
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 
            

                                                     DECIZIE nr. 4/ 
                                                   din 24 noiembrie  2017    
                                                                                                                Proiect 
Cu privire la  pregătirea  instituțiilor din subordinea 
Consiliului raional pentru  activitate în perioada rece   
2017-2018  

                                                                                                                
În temeiul art.43, 46 ale Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,  examinînd nota informativă,  Consiliul 
raional DECIDE: 
 

1. Se ia act de nota informativă privind  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului 
raional  pentru activitate în perioada rece a anului 2017-2018.       
        2.  Conducătorii instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului raional ,finanțate din bugetul 
raional:   
          -   să asigure, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
         -  să asigure,  supravegherea sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor, profilaxia acestora, 
menținîndu-le în stare de funcţionare; 
         - să întreprindă,  acţiuni de precauţie la obiectele administrate în vederea instalării (unde 
lipsesc) şi verificarea metrologică, în caz de expirare a termenului, a contoarelor pentru evidenţa 
consumurilor de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă, utilizând în acest scop 
alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie special.; 
         3.   Direcţia  finanţe (V. Manoli) să prezinte informații președintelui raionului, privind 
achitarea restanțelor și plăților curente la resursele energetice consumate și serviciile prestate, să 
întreprindă acțiuni concrete  pentru stingerea datoriilor existente. 
        4.    Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:  
           - să întreprindă acţiuni întru stingerea datoriilor existente pentru resursele energetice 
consumate, serviciile comunale prestate şi achitarea la timp a plăţilor curente pentru acestea; 
          - să întreprindă acţiuni întru asigurarea instituţiilor social-culturale cu resurse     energetice 
necesare pentru buna funcţionare în perioada toamnă-iarnă 2017-2018; 
          - să examineze la şedinţele consiliilor locale, pregătirea instituţiilor social-culturale, fondului 
locativ din teritoriul administrat pentru o bună funcţionare în perioada rece a anului. 
        5. Se pune în sarcina Direcţiei economie, construcții si politici investiționale (N. Sîrbu), 
prezentarea organelor administrative centrale, o dată la două luni, pînă la data de 20 a lunii 
respective, a informaţiilor privind pregătirea către perioada rece. 
         6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. 
Popa). 

 
Preşedinte al şedinţei,                                                            
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 
Avizat  
 
VIZAT:  
Serviciul juridic                                      I. Malic    
Vicepreședintele raionului                       I. Ursu 
Vicepreședintele raionului                      N. Budu 
Vicepreședintele raionului                       E. Harcenco 




