Anexă
la Decizia Consiliului comunei Ciorescu
nr. 7/2 din 10.12.2020

REGULAMENT
PRIVIND ASIGURAREA CURĂȚENIEI ȘI ORDINII PUBLICE ÎN COMUNA
CIORESCU
CAPITOLUL I

1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul normativ privind asigurarea curățeniei și a
ordinii pubice în comuna Ciorescu și obligațiunile persoanelor fizice și juridice în
acest sens.
2. Prevederile nominalizate în prezentul Regulament sunt elaborate în conformitate
cu dispozițiile Codului Contravențional al Republicii Moldova, Decizia
Consiliului Local nr. 3/25 din 03.07.2013 ”privind aprobarea hotarelor de
menținere a curățeniei și ordinii pe teritoriul comunei Ciorescu” cu ulterioarele
modificări (Decizia Consiliului comunei Ciorescu nr. 6/18 din 11.10.2019),
Regulamentul privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpîn în
municipiul Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 4/4
din 17.09.2019, Decizia Consiliului comunei Ciorescu nr. 5/11 din 21.06.2019 ”
Cu privire la limitarea numărului de cîini în gospodăriile și apartamentele din
comuna Ciorescu”.
CAPITOLUL II

Responsabilitățile persoanelor fizice și juridice privind asigurarea și
menținerea curățeniei pe domeniul public
3. În scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public din comuna Ciorescu,
persoanele fizice și juridice rezidente, precum și cele care activează în teritoriul
localității, au următoarele obligații:
3.1.

Să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil,
respectiv limita proprietăţii, şi domeniul public, după cum urmează:
• Persoanele fizice să salubrizeze și să cosească iarba, pe teritoriul adiacent
gospodăriei proprii, în limita a 2 m .

• Persoanele juridice, inclusiv agenții economici, care activează pe teritoriul
comunei Ciorescu, să efectueze salubrizarea și cosirea ierbii, pe teritoriul
adiacent obiectelor ce le aparțin sau le au în folosință / gestiune, în limita a 5
m;
3.2. Să îndepărteze zăpada şi/sau gheaţa existentă pe trotuare şi alei pietonale pe toată
lăţimea acestora (nu mai puțin de 2 metri – persoanele fizice și 5 metri persoanele
juridice) în dreptul imobilelor în care locuiesc, îşi desfăşoară activitatea sau pe care le
folosesc în alte scopuri. Se interzice aruncarea zăpezii din curți sau de pe trotuare pe
străzi;
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.17.

Să îndepărteze țurturii formati la stresinile si jgheaburile imobilelor pe care le
dețin sau pe care le administrează, în situația în care desprinderea acestora prezintă
pericolul provocării unor leziuni corporale sau a distrugerii bunurilor materiale;
Să nu arunce deşeuri şi obiecte pe trotuare, străzi, în parcuri, în stațiile de
așteptare, în zonele de agrement, în locuri publice etc., în afara spațiilor special
amenajate.
Să nu depoziteze deșeuri de orice tip pe domeniul public şi privat al comunei;
Să nu scoată gunoaiele şi apele uzate sau pluviale măturate din localuri, magazine
sau imobile pe străzi;
Să nu conecteze canalul de scurgere a apelor pluviale de la imobilul deținut în
proprietate sau folosință, la rețeaua publică de canalizare, excepție fiind cazurile
autorizate.
Să depoziteze hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje, în coşurile de gunoi special
amplasate, conform volumului admisibil de deșeuri;
Să păstreze în bună stare de folosință și să nu degradeze coșurile, pubelele,
containerele, băncile și alt mobilier amplasat pe străzi, în parcuri și în alte locuri
publice;
Să nu schimbe recipientele de colectare din cadrul locurilor special amenajate
(puncte de colectare) pe alte amplasamente;
Să nu rupă sau degradeze indicatoarele de circulaţie, indicatoarele de străzi sau
stațiile de așteptare a transportului public;
Să nu distrugă recipientele de canal stradal aferente reţelelor tehnico – edilitare
aflate în domeniul public;
Să nu acopere gurile de scurgere stradale cu nisip, gunoi, reziduuri sau cu alte
materiale;
Să nu murdărească porțile, gardurile, jgheaburile, burlanele și fațadele clădirilor;
Să nu lipească, scrie sau să expună afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe
panourile speciale de afişaj şi reclame fixe;
Să nu păstreze în suprafața locativă mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin
mirosul pe care îl degajă deranjează ceilalți locatari sau care, în contact cu agenții
atmosferici, se descompun și produc deteriorări sau degradări imobilului;
Să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în piață, în parcuri, locuri de joacă
pentru copii şi în alte locuri publice;

