
Facem apel pentru implicare activă a tuturor 

locuitorilor orașului Vadul lui Vodă !!! 

Primaria or.Vadul lui Vodă vă aduce la cunoștință că conform Deciziei Consiliului or.Vadul lui 

Vodă nr.7/27 din 10.09.2010 și a Regulamentului cu privire la salubrizarea teritoriului și 

menținerea ordinii sanitare în or.Vadul lui Vodă din 2016,  

1. Proprietarii gospodăriilor private, sunt obligați să aducă în ordine terenurile aferente 

gospodăriilor private pe suprafața dintre liniile roșii a gospodăriilor și linia carosabilului 

(drumului). 

2. Proprietarii obiectivelor economice amplasate în orașul Vadul lui Vodă și zona de 

agrement (plaja), sunt obligați să aducă în ordine terenurile aferente pe suprafața dintre 

liniile roșii a obiectivelor și axa centrală a carosabilului sau 30 m. liniari în toate direcțiile. 

Regulile principale de menţinere a ordinii sanitare. 

Se interzice (după caz) pe străzi, trotuare, alei, parcuri şi alte locuri publice: 

1) depozitarea materialelor de construcţie (nisip, pietriş, moloz, etc) şi de altă natură; 

2) parcarea şi/sau staționarea mijloacelor de transport, a remorcilor sau altor agregate (automobil, 

tractor, remorci de orice natură şi tip, utilaje, etc.) în situaţia în care amplasarea acestora împiedică 

circulaţia pietonilor şi/sau a mijloacelor de transport; 

3) depozitarea și aruncarea deşeurilor menajere, din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale în 

afara hotarelor gospodăriilor private/ebiectivelor economice, decât în ziua stabilită evacuării 

deşeurilor de către serviciile specializate; 

Transportarea obiectelor voluminoase de provenienţă casnică, deşeurilor din construcţii, 

animaliere şi resturilor vegetale (deşeurilor de producere sau menajere) se efectuează de către 

serviciile specializate din localitate la comanda proprietarilor contra cost. 

4) aruncarea mucurilor/cutiilor de țigară, chibriturilor etc. în locuri publice; 

5) arderea gunoiului, frunzelor şi altor deşeuri de producere sau menajere; 

6) spălarea/repararea transportului auto pe străzi şi trotuare; 

7) încleierea avizelor (de orice natura) pe garduri, copaci, pereţii instituţiilor publice, cu excepţia 

locurilor special amenajate sau autorizate; 

8) ţinerea/plimbarea câinilor dezlegaţi/fără echipament special în afara caselor de locuit 

particulare; 

9) pe timp de iarnă, se interzice de a arunca zăpada pe partea carosabilă a străzii; 

10) cultivarea plantelor de cînepă și ambrozie, plantele depistate urmează a fi nimicite de 

proprietar. 

Persoanele care vor ignora regulile stabilite de APL vor fi sancționați conform Codului 

Contravențional, care prevede amendă pînă la 1800 de lei. sau muncă nerumunerată în 

folosul comunității de la 20 la 60 de ore - pentru persoane fizice, sau amendă pînă la 9000 lei. 

- pentru persoanele juridice.   

Împreună facem și păstrăm orașul Vadul lui Vodă curat !!! 

Primarul or.Vadul lui Vodă                                                                            Onofriiciuc Iuri  


