
 
Regulamentul 

„Cu privire la respectarea ordinei publice, a normelor sanitare de 
conveţuire, amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi în teritoriul 

Primăriei or. Nisporeni”. 

Art.1- Persoanele  fizice sau juridice care deţin în 
administrare,folosinţă sau proprietate imobile sau folosesc curţi, 
împrejmuiri, căi de acces şi terenuri, precum şi locatarii cartierelor de 
blocuri de locuinţe au obligaţia: 

a)să repare şi să întreţină în permanenţă imobile,tonetele, boutigue-urile, 
vitrinile acestora şi firmele unde-şi desfăşoară activitatea cu titlu de 
proprietate sau folosinţă; 

b)să asigure împrejmuiri estetice ale imobilelor. Să execute la timp 
lucrările de reparaţie ale împrejmuirilor, precum şi lucrările necesare 
întreţinerii pomilor; 

c)deţinătorii de imobile cu orice titlu au obligaţia ca în termen de 90 de 
zile de la adoptarea prezentei decizii să-şi monteze pe imobile plăcuţe 
tipizate cu numărul casei; 

d)să nu amenajeze grădini de legume şi zarzavaturi în faţa imobililor,in 
zona cuprinsă între imobil sau gardul imobilului şi trotuar sau partea 
carosabilă. În aceste zone vor cultiva în mod obligatoriu straturi de flori, 
pomi sau gazon, fără a fi împrejmuite; 

Art.2-Persoanele fizice sau juridice care execută lucrări de 
construcţii,reparaţii, demolări de instalaţii tehnico-edilitare sau de 
întreţinere a acestora au urmatoarele obligaţii: 

a)să împrejmuiască incintele pentru construcţii şi să ia măsuri de 
întreţinere a acestora. 



b)să obţină aprobarea şi să respecte condiţiile din avizele serviciilor de 
specialitate din cadrul Primăriei oraşului pentru depozitarea pe domeniul 
public şi în faţa imobililor, indiferent de forma de proprietate asupra 
acestora, a materialelor de construcţie şi să achite taxele legale pentru 
depozitare. 

Art.3-Î.M.”Gospodăria de Alimentare cu Apă şi Canalizare” din 
subordinea Primăriei or. Nisporeni sau alţi agenţi economici sunt 
obligaţi ca în maximum 48 de ore să execute următoarele lucrări: 

a)remedierea avariilor sau deranjamentelor la conductele de apă şi de 
canalizare; 

b)desfundarea şi asigurarea funcţionării permanente a reţelei de 
canalizare,în vederea evitării sau înlăturării inundaţiilor, stagnării apei 
sau pruducerii de accidente pietonale sau rutiere; 

c)să repare  şi să redea în funcţie trotuarele şi partea carosabilă supusă 
intervenţiilor de lit. a)şi b), prin comandarea acestor lucrări a un agent 
economic specializat; 

d)să reducă zonele verzi la situaţia anterioară efectuării lucrărilor de 
intervenţie. 

Art.4-Persoanele aflate în locurile publice au următoarele obligaţii: 

-să folosească, fără a degrada sau distruge dotările existente în locurile 
publice şi anume:indicatoare de circulaţie, ăanouri de afisaj,afişe de 
anunţuri, staţii de autobuz, săli de aşteptare, bănci, recipiente pentru 
gunoi, jocuri pentru copii etc. 

Art.5-Persoanelor fizice şi juridice li se interzice: 

a)creşterea animalelor şi păsărilor în cartierele de blocuri, cu excepţia 
celor ce deţin  cîini de rasă şi pasări exotice de apartament; 

b)scoaterea la păşunat în intravilan a animalelor, degradarea sau 
distrugerea de către acestea a spaţiilor verzi; 



c)deţinerea,creşterea şi întreţinerea cîinilor în apartamente locuite în 
comun(dependinţe comune), situate în blocuri de locuinţe sau clădiri; 

d)lăsarea cîinilor liberi în curţile de folosinţa comună. Dacă există 
cîini,aceştia se ţin legaţi ziua şi noaptea , la o distanţă de cel puţin 10 
metri de uşile apartamentelor; 

e)circulaţia cu cîini pe raza oraşului Nisporeni, fară lesă şi botniţă 
(pentru cîinii periculoşi). De asemenea, este interyis accesul cu cîini, 
chiar prevazuţi cu lesă şi botniţă, în pieţe, ştranduri,stadioane,terenuri de 
joaca pentru copii,precum şi alte locuri publice; 

f)lăsarea cîinilor să circule liber(vagabondaj)pe raza or. Nisporeni. Cîinii 
găsiţi liberi vor fi prinşi, cazaţi 7zile, dupa care cei revendicaţi vor fi 
eutanasiaţi, cu respectarea normelor în vigoare. 

