
Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 

 

                                               D E C I Z I E                                PROIECT 
nr.06/ -  XXV                                                                                                          din  09.12.2021 

or. Cantemir 
 

       Cu   privire  la  concursul raional   

„Cea  mai  modernă , mai salubră şi mai  

amenajată localitate”    

 

            În temeiul art. 43, alineatul 1 , litera “j” din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436/2006 şi întru executarea   Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 678/2008 “Cu pivire la  

desfăşurarea concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”, 

examinînd avizele comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului 

şi protecţia mediuluii,  comisiei consultative de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-

financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte Consiliul 

Raional Cantemir 
                                                                         D E C I D E : 

01. Concursul raional  „Cea mai modernă , mai salubră şi mai amenajată localitate” din raionul 

Cantemir se va desfăşura anual în perioada 01 martie- 30 septembrie pe perioada legislaturii 

a XXVII. 

02. Se aprobă: 

      componenţa comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cea mai 

modernă , mai  salubră şi mai amenajată localitate ” prezentată în anexa nr. 1; 

       planul local de acţiuni  pe perioada 01 ianuarie- 30 septembrie , prezentat în anexă nr.02. 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului „Cea mai modernă, mai 

salubră şi mai amenajată localitate din raionul Cantemir” şi criteriile de apreciere a concursului 

nominalizat,   

  03. Premierea învingătorilor concursului „Cea mai modernă , mai salubră şi mai amenajată 

localitate” se va efectua  după totalizarea rezultatelor  pe parcursul trimestrului IV al anului de 

gestiune.  

      04. Se stabilesc 3 locuri premiante conform criteriilor de apreciere a concursului nominalizat, 

după cum urmează:  

              locul I –  diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 200 000 lei; 

              locul II- diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 150 00 lei; 

              locul III – diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 100 000 lei.    

05. Se stabileşte că suma premiilor acordate se  utilizează la amenajarea teritoriului şi protecţia 

mediului, dezvoltării turismului în localitate 

06. Se recomandă  consiliilor locale de nivelul unu al unităţilor administrativ-teritoriale a 

raionului Cantemir să adopte programe  analogice pentru fiecare localitate , ţinînd cont de specificul 

local şi prevederile prezentei decizii. 
07.  Despre rezultatele desfăşurării concursului se va informa Consiliul Raional în trimestru 

IV  anual,  de către vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei  pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului nominalizat. 

08.  Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor  Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile 

lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou- desemnate în aceste funcţii, fără adoptarea  

altei decizii a consiliului raional. 

       09. Controlul asupra îndeplinirii deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de 

specialitate a consiliului raional Cantemir. 

 

   Preşedintele şedinţei                                                                     __________________                                                      

                
      Avizat  : 

  Secretarul consiliului  raional                                                           Ludmila ȚURCANU 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  
                                                                                                                  Anexa nr. 1 

                                                                                             la decizia consiliului raional 

                                                                                            nr.06/-XXVII din 09.12.2021 

 

 

COMPONENŢA 

comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional  

„Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”. 

 

 

   1. Emil PUPĂZAN, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei; 

   2. Larisa VÎLCU , specialDAA, secretarul comisiei. 

Membrii comisiei: 

  3. Iuliana ȘIȘIANU, şef , Inspecția pentru Protecția Mediului Cantemir, 

  4.Constantin PUTREGAI , consilier raional; 

5.Anatolie APETRI, consilier raional; 

6.Pavel CULICOVSCHI, consilier raional; 

7.Dmitrii DIDILICĂ, consilier raional; 

8.Vasile GÂRNEȚ, consilier raional; 

9.Dumitru MURANEVICI, consilier raional. 

