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Proiect

DECIZIE nr. 5/
din 18 octombrie 2018

„Cu privire la gradul de pregătire a infrastructurii şi sferei sociale din raion
către sezonul rece a anului 2018 - 2019”.
În scopul asigurării sferei sociale din raion cu condiții optime de activitate în
perioada rece de toamnă – iarnă 2018-2019, întru asigurarea cu resursele energetice a
instituțiilor bugetare , ținând cont
de prevederile scrisorii Agenției pentru
Supraveghere Tehnică nr. 676/281 din 05.07.2018, în temeiul Legii nr. 436- XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” , art. 43,p. 1), lit. g, j, Consiliul
raional Teleneşti
DECIDE:
1. Se ia act informaţia prezentată de prim-vicepreşedintele raionului, președintele
Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii instituțiilor
bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada rece 2018 - 2019, d-ul V.
Harghel privind pregătirii instituţiilor bugetare către sezonul rece 2018 – 2019.
2. Se aprobă Planul de măsuri privind pregătirea economiei raionale şi sferei
sociale în perioada 2018-2019, se anexează.
3. Conducătorii instituțiilor publice din teritoriul raionului, vor întreprinde
măsurile ce se impun pentru:
a) asigurarea viabilă a instituțiilor din subordine în perioada rece a anului;
b) asigurarea instruirii și atestării persoanelor responsabile de exploatarea
centralelor termice pe baza de gaze naturale, cărbune și biomasă;
c) raționalizarea, consumului de resurse energetice și realizarea măsurilor
necesare conservării energiei, precum și respectarea normelor și regulilor securității
antiincendiare.
4. Șeful Secției Construcții, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri va
întreprinde acțiunile ce se impun pentru:
a) asigurarea finalizării lucrărilor de reabilitare a drumurilor ce conectează
localitățile cu instituții educaționale;
b) realizarea măsurilor de pregătire pentru exploatarea drumurilor publice de
interes raional, pe perioada rece a anilor 2018-2019.

5. Șeful Direcției Finanţe, va monitoriza situaţia privind achitarea integrală a
consumului de resurse energetice şi servicii comunale de către instituţiile bugetare pe
parcursul a.2018 şi I trimestru a an.2019.
6. Șeful Direcției Economie, va efectua un control permanent a contractelor
încheiate de instituţiile bugetare subordonate cu furnizorii de resurse energetice şi
întreprinderile ce prestează servicii comunale.
7. Comisa raională pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii
instituțiilor bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada rece 2018- 2019 va
supraveghea îndeplinirea „Planului de măsuri”.
8. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama prim –
vicepreședintelui raionului pentru probleme economice.
9. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în
vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md şi/sau
site-ul www.actelocale.md .

Preşedintele de şedinţă
Secretarul Consiliului raional

_________________
Sergiu Lazăr

Nota informativă
La decizia nr 5/ din 18.10.2018
Cu privire la mersul pregătirii economiei şi sferei sociale a raionului
pentru activitatea în perioada rece a anului 2018 – 2019
Prin dispoziția Preşedintelui nr. 96 din 4 septembrie 2018 a fost creată comisia raională pentru organizarea monitorizarea şi controlul pregătirii instituțiilor bugetare pentru activitate în perioada
rece 2018-2019”.
Acțiunile întreprinse care au dus la pregătirea către sezonul rece:
- Sau transmis recomandări primărilor și instituțiilor cu privire la formarea comisiilor locale, cu
stabilirea principalelor activităţi necesare de întreprinse de autorităţi pentru o bună pregătire către
sezonul rece;
- Sa colectat informații privind achiziționarea resurselor energetice și probleme apărute la
începerea sezonului de încălzire.
Din informațiile care dispunem la data de 8 octombrie :
privind aprovizionarea cu combustibil solid (cărbune, peleți, brichete) - majoritatea instituțiilor
deja sunt aprovizionate cu combustibil , totuși sunt si instituții care nu au procurat și chiar
nu au contractat necesarul de combustibil. În total este necesar de procurat peste 425 tone de
cărbune, 100 tone de peleți, brichete și 80 t de paie, din care: pentru grădinițe 180 t de cărbune
și 25 m.s. de lemne
pentru gimnazii - 245 t de cărbune 100 t de peleți, brichete, 80 t de paie, 65 m,s. de lemne
Direcția economie va lua la control și va monitoriza procesul de achiziționare de resurse
energetice și va informa lunar comisia privind mersul și probleme care apar în procesul de
procurare a combustibilului
Referitor la planificarea resurselor financiare instituțiilor bugetare necesare pentru resursele
energetice (gaze, energia electrică, combustibil) sa constat că nu toate instituțiile au resurse financiare
suficiente, necesare pentru procurarea resurselor energetice, și anume:
Se observa lipsa surselor planificate la următoarele instituții;
Pentru gaze - școala muzicală Telenești; liceul L. Blaga , gimnaziul Telenești;
gimnaziul Leușeni, gimnaziu Suhuluceni, gimnaziu Ratuș.
Pentru energia electrică – gimnaziu V. Anestiade s. Sărăteni.
Sa recomandat managerilor instituțiilor sa asigurare un control riguros a cheltuielile mijloacelor
financiare în deosebi celor prevăzute în bugetele proprii pentru consumul de resurse energetice
(electricitatea, cărbune, gaz...)
Instituțiile sus vizate - pentru a adresa situația urgent de efectuat modificările la articolele
respective pentru a suplini sursele financiare nesecare pentru procurarea resurselor energetice.
Referitor la materialul antiderapant, necesar pentru drumurile locale și regionale din raion:
CR Telenești are în stoc 120 t. MAD și contractante 100 t MAD.
Referitor la drumurile regionale care se află la gestiunea Administrație Drumuri Orhei sunt
stocate 67t de MAD , 774 t. nisip și 101t de sare, ce in total face peste 943 t de MAD,
Sunt necesare încă - 200 t de MAD, 1500t de nisip și 60 t de sare.
Lucrări și procurări necesare până la începerea sezonului de încălzire:
- procurarea și instalare cazanului la gimnaziul din s. Budăi;
- conectarea la sistemul de aprovizionarea cu gaze gimnaziului din s. Negureni;
- procurarea unei pompe pentru sistemul de încălzire la gimnaziu din s. Coropceni;