Art.6 –Deţinătorilor de autocamioane, autotrenuri, autobuze, tractoare, 
utilaje agricole, remorci, indiferent de incărcătură pe osie,li se interzice: 

a)parcarea acestora pe arterele de circulaţie,trotuare, alei, spaţii verzi, 
spaţii de joaca pentru copii; 

b)circulaţia în cartierele de blocuri între orele 20.00-6.00. 

Art.7-În scopul creşterii gradului de confort şi civilizaţie, asociaţiilor de 
locatari pentru spaţiile aferente le revin ca obligaţii: 

a)organiyarea si realizarea activitatilor de amenajare şi întreţinere a 
zonelor verzi şi spaţiilor florale; 

b)amenajarea, cu avizul Primăriei, şi întreţinerea jocurilor de joacă 
pentru copii. 

c)desfiinţarea culturilor de legume şi zarzavaturi din zonele verzi şi 
florale; 

d)desfiinţarea împrejmuirilor improvizate de pe terenurile din jurul 
blocurilor. 

Art.8- Pe teritoriul or.Nisporeni se interzic: 



a)reclama sonoră a casetelor audio, inclusiv în piaţa agroalimentară; 

b)excesul volumului sonor al muzicii povenite din localurile de 
alimentaţie publică ce crează disconfort vecinilor; 

c)servirea cu băuturi alcoolice a persoanelor aflate în stare de 
ebrietate,precum şi a minorilor; 

d)practicarea cerşetoriei sub orce formă; 

e)comercializarea stradală a produselor de orce natură, fără obţinerea 
avizului serviciilor de specalitate ale Primăriei or. Nisporeni fără 
achitarea taxelor locale; 

f)abandonarea sau repararea autovehicolelor (sau caroseriilor de 
autovehicole)pe domeniul public; 

g)degradarea sau murdarirea statuilor sau grupurilor statuate, 
monumentelor. 

Art.9-În vederea menţinerii unui aspect estetic al parcărilor,zonelor 
verzi şi plantaţiilor stradale se interzice: 

a)ruperea tăierea totală sau parţială,precum şi scvoaterea din rădacini a 
arborilor şi arbuştilor plantaţi în locurile publice; 

b)însuşirea totală sau parţială a arborilor doborîţi ca urmare a unor 
fenomene naturale, precum şi recoltarea sau strigerea în folosul personal 
a ierbii din zonele verzi,precum şi a florilor de tei; 

c)distrugerea sau degradarea plantaţiilor de arbori,arbuşti, flori sau 
gazon aflate în parcuri,zone verzi sau pe alei şi strazi. 

Art.10-Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă al or. Nisporeni se 
interzice folosirea acesteia la udatul culturilor de legume şi zarzavaturi. 

Art.11-Se interzice spalatul covoarelor ,al animalelor, lucrări de 
întreţinere a autovehicolelor pe malul rîului Nîrnova, în apropierea 
iazurilor, precum şi poluarea malurilor şi a apei în aceasta zonă cu 



gunoaie,reziduri şi ape reziduale,coloranţi, lubrifianţi sau grasimi de 
orce fel. 

Art.12-În spaţiile cu destinaţia locuinţe- proprietate a Primăriei or. 
Nisporeni se interzice: 

a)ocuparea de către orce persoană a nei locuinţe fără contract de 
incheiere. Cheltuielile ocazionate cu evacuarea contravenţiilor vor fi 
suportate de către aceştia; 

b)distrugerea instalaţiilor sanitare sau termice aferente imobilului, 
evacuarea apelor menajere uzate în subsoluri sau rigola stradală; 

c)degradarea imobilului,inclusiv acoperişul, precum şi a anexelor 
aferente imobilului; 

d)executarea de modificări constructive în locuinţe fară acordul 
administratorului sau proprietarului; 

Art.13-Se interyice distrugerea instalaţiilor electrice ce asigură 
iluminatul public stradal şi al locurilor de agrement. 

Art.14-Toate investiţiile pe domeniul public la reţelele tehnico-edilitare 
subterane se execută pe baza unei autoriyaţii de intervenţie, eliberată de 
către Serviciul tehnic-urbanism din cadrul Primăriei or.Nisporeni. 

Art.15-Afişarea în sopuri publice de afişe,panouri şi banere publicitare 
etc. Se va face în locurile special amenajate şi cu acordul Primăriei or. 
Nisporeni după achitare taxelor legale. 

Aprobat prin Decizia nr.17/3 din 11 iulie 2002 a consiliului 
orăşenesc Nisporeni. 

 

 


