
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                               DECIZIE nr. 4/ 

                                                     din    23  noiembrie    2018    

                                                                                                                         

Cu privire la  pregătirea  instituțiilor din subordinea 

Consiliului raional pentru  activitate în perioada rece   

2018-2019  

                                                                                                                

În temeiul art. 43, art. 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 2018-2019.       

        2. Conducătorii instituţiilor  din subordinea Consiliului raional, finanțate din bugetul raional:   

          - să asigure,  supravegherea sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor, profilaxia acestora, 

menținîndu-le în stare de funcţionare ; 

         -  să asigure, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de 

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea şi atestarea acestora; 

         - 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, utilizînd în acest scop 

alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie specială. 

         3.   Direcţia  finanţe (V. Manoli) să prezinte informații președintelui raionului, privind 

achitarea restanțelor și plăților curente la resursele energetice consumate și serviciile prestate și 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 2018-2019. 

        5. Se pune în sarcina Direcţiei economie, construcții si politici investiționale (N. Sîrbu), 

prezentarea organelor administrative centrale, la solicitare a  informaţiilor privind pregătirea către 

perioada rece. 

         6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. 

Popa). 

         7. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale  

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina  RUSU 

 

  AVIZAT: 

Serviciul juridic                                                 I. Malic 

Vicepreședintele raionului                                N. Budu 

Vicepreședintele raionului                                 I. Ursu 

Direcția finanțe                                                  V. Manoli 

Direcția economie și politici                              N. Sîrbu     

investiționale                                                   
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Notă informativă 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului 

raional pentru activitatea în perioada rece  2018-2019” 

 

În scopul pregătirii instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitatea în perioada 

toamnă-iarnă 2018-2019 au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

 

1. Instituţiile de învățămînt din raion 

          O parte componentă a pregătirii instituțiilor de învățămînt către noul an de studii este și 

pregătirea lor către sezonul rece. În scopul realizării Programului de acțiuni privind pregătirea 

instituțiilor pentru activitate în noul an de studii 2018 – 2019, în timpul verii paralel cu lucrările 

de reparații curente și capitale se lucrează și la rețelele termice. În acest scop au fost alocate 

mijloace financiare din bugetele locale în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop pentru 

asigurarea funcționalității tuturor instituțiilor către începutul sezonului rece. 

       La etapa actuală din 26 instituții de învățămînt general din raion funcționează 

 la gaze naturale 20 instituții și 6 instituții utilizează combustibil solid: 

- cu cărbune și lemne gimnaziile: Bucovăț, Dolna, Țigănești, Căpriana și LT ,,I. Creangă” 

Micleușeni.  

- pe bază de biomasă liceele teoretice ,,I. Creangă Micleușeni și ,, M. N. Vornicescu” Lozova. 

      Din 41 instituții de educație timpurie funcționează la gaze naturale 34 de grădinițe, iar cu 

lemne și cărbune 5 grădinițe: Dolna, Țigănești, Lupa - Recea, Căpriana și Scoreni, și 2 grădinițe 

pe bază de biomasă  - Grădinița de copii Nr. 1 Vorniceni, Grădinița de copii Bucovăț. 

   Unităţile de operatori tehnici s-au asigurat cu cadre calificate, responsabile de exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a fost asigurată instruirea şi atestarea lor în luna 

septembrie. În instituții s-au efectuat lucrări de spălare hidropneumatică şi probele de presiune 

ale sistemelor de încălzire. 

    S-au contractat și achiziționat  cantitățile necesare de combustibil solid pentru perioada rece a 

anului. Stocarea cărbunelui se  realizează în măsura disponibilității la bazele de aprovizionare. 

 

            Pentru asigurarea instituţiilor bugetare cu resurse energetice în sezonul de încălzire  

2018-2019, precum şi pentru eficientizarea şi optimizarea procesului de achiziţionare a acestora, 

Direcția economie, construcții și politici investiționale a solicitat informaţii privind cantitatea 

necesară de carburanţi de la  instituţiile din subordinea Consiliului raional și primăriile din raion. 

În urma recepționării şi sistematizării informaţiilor parvenite, s-a solicitat achiziţionarea a 320 

tone AM, 50 tone GR și 530 tone AS de cărbune. Necesarul de cărbune s-a  contractat de la 

agentul economic SRL ” Lozmangal  -  Grup” - cîştigător al licitaţiei publice desfăşurate de 

Consiliul raional. Denumirea instituțiilor și cantitatea de cărbune este redată în tabela de mai jos. 

