19. Se interzice agenţilor economici, întreprinderilor, organizaţilor, asociaţiilor, 

cooperativelor şi persoanelor fizice să  plaseze  avizuri pe garduri, copaci, pereţii şi 

uşile clădirilor, blocurilor de locuit, în lipsa autorizaţiei respective. 



5.20. Se interzice plimbarea cîinilor  fără botniță  în locuri publice și aglomerate 

(plaja, stadion). Posesorii de câini poartă răspunderea personală în cazul 

nerespectării locurilor stabilite pentru plimbarea câinilor. 

5.21. Se interzice întreţinerea păsărilor și animalelor domestice pe teritoriul şi în 

spaţiul blocurilor locative, precum şi păscutul lor în parcuri, scuaruri,  pe gazoane. 

 

VI. PARTICIPAREA COLECTIVELOR DE MUNCA ŞI A 

LOCUITORILOR LA SALUBRIZAREA TERITORIULUI ORAȘULUI  

VADUIL LUI VODĂ 

6.1. In scopul antrenării tuturor colectivelor de muncă şi locuitorilor în activitatea 

de salubrizare a  or. Vadul lui Vodă, se stabileşte ziua de vineri ca zi pentru 

igienizarea şi salubrizarea teritoriului. 

6.2. Conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, asociaţiilor 

proprietarilor de locuinţe: privatizate, cooperativelor pentru construcţii de locuinţe 

şi agenţilor economici, indiferent de proprietate, vor lua măsuri în vederea 

pregătirii colectivelor de muncă pentru desfăşurarea lucrărilor de igienizare. 

6.3. Proprietarii caselor particulare sunt obligaţi să efectueze curăţarea teritoriului 

adiacent în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

6.4. Persoanele care încalcă prevederile prezentului Regulament sunt trase la 

răspundere conform legislaţiei în vigoare. 

 

Preşedinte de  şedinţă  Anastasia Serbul 

     

  

Secretarul Consiliului                              Ludmila Chetrari 


