
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D I S P O Z I Ţ I E
a Preşedintelui raionului Cimişlia

nr. 3 -d

Cu privire la Concursul raional 
„Cea mai modernă, mai salubră 
şi mai amenajată localitate ”

în conformitate cu art.4 din Legea privind dscentralizarea administrativă, nr. 435-XVI 
din 28.12.2006, art.54 din Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 
decembrie 2006, Hotărîrea Guvernului nr. 678 din 06.06.2008 cu privire la desfăşurarea 
Concursului naţional „Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate” şi în 
scopul ameliorării situaţiei sanitaro-ecologice, amenajării localităţilor din raionul Cimişlia,

DISPUN:

l.Se instituie Concursul raional „Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată 
localitate ” care se va organiza în perioada 01 aprilie 2018-01 august 2018.

2.Se aprobă:
a) , componenţa Comisiei raionale pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului raional 

„Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate ” (anexa nr.l);
b) . Regulamentul de desfăşurare a Concursului raional „Cea mai modernă, mai salubră 

şi mai amenajată localitate ” (anexa nr.2);
3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei raionale pentru organizarea 

şi desfăşurarea Concursului raional „Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată 
localitate” atribuţiile lor în cadrul Comisiei respective vor fi executate de persoanele nou 
desemnate în aceste posturi, fără emiterea unei noi dispoziţii a Preşedintelui raionului.

4. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dlui Netedu Gheorghe, 
vicepreşedintele raionului.

5. Secţia administraţie publică va asigura publicarea prezentei dispoziţii pe pagina web 
a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md şi o va aduce la cunoştinţă 
autorităţilor publice locale de nivelul I.

Preşedintele raionului Cimişlia Iovu Bivol

http://www.raioncimislia.md


Anexa nr. 1
la Dispoziţia nr^ / din £>&, 0*fJ$

Componenţa comisiei raionale pentru organizarea şi desfăşurarea 
Concursului raional „Cea mai modernă, mai salubră 

şi mai amenajată localitate ”

Preşedintele comisiei:
9

Netedu Gheorghe, vicepreşedintele raionului

Vicepreşedinţii comisiei
Pascaru Tamara- consilier raional, medic-şef sanitar de stat al CSP Cimişlia 
Gherganov Aurica- şef interimar, Inspecţia ecologică Cimişlia

Secretarul comisiei
Herghelegiu Lilia - specialist principal, Secţia administraţie publică

Membrii comisiei:
Tocaru Vasile- şef, Direcţia dezvoltare teritorială;
Lupaşcu Vasile- arhitect-şef al raionului;
Zamfirov Vladimir- şef, Direcţie agricultură şi industria alimentară;
Brînză Marin - şef, Secţia situaţii excepţionale Cimişlia;
Tristan Eugeniu -  şef, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor;
Durlescu Gheorghe -administrator, IM „Servcom Cimişlia”;
Antoci Veaceslav -  şef SOP a Inspectoratului de Poliţie Cimişlia.
Prodan Sveatoslav -  consilier raional;
Bostan Iurie -  consilier raional;
Medoni Vladimir- primar com.Hîrtop, pentru evaluarea localităţilor în sectorul nr.I; 
Pînzar Gheorghe- primar s.Ciucur-Mingir, pentru evaluarea localităţilor în sectorul 
nr.II;
Chistol Natalia - primar s.Satul Nou, pentru evaluarea localităţilor în sectorul nr.III;

Secretarul 
Consiliului raional Vasile Spînu



Anexa nr.2
la Dispoziţia preşedintelui raionului 

nr 3 9 -d  din £& 0 ^ . 2018

REGULAMENTUL 
de desfăşurare a Concursului raional 

“Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul de desfăşurare a Concursului raional “Cea mai modernă, mai 
salubră şi mai amenajată localitate” (în continuare - Regulamentul) stabileşte modul 
de organizare a Concursului raional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată 
localitate” (în continuare - Concurs), condiţiile de participare şi de prezentare a 
materialelor, criteriile de evaluare a localităţilor participante la Concurs şi de 
desemnare a învingătorilor.

2. Concursul are drept scop dezvoltarea tradiţiilor naţionale de amenajare şi 
întreţinere exemplară a localităţilor raionului, susţinerea activităţilor practice de 
protecţie a mediului şi promovarea tendinţelor actuale de modernizare a satelor şi 
oraşelor.

II. Organizarea şi desfăşurarea Concursului

3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice de nivelul întîi să organizeze 
participarea largă a colectivelor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi 
populaţiei la pregătirea localităţii respective pentru Concurs, să mediatizeze pe larg 
pe reţelele de socializare, în presă, la radioul şi televiziunea locală activităţile în 
cauză.

