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Cu privire la îmbunătăţirea calităţii apei potabile 
în instituţiile de învăţământ general (IET, ÎG)

Examinînd raportul şefului DTSA Călăraşi ”Cu privire la îm bunătăţirea calităţii apei 
potabile în instituţiile de învăţământ general (IET, ÎG)” s-au constatat următoarele dificultăţi: 
lipsa pieţelor agroalimentare autorizate în raionul Teleneşti şi în special în or. Teleneşti.

în scopul protejării sănătăţii copiilor, la propunerile înaintate de membrii Colegiului 
consultativ din raionul Teleneşti, şi exercitarea prevederilor pct. 8, 13 lit (c) al Hotărârii 
Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale ale Cancelariei de 
Stat”, bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului 
consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” Colegiul 
consultativ constituit în raionul Teleneşti

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Se ia act de raportul ”Cu privire la măsurile necesare pentru crearea şi funcţionarea 
pieţelor agroalimentare pe teritoriul raionului Teleneşti conform cerinţelor actuale ale 
actelor normative în vigoare” .

2. Se recomandă tuturor autorităţilor publice locale din raionul Teleneşti (la necesitate) să 
întreprindă măsurile corespunzătoare pentru:

Efectuarea lucrărilor de reparaţie/renovare, igienizare / dezinfecţie a reţelei de 
distribuţie şi a bazinelor de apă din cadrul instituţiilor de învăţămînt din rl.Teleneşti, 
prin intermediul companiilor autorizate (dezinfecţie) în acest sens, înainte de 
începutul noului an şcolar;
Identificarea unui laborator specializat de către conducătorii instituţiilor de învăţămînt 
general în care se petrece alimentaţia copiilor şi efectuarea contractului privind 
măsurile de autocontrol. Prezentarea raportului de laborator privind conformitatea 
apei potabile din blocul alimentar înainte de începerea anului şcolar 2022-2023. 
Preluarea experienţei din alte raioane privind instalarea filtrelor de apă potabilă în 
cadrul blocurilor alimentare ce aparţin instituţiilor de învăţămînt şi implementarea 
acestora în cadrul raionului Teleneşti.
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3. DTSA Calaraşi/Teleneşti până la data de 20.08.20022 să informeze oficiul teritorial 
despre rezultatele verificării calităţii apei în toate instituţiile de învăţământ general din 
raionul Teleneşti.
Să înainteze propuneri cu paşi concreţi pentru APL şi instituţiile de învăţământ în 
localităţile unde se va determina calitatea apei neconforme.

4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina web a
Consiliului raional Teleneşti

Preşedintele Colegiului Cdnsi 
Preşedintele şedinţei Victor M ătrăgună