 

 

 

 

 

       Secretarul consiliului raional                                 Ludmila ȚURCANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
                                                                                                                  Anexa nr. 2 

                                                                                             la decizia consiliului raional 

                                                                                            nr.06/-XXVII din 09.12.2021 

REGULAMENTUL 

privind organizarea si desfasurarea concursului anual  “Cea mai  modernă , mai salubră şi mai  amenajată 

localitate” din raionul Cantemir în perioada  01 ianuarie  - 30 septembrie  

                                                        I. Dispozitii generale. 

    În scopul îmbunătăţirii stării sanitare a localităţilor , sporirii nivelului amenajării, creării şi regenerării spaţiilor 

verzi, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi natural, atragerii largi a tuturor  păturilor populaţiei  la 

aceste activităţi se organizează Concursul raional de amenajare , igienizare , estetizare  şi  înverzire   a localităţilor din 

raionul Cantemir , anual  în perioada  01 ianuarie- 30 septembrie. 

   1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acestui concurs şi conferirea 

primelor trei locuri a celor mai performante localităţi , primării . 

   2. Prezentul Regulament îşi extinde acţiunea asupra tuturor localităţilor raionului Cantemir şi are drept scop 

conferirea primelor 3 locuri a celor mai performante primării , care dispun de  specialişti devotaţi serviciului şi 

activităţii cu realizări  eficiente în domeniu. 

   3. Desfăşurarea  concursului constituie o măsură de importanţă etico-deontologică , care presupune evaluarea 

nivelului prezentării unităţii în sistem , cu includerea aprecierii climatului administrativ- managerial, profesional – 

colegial stabilit .  
II .Organizarea şi desfăşurarea concursului 

     1. Organizarea şi desfăşurarea concursului se  efectuează  întru executarea  Hotărîrii  Guvernului Republicii 

Moldova  nr. 648 din 06.06.2008 „Cu privire la desfăşurarea concursului  republican “Cea mai modernă,mai salubră şi 

mai  amenajată localitate”, anual  în perioada  01 ianuarie- 30 septembrie . 

    2. La desfăşurarea concursului vor participa toate primăriile raionului Cantemir. 
    3. Preşedintele raionului va emite dispoziţia privind  componenţa grupurilor de lucru mobile şi direcţiile respective . 

    4. Criteriile incluse pentru evaluare sînt elaborate reieşind din măsurile necesare de organizare şi desfăşurare a 

concursului  pentru amenajare ,stabilirea reperelor turistice,  igienizare ,   înverzire şi estetizare a localităţilor din raion  

conform Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova  nr. 648 din 06.06.2008. 

    5. La concurs poate participa orice localitate care a obţinut în anul de gestiune rezultate deosebite în  realizarea 

activităţilor de modernizare şi amenajre prin: 

       - 1.conservarea şi extinderea spaţiilor verzi; 

        -2.identificarea, stabilirea și promovarea unor obiective turistice; 

        -3. restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi ale naturii; 

       - 4.renovarea , construcţia şi restaurarea obiectelor publice; 

       - 5.amenajarea teritoriului în conformitate cu planurile de urbanizm şi de dezolvare a  teritoriului; 

       -6. curăţarea fântânilor şi izvoarelor , modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă  şi  canalizare; 

       -7. amenajarea întrărilor în unităţile administrativ-teritoriale; 

       -8. amenajarea poligoanelor sau locurilor speciale pentru depozitarea deşeurilor manajere; 

      - 9.împlementarea bunelor practici de întreţinere în stare salubră a localităţilor. 

      -10.Promovarea activităților cultural-sportive. 

    6. Pentru localitățile, primăriile din raion, concursul se va desfăşura în perioada 01ianuarie- 30 septembrie sub 

auspicele Consiliului  raional.    

III . Totalizarea rezultatelor şi premierea învîngatorilor concursului.  

  1. Organizarea şi desfăşurarea  concursului va avea un caracter competitiv cu aprecierea primelor  3 locuri . 

  2. Mărimea premiilor băneşti se stabileşte  în felul următor . 

                I loc – 200 000 lei ; 

               II loc – 150 000 lei ; 

               III loc  - 100 000 lei . 

  3. Totalurile desfăşurării concursului   vor fi  publicate pe pagina web și panoul informativ al consiliului raional . 

IV. Exigențile faţă de materialele publicitare prezentate la concurs 

   1. Pentru participarea la concurs autoritățile administraţiei publice locale vor prezenta materiale destinate 

documentării rezultatelor obţinute. 