4. La Concurs poate participa orice UAT de nivelul întîi, din raion, cu o localitate 
din componenţa sa (excepţie facînd or. Cimişlia), care a obţinut în anul curent 
rezultate deosebite în realizarea activităţilor de modernizare şi amenajare prin:

- amenajarea căilor de acces, funcţionarea iluminatului public, asigurarea 
aspectului exterior estetic al străzilor, clădirilor şi locurilor publice, gospodăriilor 
private.

- amenajarea, conservarea şi extinderea spaţiilor verzi;
- renovarea, construcţia şi restaurarea obiectelor publice, de locuit şi de 

producere;
- amenajarea teritoriului, în conformitate cu planul de dezvoltare socio- 

economică a localităţii, de care trebuie să dispună în mod obligatoriu localitatea;
- amenajarea, curăţarea fîntînilor şi izvoarelor, modernizarea sistemelor de 

aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;
- stabilirea şi aplicarea, în mod obligatoriu, începînd cu 01.02.2018, prin decizia



consiliului loacal, a taxei de salubrizare în UAT respectivă, organizarea prestării 
seviciilor de colectare şi evacuare centralizată a deşeurilor menajere solide de la 
beneficiari la locurile autorizate de depozitare;

- amenajarea şi autorizarea poligoanelor sau locurilor speciale pentru 
depozitarea deşeurilor menajere;

- restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi ale naturii;
- amenajarea intrărilor în unităţile administrativ-teritoriale;
- salubrizarea si întreţinerea într-o stare curată a cimitirelor localităţilor.
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- implementarea bunelor practici de întreţinere în stare salubră a localităţilor.

Oraşul Cimişlia va fi înaintat la etapa naţională a Concursului pentru localităţile 
urbane cu o populaţie de pînă la 20 000,0 persoane, prin decizia Consiliului raional 
sau a Consiliului orăşenesc fără un concurs prealabil.

5. Etapa raională a Concursului poate fi precedată de etape în unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelul întîi, care îşi propune drept scop evidenţierea 
celor mai amenajate şi modernizate gospodării, unităţi economice, instituţii publice 
ş.a. Condiţiile Concursului la această etapă şi criteriile de evaluare vor fi conforme 
criteriilor şi indicilor de evaluare, conform anexei la prezentul Regulament.

6. Pentru localităţile rurale din raionul Cimişlia, Concursul se va desfăşura în 
perioada 01 aprilie - 1 august în cadrul raionului, sub auspiciile Consiliului raional. 
Localitatea care este desemnată învingătoare la această etapă, prin decizia 
Consiliului raional, este înaintată la etapa naţională a Concursului, care se va 
desfăşura în perioada 1 august - 22 septembrie.

III. Totalizarea rezultatelor Concursului 
şi premierea învingătorilor

7. Materialele prezentate la etapa raională vor fi supuse unei expertize cu 
deplasare în teritoriu, efectuată de Comisia raională pentru organizarea şi 
desfăşurarea Concursului ( Comisia ), constituită prin dispoziţia preşedintelui 
raionului. în Comisie vor fi incluşi reprezentanţii primarilor, desemnaţi de Asociaţia 
primarilor, care vor participa la evaluarea localităţilor din alt sector decît acela din 
care au fost desemnaţi. In acest sens raionul va fi divizat în trei sectoare, după cum 
urmează:

- Sector I: UAT -  Batîr, Troiţcoe, Mihailovca, Selemet, Satul Nou, Surie, 
Codreni, Sagaidac,

- Sector II: UAT -  Gura Gabenei, Lipoveni, Ivanovca Nouă, Fetiţa, Hîrtop, Valea 
Perjei, Porumbrei.

- Sector III: UAT -  Ialpujeni, Javgur, Cenac, Topala, Ciucur Mingir, 
Ecaterinovca, Grădişte.

Comisia totalizează rezultatele Concursului şi prezintă preşedintelui raionului 
rezultatele pînă la data de 15 august a anului în curs.



10. Preşedintele raionului înaintează Consiliului raional Cimişlia lista localităţilor 
care urmează a fi desemnate învingătoare în Concursul raional.

11. Pentru premierea localităţilor învingătoare vor fi utilizate mijloacele din 
bugetul raional, alocate de Concursul raional ( cheltuielile suportate pentru 
organizarea şi desfăşurarea Concursului pot fi acoperite din fondul ecologic local.). 
Mărimea premiilor băneşti pentru învingătorii Concursului se stabileşte după cum 
urmează:

locul I - 1 localitate -  40 000 lei;
locul II - 1 localitate - 30 000 lei;
locul III - 2 localităţi - a cîte 15 000 lei pentru fiecare localitate.