3.18. Să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le utilizează aceștia şi să nu
efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi
lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor;
3.19. Să dețină asupra lor mijloacele/dotările necesare (pungă, făraș, mătură) și să curețe
locul de excrementele animalelor de companie proprii;
3.20. Să asigure o permanentă stare de curățenie și igienizare a spațiilor destinate
animalelor de companie sau a păsărilor de orice fel, precum și a spațiilor destinate
creșterii animalelor mici sau a păsărilor de curte, luând măsurile necesare în
vederea evitării creării disconfortului din cauza mirosurilor;
3.21. Să ceară permisiunea de la Administrația Publică Locală, privind depozitarea
materialelor de construcții în adiacentul imobilului care le aparțin cu drept de
proprietate sau folosință, pentru un termen de cel mult 15 zile calendaristice;
3.22. Ocuparea anumitelor suprafeţe din domeniul public pentru executarea de schele
pentru reparaţii, devierea circulaţiei pietonale sau rutiere impusă de executarea
lucrării, fără autorizaţii din partea Administraţiei Publice Locale;
3.23. Să defrișeze crengile copacilor aflați pe proprietatea privată sau publică în
imediata apropiere de gard, care crează dificultăți de deplasare atît pentru pietoni
cît și transport;
4. Pe raza comunei Ciorescu este interzis:
4.1. Accesul, staţionarea şi circulaţia autovehiculelor, camioanelor și a tehnciii speciale
pe trotuare, zone verzi şi în locurile nepermise, semnalizate ca atare;
4.2. Murdărirea carosabilului și trotuarelor cu pneurile murdare sau transportul în
condiţii improprii al oricăror produse sau materiale ( exemplu: scurgere sau
împrăștiere de nisip, pietriș, pământ, betoane, lichide, etc.);
4.3. Distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor,
schimbarea destinaţiei zonei verzi fără autorizaţie;
Distrugerea de zone verzi sau degradarea zonelor verzi prin rupere, călcare,
taiere,etc;
4.5. Spălarea autovehiculelor pe străzi, la izvoare, fîntîni publice şi în alte locuri ce
aparţin domeniului public;
4.6. Blocarea accesului la platformele de colectare a deşeurilor pentru utilizatori şi
mașinele specializate de colectare a deșeurilor;
4.7. Aprinderea focului atît în recipientele de colectare a deşeurilor cît și în interiorul
platformelor în care sunt amplasate acestea;
4.8. Arderea vegetaţiei şi a reziduurilor rezultate în urma activităţilor de salubrizare;
4.9. Se interzice plimbatul cîinilor în raza localităţii, fără lesă şi botniţă,. Nu este
permisă circulația acestora în zona locativă, în intervalul orar 23:00 – 06:00.
4.10. Depășirea numărului admisibil de cîini aflați la întreținere, conform prevederilor
Deciziei Consiliului comunei Ciorescu, și anume:
4.4.

- persoane juridice – maximum 5 cîini;
- persoane fizice:
• case la sol – maximum 3 cîini;
• la bloc – 1 cîine.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale
5. Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezentul Regulament se face de către
Agenții constatatori, Comisia pentru menținerea ordinii sanitare din cadrul Primăriei
comunei Ciorescu și de către angajații Inspectoratului de Poliție iar contravențiile se
examinează de către Comisia Administrativă.
6. Persoanele fizice și juridice care încalcă prevederile prezentului Regulament, vor fi
sancționate în conformitate cu Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218
din 24.10.2008.
7. Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de
natură tehnică şi legislativă.
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