
           Anexa nr. 1 
          la Decizia nr. 03/04  

din 24.03.2016 
Regulamentul 

cu privire la asigurarea curățeniei în satul Bravicea. 
 

I.  Dispoziții generale. 
 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), alin. 
(2) lit. h) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 
10 din Legea nr. 591-XIV din 23.09.1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților 
urbane și rurale, art. 17 din Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995 și art. (2), 
(181), (398) din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 și 
are ca scop reglementarea asigurării curățeniei pe teritoriul satului Bravicea în 
concordanță cu dreptul fiecărei persoane la menținerea unui mediu sănătos și curat de 
viață, precum și realizarea aspectului estetic al localității. 

2. Conformarea cu prevederile Regulamentului este obligatorie pentru toate persoanele 
fizice și juridice care se află pe teritoriul satului permanent, în vizită sau în tranzit. 

3. Persoanele care încalcă prezentul Regulament vor fi atrase la răspundere conform 
legislației în vigoare. 
 

II.  Reguli principale de menținere a curățeniei. 
 

4. Se interzice pe străzi, trotuare, alei, parcuri și alte locuri publice: 
a) Depozitarea materialelor de construcție de orice fel (nisip, pietriș, moloz, blocuri de 

beton, calcar, lemn, produse din fier, etc. ); 
b) Deversarea apelor uzate; 
c) Amplasarea pe termen îndelungat, fără supraveghere a mijloacelor de transport, 

utilajelor agricole și remorcilor/semiremorcilor; 
d) Păstrarea și depozitarea furajelor, produselor agricole, lemnelor de foc; 
e) Aruncarea gunoiului menajer, de construcție, resturi de la hrana animalelor și a 

deșeurilor animale. 
f) Arderea gunoiului, frunzelor și a altor deșeuri; 
g) Spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor agricole; 
h) Afi șarea anunțurilor de orice fel în alte locuri decât panourile special amenajate; 
i) Ținerea cânilor dezlegați și a animalelor domestice înafara ogrăzii; 
j) Pășunatul animalelor și păsărilor domestice în spații publice. 
k) Aruncarea gunoiului în stradă de orice fel: ambalaje, coji de răsărită, hârtii, pungi etc. 

5. Locuitorii satului  pe sectoarele  în care traversează drumurile naţionale şi  locale ,  sunt 
obligaţi să întreţină în bună stare şanţurile, podeţele de la intrările în curţi, plantaţiile şi 
trotuarele din  dreptul locuinţelor şi a terenurilor pe care le deţin. 

6. Gunoiul acumulat în urma curățeniei și gunoiul menajerse transportă la gunoiștea 
autorizată din sat (la intrarea în sat unde a fost Complexul de vite). 

7. Gunoiul provenit din efectuarea lucrărilor de construcție/demolare, obiectele casnice care 
nu mai corespund normelor de exploatare se transportă la gunoiștea autorizată. 

8. Proprietarii de animale și păstorii sunt obligați să însoțească animalele pe traseele spre și 
dinspre pășunat, se interzice mânatul animalelor pe arterele principale ale satului. 

9. Pentru locuitorii satului și agenții economici din teritoriu se stabilește ca zi a curățeniei și 
igienizării satului, ultima sâmbătă din lună, când locuitorii satului vor scoate sacii cu 
gunoi la poartă, aceștea fiind preluați și transportați la gunoiștea autorizată de tractorul 
organizat de primărie. 
 



III.  Dispoziții finale. 
 

10. Prin derogare de la prevederile punctului 4 lit. a), d) a prezentului Regulament, cetățenii 
pot depune primarului o cerere de depozitare provizorie a materialelor specificate în 
punctul a) - pe termen de maxim 30 zile calendaristice, în punctul d) – pe termen de 
maxim 15 zile calendaristice. Depășirea termenului nu scutește persoana de răspundere. 

11. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Consiliul Local 
Bravicea. 
 
 

SECRETARUL-INTERIMAR 
AL CONSILIULUI LOCAL                         Iurie LAPP 