La moment IPG” M. Eminescu”, or Telenești are încheiat contract , prin FISM, cu SRL EurocityConstruct, pentru o perioada de 10 luni, in care se vor executa lucrari de reparatii capitale . In perioada
de demarare a lucrărilor, copiii invita in fostul cămin al instituției, reamenajat, conform cerințelor, in
doua schimburi.
Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri (dul Iacob Stigărescu) va monitoriza
nivelul de pregătire a drumurilor locale și regionale, asigurarea acestora cu material antiderapant şi
stocarea acestuia la drumurile respective, către sezonul de iarnă.
După colectarea datelor despre sursele de energie termică existentă în instituțiile bugetare și
problemele existente sa elaborat proiectul planului de măsuri raional de pregătirea către perioada de
toamnă – iarnă.
Comisia pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii către sezonul rece se va întruni o
dată pe lună, cu participarea autorităţilor publice interesate în vederea soluţionării problemelor
existente.

Ex. Loreti Anton
025823360

Anexă la Decizia nr. 5/
din 18.10.2018
Planul de măsuri
pentru pregătirea şi o bună funcţionare a instituţiilor bugetare din raionul Teleneşti
în perioada de toamnă - iarnă 2018- 2019

Nr.
d/o

Denumirea măsurilor/ acţiunilor

Termen de
realizare

Surse
financiare
necesare

Instituţiile
responsabile

1
1.

2
3
Elaborarea planurilor concrete privind pregătirea pe septembrie
perioada toamnă – iarnă 2018-2019,

2.

Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de profilaxie
a sistemelor de încălzire la toate instituţiile
bugetare.

Septembrie - octombrie

3.

Asigurarea unui control riguros pentru respectarea
mijloacelor financiare prevăzute în bugetele proprii
pentru consumul de resurse energetice
(electricitatea, cărbune, gaz...).
Monitorizarea procesului de achiziționare și
livrare a resurselor energetice p/u instituțiile
bugetare
Neadmiterea datoriilor instituţiilor bugetare şi celor
subordonate pentru resursele energetice consumate,
procurate.
Control strict asupra executării mijloacelor
financiare alocate pentru reparaţii capitale şi curente
a instituţiilor bugetare.
Stabilirea unui control riguros asupra cheltuielilor de
apă potabilă, energie electrică, energie termică.
Atestarea personalului special care vor deservi
cazangeriile pe gaze naturale.
Selectarea, instruirea şi testarea fochiştilor.

permanent

-

Direcţia finanţe,
APL , organizații și
servici bugetare

Septembrie
decembrie

-

CR, Direcția
Economie

permanent

-

permanent

-

Direcţia finanţe
APL organizații și
servici bugetare
Direcţia finanţe

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Contractarea și organizarea concursurilor privind

-

Permanent
Octombrie
Până pe data de
01.11.2018
Septembrie Conforrm

4
conducătorii APL în
comun cu agenţii
economici din
teritoriu.
Toate instituţiile
bugetare

APL, toate
instituţiile bugetare
Comisia specială,
secția construcții
APL, toate
instituţiile bugetare
Individual de către

Notă

5
sau transmis
scrisorile de
recomandare
Au fost
transmise
îndrumările și
scrisorile de ex.

executută
Executută 90 %

Sunt necesare de

achiziţia resurselor energetice

- Octombrie

11.

Pregătirea şi stocare materialului antiderapant (mad)
necesar pentru perioada de iarnă

Octombrie - Necesarul –
noiembrie
300 t MAD

12.

Alocarea surselor financiare pentru Procurarea și
octombrie
instalarea a cazanelor la gimnaziul din s. Budăi
Schimbarea conductei termice la blocul de Octombrie terapie- maternitate
noiembrie
Procurarea unei pompe la sistemul de încălzire la
octombrie
gimnaziul din Coropceni
Convocarea cu regularitate a ședințelor de lucru a
O dată pe
comisiei create, cu participarea reprezentaților APL
lună
și a serviciilor responsabile în domeniu

13.
14.
15.

planificărilo fiecare autoritate
r
contractantă

240,0 mii
lei
106,6 mii
lei
14,9 mii
lei

S.A. Drumuri
CR Telenești

CR, gimnaziul
Spre aprobare
Budăi
Spitalul raional CR executată
Gimnaziul
Coropceni, Cr
CR, comisia

-

16.

Președintele comisiei,
Prim - vicepreşedintele raionului
Ex. Loreti Anton 025823360

425t de cărbune,
100t peleți,
brichete, 80 t paie
În stoc – 187 t
MAD

Vasile Harghel

În executare

