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DECIZIE nr. 4/ 

                 Din  05  noiembrie 2020 

 

 „Cu privire la pregătirea infrastructurii şi sferei sociale 

      din raion  către sezonul rece a anului 2020 – 2021”  

  

  În  scopul asigurării sferei sociale din  raion cu condiții  optime  de activitate în 

perioada rece de toamnă – iarnă 2020-2021, întru  asigurarea cu resursele energetice a 

instituțiilor bugetare, ținând cont de Hotărârile Comisiei raionale pentru organizarea, 

monitorizarea și controlul pregătirii instituțiilor bugetare și a sferei sociale ale raionului 

pentru activitate în perioada rece, constituită prin dispoziția președintelui raionului nr. 90 

din 15.09.2020,  având în vedere avizul Comisiei consultative pentru problemele sociale,  

în temeiul art. 43 p. 1) lit. g, j al Legii nr.  436/2006 „Privind administraţia publică locală”, 

Consiliul raional Teleneşti   

D E C I D E : 

          1.  Se ia act de informaţia prezentată de vicepreşedintele raionului pentru probleme 

economice, președintele Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea și controlul 

pregătirii instituțiilor bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada rece 2020 - 

2021, privind pregătirii instituţiilor bugetare către sezonul  rece 2020 – 2021. 

          2.  Se  aprobă  Planul de măsuri privind pregătirea economiei raionale şi sferei 

sociale în perioada 2020 - 2021, cu propunere către conducătorilor autorităţilor publice 

locale și instituțiilor bugetare din raion să întreprindă măsuri concrete în raza teritoriului 

subordonat.           

           3. Comisa raională pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii 

instituțiilor bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada rece 2019- 2020  va 

supraveghea îndeplinirea „Planului de măsuri” și va raporta consiliului raional  despre  

executarea lui.   

  

           4. Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri și S.A.”Drumuri 

Orhei” reprezentanța Telenești, 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.     

                

                    5.  Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama vicepreședintelui 

raionului pentru probleme economice. 

6. 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 interimar al Consiliului raional                               Vasilii Bulat 
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Nota informativă 
Cu privire la mersul  pregătirii economiei şi sferei sociale a raionului 

pentru activitatea în perioada rece a anului 2020 – 2021 

 

 
Baza legală : Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică 

locală”, 

            Dispoziția  Preşedintele raionului nr. 90 din 15 septembrie  2020. 

  
Inițiatorul Proiectului: Comisiei raională - pentru organizarea monitorizarea şi 

controlul pregătirii instituțiilor bugetare pentru activitate în perioada rece. 

 

Scopul  Proiectului : asigurării sferei sociale și  sferei economice a raionului,  cu 

condiții  optime   de activitate în perioada rece de toamnă – iarnă 2020-2021 și 

asigurării cu resurse energetice necesare instituțiile   bugetare. crearea  și preveniri  

riscurilor ce pot  apărea   în  condițiile  sezonului rece. 

 

Argumentarea: Preşedintele raionului prin  dispoziția  nr. 90 din 15 septembrie  2020 a 

format Comisia raională - pentru organizarea monitorizarea şi controlul pregătirii 

instituțiilor bugetare pentru activitate în perioada rece.  Comisia  nominalizat sa  întrunit  

în 2  ședințe,  la care  sa discutat  despre probleme generale apărute la pregătirea  către  

sezonul rece. La  ședințe  au  fost  invitați toți    factorii de decizie și de execuție, 

necesari  pentru buna  desfășurare a activităților  în  perioada rece. Ulterior comisia a 

elaborat Planul de măsuri pentru pregătirea şi bună funcţionare a instituţiilor bugetare 

din raionul Teleneşti în perioada rece a anului, care este expusă spre aprobare către  

consiliu. 

În cadrul ședințelor sa elaborat propuneri concrete conducătorilor autorităţilor publice 

locale și instituțiilor bugetare ce măsuri trebuie să fie întreprinse și care sunt activitățile 

pentru asigurarea cu resursele energetice instituțiile bugetare. 

 

Analiza:  este  expusă în  Planul de măsuri  pentru pregătirea şi o bună funcţionare a 

instituţiilor bugetare din raionul Teleneşti în perioada de  toamnă - iarnă  2020- 2021. 

 

Mijloacele financiare. Pentru executarea prezentei decizii vor fi necesare surse 

financiare care  sunt  propuse  în proiectele  de decizii de  la  ședința  de astăzi,  ori  deja  

sunt  atribuite.  

 

 
Ex.  Loreti   Anton 

                 Tel 025823360 

 



Planul de măsuri 

 pentru pregătirea şi o bună funcţionare a instituţiilor bugetare din raionul Teleneşti 

în perioada de  toamnă - iarnă  2020- 2021  

  

Nr. 

d/o 

Denumirea măsurilor/ acţiunilor Termen de 

realizare 

Surse 

financiare 

necesare  

Instituţiile responsabile Notă  

1 2 3  4 5 

1.  Informarea  APL  și serviciile  desconcentrate despre necesitatea 
elaborării planurilor proprii pentru pregătirea pe perioada toamnă – 

iarnă 2020-2021  

Octombrie   - conducătorii APL în 
comun cu agenţii 

economici din teritoriu. 

sau  transmis  
informația  către  

instituțiile   publice   și   

APL 

2.  Organizarea  şi desfăşurarea lucrărilor de profilaxie  a sistemelor de 
încălzire ,  cu evaluarea   și verificarea  centralelor  termice,    

Septembrie - 
octombrie 

- Toate  instituţiile 
bugetare 

În derulare 

3.  Monitorizarea   și controlul  surselor  financiare prevăzute în 

bugetele proprii  pentru  consumul de resurse energetice 
(electricitate, cărbune, gaz...). 

