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Cqprivire la desfdEurureu bilunarului ecologic de toamnd
,,Impreund sd pdstrdm un mediu curat Ei sdndtos" in municipiut (Ingheni
in temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd localb;
Av6nd cabazd, Memorandumul Multilateral de Cooperare din 21.03.2019 semnat in cadrul proiectului
,,R6uri {Erd degeuri pentru o Mare Neagrd curatd"l eMS BSB457, finan[at de Uniunea Europeand prin
Programul Operalional Comun Bazinul Mdrii Negre 2014 -2020;
Ludnd in considerare necesitatea sensibilizdrii populaliei municipiului Ungheni privind imponanla
protecJiei mediului inconj urdtor;
In scopul mobilizdrii cetdfenilor sd se al[ture iniliativei globale ,,Ziua Mondiald a Curdleniei 2020"
prin participareala acliuni de salubrizare, pdstrare gi menlinere a cur6leniei in spa{iile verzi din mun. Ungheni;
DISPUN:

I'

Se lanseazd bilunarul ecologic de toamnd ,,impreund sd pdstrdm un meditt curat $i sdndtos" in mun.
Ungheniin perioada 25 septembrie-25 noiembrie 2020.

2. Se invitd instituliile

publice, agentii economici, organizafiile societdlii
municipiului Ungheni s5 organizeze acliuni de salubrizare a spaliilor publice.
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civile qi to!i

ceta{enii

Se recomandd gi se incuraieazl,liceele din mun. Ungheni unde au fost instalate lSzi speciale s[ inigieze
procesul de compostare prin:
instituirea in fiecare institulie a echipelor ,,Voluntari pentru un mediu curat in mun.Ungheni",
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formate din l-2 profesori care au participat la training-urile desfEqurate in cadrul proiectului
,,R6uri fdrd de;euri pentru o Mare Neagrd curatd" gi 5 elevi din clasele a V-XI;
implicarea instituliei la crearea unui site pentru compost gi la asigurarea condi{iilor necesare
pentru producerea compostului in cadrul qcolii;
monitorizarea procesului de creare a compostului gi asigurarea in mod regulat a comunicdrii cu
echipa de implementare a Proiectului ,,R6uri fbrd deqeuri pentru o Mare Neagrd curatd";
utilizarea compostului drept ingrdgdmdnt sdndtos pentru plantele din incinta ;colii.

4.

Se pune in sarcina gefului Sector Amenajare, Nicolae DONICI, asigurarea ridicdrii deEeurilor colectatc
din zonele care au fost salubrizate (tel.: A7%0101 I ).
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Se pune in sarcina specialistului relalii cu ptublicttl, Lucia BACALU, informarea cetdlenilor privind
acliunile de cur6{enie desfbgurate in cadrul bilunarului ecolosic de toamn6.

6. Controlul
Primar

asupra executdrii prezentei dispozilii mi-l asu

Alexandru AMBROS

