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Regulile
de asigurare a curăţeniei şi de întreţinere
a cîinilor, pisicilor şi altor animale
1. Se interzice locuitorilor or. Criuleni, s. Ohrincea, s. Zolonceni:
a) Păstrarea gunoiului de orice provinienţă în drum şi pe alte terenuri publice în
afara platformelor de depozitare a deşeurilor, special amenajate.
b) Depozitarea deşeurilor de orice provinienţă în locuri neautorizate, aruncarea
lor pe malurile şi în albia rîurilor pîraielor şi a bazinelor acvatice, în preajma
şi în albia rîpelor, în canalele de scurgere a apelor pluviale.
1
b ) Depozitarea, stocarea deșeurilor din plastic în afara platformelor special
amenajate în or. Criuleni.
c) Arderea pe drumurile publice a deşeurilor de orice provinienţă, inclusiv a
frunzelor uscate.
d) Parcarea transportului de orice fel în alte locuri decît cele amenajate în acest
scop.
e) Depozitarea, stocarea deşeurilor de orice provinienţă, materilalelor de
construcţie (nisip, pietriş, argilă, piatră tăiată, etc.) produse agricole pe
drumurile publice, fără coordonarea cu comisia administrativă a primăriei a
termenului de depozitare.
f) Păstrarea furajelor (fîn, paie, porumb etc.) pe drumuri sau alte terenuri
publice.
g) Construcţia gropilor şi haznalelor de acumulare a deşeurilor care nu sunt
amenajaze în conformitate cu
normele sanitar-epidimiologice şi în
construcţie în vigoare.
h) Se interzice întreţinerea cîinilor dezlegaţi în afara curţii.
i) Se interzice plimbatul cîinilor fără echipament special (curea, botniţă etc.);
j) Se interzice păşunatul vitelor cornute mari, ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
păsărilor în parcuri, scuaruri, locuri publice, terenuri agricole proprietate
privată şi pe drumurile publice.
k) Se interzice păşunatul vitelor cornute mari, ovinelor, caprinelor, cabalinelor
înainte de ziua 06 mai.
2. Se obligă deţinătorii de vite mari cornute să ducă/să aducă animalele la
păşunat legate de funie.
3. Agenţii economici vor instala la unităţile comerciale şi/sau de prestări
servicii – recipiente standard (lăzi, containere, urne) pentru colectarea
deşeurilor şi vor asigura, individual sau prin încheierea unui contract cu
Întreprinderea Municipală „Comunservice” Criuleni, evacuarea lor
săptămînal la gunoiştea autorizată „Harunca”.
4. Instituţiile publice vor instala şi vor menţine în ordine, în adiacenţa sediilor,
recipiente standard (lăzi, containere, urne) şi vor încheia contracte de
evacuare săptămînală a deşeurilor cu Întreprinderea Municipală
„Comunservice” Criuleni.