Permanent  - Direcţia finanţe, 

APL , organizații  și 
servici  bugetare 

 

4.  Monitorizarea procesului  de achiziționare   și  livrare a resurselor 

energetice p/u   instituțiile   bugetare 

Septembrie  - 

decembrie  

- CR, Direcția Economie Se  efectuează 

5.  Managerii instituțiilor să țină sub control riguros funcționarea 
normală a instituțiilor din subordine, consumului de resurse 

energetice și realizarea măsurilor necesare conservării energiei, 

precum și respectarea normelor și regulilor securității anti 
incendiare. 

Permanent  - Managerii   instituțiilor  

6.  Instruirea  persoanelor   din catigoria  de risc privind  măsurile de 

apărare   împotriva  incendiilor  și prevenirea cazurilor de  

intoxicare  

Octombrie 

noiembrie 

- Secția situații 

excepționale  Telenești 

Se  execută 

7.  Stabilirea unui control riguros asupra cheltuielilor de apă potabilă, 

energie electrică, energie termică. 

Permanent - APL, toate  instituţiile 

bugetare 

 

8.  Atestarea personalului special care vor deservi cazangeriile  pe 

gaze  naturale.  

Octombrie    Comisia  specializată, 

secția  construcții 

executată 

9.  Selectarea, instruirea  fochiştilor.  Până pe data de  

01.11.2019 

- APL, toate  instituţiile 

bugetare 

 

10.  asigurarea  cu combustibil  solid primările  care  la moment  nu au Noiembrie  100,0 mii lei (Târșiței, Verejeni, necesar - 25  tone  de  



 

 

                                      Președintele comisiei                                             Alexandru   Isac 

 

 

in stoc cantitatea  necesară  

 

Leușeni),  cărbune   

11.  Pregătirea şi stocare materialului antiderapant  necesar  pentru 
perioada de iarnă  

Octombrie  - 
noiembrie 

Necesarul – 
300 t MAD 

 

CR  Telenești, Nisip  - Si,  
Vicoliv SRL,  

I.I. Cociuc 

În stoc – 300  t MAD 
 

12.  Implementarea   programului  o casă protejată  - o  viață  salvată, 

prin  instalarea detectoarelor  de fum în  locuințe 

Octombrie  - 

noiembrie  

200 lei per  

unitate  

APL, SSE Telenești  

13.  Livrarea cu titlu gratuit  a brichetelor  către  serviciile  de educație    
Noiembrie  - 

Gimnaziile  centru de 

creație ,  școala de arte, 

6,6  tone  brichete 

14.  Executarea  lucrărilor  nefinisate   la  drumurile  Mândrești – 

Hirișeni    și  Budăi  - Crăsnășeni; 
 

Octombrie - 

noiembrie 
360,0 mii lei 

I.I. Cociuc În derulare 

15.  Controlul lucrărilor   nefinisate, de  asigurare a stabilităţii 

terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere  la km  13  
drumului  G64 Bănești  - Telenești—Budăi,   

Octombrie  7,7  mil. lei 

 În derulare 

16.  Procurarea, schimbarea  anvelopelor  de iarnă la  autobuzele 

școlare  
Octombrie   

Direcția educație Sa   îndeplinit 

17.  Pregăti devizul  de cheltuieli   pentru   înlocuirea  ferestrelor   la  
gimnaziul Pistruieni și  înainta  cerea  de  alocare  a surselor  către  

consiliul raional 

Octombrie   
Direcția educație Deviz  elaborat 

18.  Serviciile  descentralizate  si desconcentrate   din  clădirea nr.  2  și 

nr. 3 care  se  aprovizionează  cu căldură de la centrala termică a 
spitalului raional împreună cu administrația  președintelui vor 

determina calea legală de facturare și livrare  a agentului termic 

Până   la  1   
decembrie 

- 

Aparatul  președintelui, 

serviciile deconcentrate  
descentralizate, spitalul 

raional 

 

19.   Organiza procedura  de  achiziție a  serviciilor  de  întreținere a  

drumurilor raionale din timp.  
Noiembrie   

Aparatul președintelui  

20.  Finisarea Reparația  acoperișului    la  gimnaziul  din satele  

Chiștelnița   și   Inești 

Octombrie, 

noiembrie 
898 mii lei 

Managerii  instituțiilor  , 

direcția  construcții 

La  G.  Chiștelnița  

finisat lucrările 

21.  Convocarea  cu regularitate  a ședințelor de lucru a comisiei  create, 
cu  participarea reprezentaților APL și a serviciilor responsabile   în  

domeniu 

O  dată   pe  

lună 
- 

CR,  Comisia  în cauză   
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