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DISPO TIE
Cu privire la Punerea in funcliune a
veceului public din Grddina Publicd

,,Alunelul"
Av6nd in vedere finalizarca lucrdrilor de construclie a veceului public din
temeiul
Grddina pubticd ,,Alunelul", necesitateapunerii in funcliune a acestuia, in
art. t5 qi art. 16 din Legea nr. 136 din 17.06.20L6,,Privind statutul municipiului
chigindu,,, dft.26 a\in. (5), art. 29 aIin. (1) qi art.34 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006 ,,Privind administralia publicS locald", deciziei Consiliului
municipal Chiqinau ff. 3lt din 04.07.2A19, Primarul General interimar
al municipiului Chigindu DISPIINE:
Direclia generalS locativ-comunald 9i amenaj are va asigura:
1.1. Darea in exploatare qi punerea in funcliune a veceului public din Grddina
Publici ,,Alunelul";
l.2.Jinerea la evid en!6 a contoarelor de apd qi electricitate, precum 9i
achitarea pentru serviciile respective din sursele disponibile, pdnd la transmiterea
acestui obiectiv prin decizia Consiliului municipal Chiqindu cdtre altd entitate.
2. i.M. ,,, gia Autosalubritate", incep6nd cu data de 11 septembtie 2019, va
1.

asigura:

Z.Lprezentareapermanentd a personalului de serviciu care sd permitd accesul
vizitatorilor qi sd efectueze curSlenia in veceul public, conform unui gtaftc
coordonat cu Direclia generald locativ-comunald qi amenajare;
2.2. Achitarea salariilor personalului de serviciu din mijloacele financiare de
la comp imentele pentru deservirea veceurilor Ei din economiile intreprinderii
nominalizate prevanfieinbugetul icipal pe anul 2019.
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DISPO TIE
Cu privire la Punereain funcliune a
veceului public din Gridina Public[

,,Alunelul"
Av6nd in vedere frnallzarea lucr'drilor de construclie a veceului public din
Gr6dina public6 ,,Alunelul", necesitaleapunerii in funcliune a acestuia, in temeiul
art. t5 Ei art. 16 din Legea nr. 136 din 17.06 .2016,,Privind statutul municipiului
chigindu,,,1fi.26 alin. (5J, art. 29 alin. (1) qi att.34 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006 ,,Privind administralia publicd localb", deciziei Consiliului
municipai Chiqindu nr. 3lI din A4.A7.2AW, Prirnarul General interimar
al municipiului Chigindu DISPUNE:
Direclia generald locativ-comunald 9i amenaj are va asigura:
1.1. Darea in exploatare gi p erea in funcliune a veceului public din Grddina
Publicd ,,Alunelul";
1.2.Jinerea la eviden\d a contoarelor de apd qi electricitate, precum 9i
achitarea pentru serviciile respective din sursele disponibile, p6nd la transmiterea
acestui ob-iectiv prin decizia Consiliului municipal ChiEindu cdtre altd entitate.
1.

asigura:

2.I. Prezentarcapermanentd a personalului de serviciu care sd permitd accesul
vizitatorilor qi sd efectueze cur enia in veceul public, conform unui graftc
coordonat cu Direclia generald locativ-comunald qi

amenajare;

:

2.2. Achitarea salariilor personalului de serviciu din mijloacele financiare de
la compartimentele pentru deservirea veceurilor qi din economiile intreprinderii
nominaliz ate prevdnfie in

bugetul
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