  2. Materialele vor  cuprinde un memoriu cu următoarele compartimente: 

   - scurte date instorice şi date privind dezvolatarea localităţii în anul în curs; 

   - extras din planul urbanistic general „Zonificarea teritoriului. Schema urbanistică”; 

    -obiective turistice stabilite ; 

   - descrierea rezultatelor obţinute în amenajarea teritorilui în anul în curs. 

                                   V. Dipoziţii finale. 

   1. Regulamentul în cauză va purta un caracter permanent pentru legislatura a XXVII. 

   2.Operarea  modificărilor , completărilor  sau abrogarea Regulamentului ţine de competenţa consiliului raional. 

 

 Secretarul consiliului raional                                                        Ludmila ȚURCANU  



 

 

 
                                                                                                                  Anexa nr. 3 

                                                                                             la decizia consiliului raional 

                                                                                            nr.06/-XXVII din 09.12.2021 

 
Criteriile şi indicii de evaluare a localităţilor   pentru Concursul naţional  

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

Nr. 

d/o 

Criteriul Numărul 

de puncte 

1. Existenţa şi realizarea planului urbanistic general şi de dezvoltare 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 - 10 

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 particular; 

amenajarea intrărilor în localitate; 

lucrările efectuate pentru îmbunătăţirea (renovarea) aspectului localităţii în 

anul în curs 
-obiective turistice  ; 

  

0 - 10 

0 - 10 

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) 

  

0 - 10 

  

0 - 10 

0 - 10 

0 - 10 

0 – 10 

6. Salubrizarea localităţilor în anul în curs: 

existenţa şi realizarea planului de salubrizare; 

starea generală de salubrizare a localităţii; 

colectarea şi evacuarea organizată a deşeurilor, contractele încheiatе cu 

populaţia; 

crearea serviciilor de gospodărie comunală, existenţa şi starea depozitelor 

autorizate de deşeuri 

  

0 - 10 

0 - 10 

  

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; 

gradul de acoperire a intravilanului localităţii cu spaţii verzi; 

starea şi amenajarea fîşiilor de protecţie a sectoarelor de rîu şi bazinelor de 

acumulare 

  

  

0 - 10 

0 - 10 

0 - 10 

8. Starea şi funcţionarea obiectelor de menire social-culturală în anul în curs 

Activități cultural-sportive organizate și desfășurate 

0 – 10 

     0 - 10 

9. Amenajarea cimitirelor şi a locaşurilor de cult în anul în curs 0 - 10 

                                                                               
Secretarul consiliului raional                                                        Ludmila ȚURCANU 

  
 

 



                                                                                                                  
  

 
   Anexă                                                                                

    la decizia consiliului raional 

                                                                                            nr.06/-XXVII din 09.12.2021 

Notă informativă 

 

Cu   privire  la  concursul raional  „Cea  mai  modernă , mai salubră şi mai 

amenajată localitate”  
   

     Autoritatea publică locală de nivelul II, în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare, își propune desfășurarea  anuală a concursului  raional „Cea  mai  

modernă , mai salubră şi mai amenajată localitate” . 

 În acest context, se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea si 

desfăsurarea concursului anual  “Cea mai  modernă , mai salubră şi mai  amenajată 

localitate” din raionul Cantemir în perioada  01 ianuarie  - 30 septembrie,care are 

drept scop implicarea autorităților publice locale  de nivelul I în desfășurarea 

activităților ample de salubrizare și amenajare a localităților din raion , contribuirea 

acestora la modernizarea localităților raionului, identificarea,  promovare și 

valorificara  potențialului turistic . 

        Întru motivarea participării active a autorităților publice locale de nivelul I la concursul     

anual  “Cea mai  modernă , mai salubră şi mai  amenajată localitate”  se instituie trei locuri 

premiante   care vor fi acordate  în felul următor : 

 locul I –  diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 200 000 lei; 

  locul II- diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 150 00 lei; 

    locul III – diplomă de onoare a  Consiliului Raional şi premiul în sumă de 100 000 lei. 

Evaluarea participanților la concurs se va efectua în baza criteriilor și indicilor stabiliți de 

către comisia instituită în anexă la decizia dată. 

 

 

          Secretarul consiliului raional                           Ludmila ȚURCANU 

 