12. în funcţie de succesele obţinute pe parcursul anului în curs la modernizarea, 
amenajarea şi dezvoltarea localităţilor la anumite capitole (crearea şi amenajarea 
grădinilor publice, parcurilor, scuarelor, cu asigurarea reuşitei de înrădăcinare a 
arborilor şi arbuştilor plantaţi în mărime de cel puţin 75%, amenajarea fîntînilor, 
izvoarelor, intrărilor în localităţi, întreţinerea exemplară a gospodăriilor particulare, 
implementarea unor noi proiecte etc.), Comisia raională pentru organizarea şi 
desfăşurarea Concursului poate înainta propuneri de a acorda conducătorilor 
autorităţilor administraţiei publice locale, altor organizaţii sau persoanelor fizice 
premii în bani, diplome etc.

IV. Exigenţele faţă de materialele publicitare 
prezentate la concurs

14. Pentru participarea la Concurs autorităţile administraţiei publice locale vor 
prezenta materiale destinate documentării rezultatelor obţinute în atingerea 
scopurilor propuse.

15. Materialele vor cuprinde un memoriu cu următoarele compartimente: 
scurte date istorice şi date privind dezvoltarea localităţii în anul în curs; extras din 
planul de dezvoltare socio-economică a localităţii; descrierea rezultatelor obţinute 
în amenajarea teritoriului în anul în curs.



Anexa nr. 3 
la Dispoziţia preşedintelui raionului 

n r3&cl din №.  Otf. 2018

Criteriile şi indicii de evaluare a localităţilor 
pentru Concursul raional “Cea mai modernă, mai salubră 

şi mai amenajată localitate”

Nr.
d/o Criteriul Numărul 

de puncte

1. |
Existenţa şi realizarea planului de dezvoltare socio - economică al 
localităţii: există sau se află în curs de elaborare, este în proces de 
realizare

0 -  10

2.

Mijloacele financiare investite în anul în curs de către autorităţile 
administraţiei publice locale în domeniul protecţiei mediului şi 
amenajării teritoriului, conservării şi ocrotirii monumentelor ce fac 
parte din patrimoniul cultural şi natural al localităţii, modernizării, 
renovării, restaurării şi amenajării obiectelor publice

0 - 1 0  s

3.

Implementarea proiectelor de modernizare, renovare, 
construcţie sau reconstrucţie a obiectelor publice în anul în 
curs:
- denumirea proiectului, sursa de finanţare, suma alocată şi 

valorificată, eficienţa proiectului

0 -  10

4.

Aspectul general al localităţii:
- aspectul estetic şi arhitectonic al edificiilor, obiectelor publice
- starea şi aspectul estetic al străzilor;
- aspectul caselor de locuit şi gospodăriilor din sectorul privat;
- amenajarea intrărilor în localitate;
- lucrările efectuate pentru îmbunătăţirea (renovarea) aspectului 

localităţii în anul în curs

0 -  10 
0 - 1 0  
0 - 1 0  
0 - 1 0  1

0 -  10

..........1

0 - 1 0  1

0 -  10 
0 -  10 
0 -  10 
0 -  10

5. Reţelele edilitare, starea şi dezvoltarea lor în anul în curs:
- alimentarea centralizată cu apă;
- starea şi amenajarea surselor de aprovizionare cu apă, inclusiv a 

fîntînilor şi izvoarelor;
- starea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare;
- reţelele de gaze;
- reţelele de termoficare (pentru localităţile urbane)

6.

Salubrizarea localităţilor în anul în curs:
- stabilirea şi aplicare taxei de salubrizare
- existenţa şi realizarea planului de salubrizare,
- starea generală de salubrizare a localităţii;

0 -  10 
0 -  10 
0 - 10



- colectarea şi evacuarea organizată a deşeurilor, contracte 
încheiate cu prestatorii de servicii, crearea serviciilor de gospodărie 
comunală;
- existenţa şi starea depozitelor autorizate de deşeuri

0 -  10 
0 - 10

7.

Spaţiile verzi şi bazinele acvatice din intravilan:
- starea estetică a spaţiilor verzi, extinderea şi renovarea lor, 

procentul de înrădăcinare a arborilor plantaţi în anul în curs; 0 -  10
- gradul de acoperire a intravilanului localităţii cu spaţii verzi; 0 -  10
- starea şi amenajarea fîşiilor de protecţie a sectoarelor de rîu şi 

bazinelor de acumulare 0 - 1 0

8. Starea şi funcţionarea obiectelor de menire social-culturală în anul 0 - 1 0  I
în curs ]

9. Amenajarea cimitirelor şi a locaşurilor de cult în anul în curs 0 - 1 0  I