                        Cantitatea de cărbune contractată pe perioada rece anului 2018-2019 

                                                                                                                                              

Nr.

d/o 

Denumirea Primăriei sau a 

instituției 

               Cantitatea necesară de cărbune (marca) 

AM AS GR Total 

1 s. Dolna 25   25 

2 com. Micleușeni 10   10 

3 s. Onești - 10  10 

4 com. Pănășești 15   15 

5 s. Scoreni 65   65 

6 s. Sireți 15 -  15 

7 s. Țigănești 50   50 

8 s. Voinova  15  15 

9 s. Vorniceni 10   10 
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10 Direcția asistență socială și 

protecție a familiei 

 25  25 

11 Direcția învățămînt Strășeni 80 160 50 290 

12 IMSP Spitalul Raional Strășeni  310  310 

13 s. Codreanca  10  10 

14 LT ,, Ion creangă,, Micleușeni 50   50 

15 Total 320 530 50 900.0 

 

De asemenea s-a constatat  existenţa datoriilor creditoare la combustibil şi agent termic la un şir 

de  instituţii din subordine și unele primării, care sînt  reflectate în tabelul următor.  

Datoriile creditoare la resursele energetice la data de  01.10.2018 
               

Nr. 

d/o 

Denumirea primăriei/ instituţiei Datorii creditoare, mii lei 

Cărbune energie 

termică 

gaze energie 

electrică 

TOTAL 

1 Primăria com. Codreanca     12,0  12,0 

2 Primăria s. Recea   0,5 2,5 3,0 

3 Primăria com. Negrești   2,5 0,4 2,9 

4 Primăria s. Pănășești   0,8 1,4 2,2 

5 Primăria s. Rădeni   1,2 20,3 21,5 

6 LT ,,Zubrești”  s. Zubrești    2,5 2,5 

7 LT ,,Sireți”  s. Sireți   15,0 2,0 17,0 

8 LT ,,M. Eminescu”  

or. Strășeni 

   8,0 8,0 

9 Liceul,, Necrasov” or. Strășeni    1,5 1,5 

10 Liceul,, N. Vornicescu”s. Lozova 58,7    58,7 

11 LT,,Ion Vatamanu” or. Strășeni    3,5 3,5 

12 LT ,,Cojușna”  s. Cojușna   1,1       4,4 5,5 

13 Primăria Strășeni          42,5 42,5 

 TOTAL 58,7  21,1 101,9 180,0 

       

       

       

 

 

2. Instituțiile medicale din subordinea Consiliului raional 

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni 

          IMSP Spitalul raional Strășeni, a informat că, în timpul verii, paralel cu lucrările de 

reparații curente, s-a lucrat și asupra surselor și rețelelor termice. În toate edificiile gestionate au 

fost testate sursele și rețelele termice. Pentru responsabilii și operatorii din instituțiile ce se 

încălzesc în bază de gaze naturale, s-au organizat seminare,  de  către  Centrul de instruire SRL 

"Flacăra Albastră", privind securitatea industrială, a obiectelor industriale periculoase, atestarea 

personalului tehnic ingineresc care activează în domeniu, cu eliberarea permiselor de executare a 

activității în domeniul securități industriale. Încălzirea pe baza gazelor naturale se efectuează la 

edificiul Secției consultative, amplasat în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 24. Volumul de gaze 

naturale necesar este contractat cu SA ,,Moldovagaz,,. 

         Conform contractului nr. 25/13-LP din 24.09.2018 s-au achiziționat 310 tone de cărbune. 

Sunt stocate aproximativ 11 tone de cărbune, dintre care circa 2 tone la Secția spitalicească din s. 

Cojușna și aproximativ o tonă la Spitalul din or. Strășeni, str. Toma Ciorbă 11/1.  

        La moment temperatura aerului în spațiile spitalicești este optimă 18c-22c 
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Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate  Străşeni 

          Informația  privind pregătirea şi funcţionarea sistemelor de alimentare cu căldură a 

IMSP Centrul de Sănătate Străşeni perioada toamnă-iarnă 2018 – 2019 . 

 

 

Din totalul de 13 instituții medicale din componența IMSP CS Strășeni 3 sunt încălzite 

centralizat: Făgureni și Saca – încălzirea este asigurată de primării; Din celelalte 10 instituții se 

încălzesc:  

- 8 cu gaze naturale: OMF Romănești, OMF Recea, OMF Scoreni, OMF Drăgușeni, 

OMF Zamciogi, OMF Rădeni, OMF Tătărești, OMF Negrești, CS Strășeni 

- 1 cu cărbune: OMF Ghelăuza 

- 1 cu sobe-lemne și cărbune: OS Greblești. 

Au fost efectuate lucrări de profilaxie:  

1. Centrul de Sănătate Străşeni  

2. Oficiile Medicilor de Familie: Recea, Scoreni, Româneşti, Negreşti, Ghelăuza, 

Tătăreşti, Zamciogi, Drăguşeni 

 3. Oficiile de Sănătate: Făgureni, Grebleşti, Saca 

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi  

          Centrul de Sănătate Micăuți  are în componența sa Oficiul de Sănătate  Gornoe. 

Sezonul de încălzire la ambele sedii a centrului de sănătate s-a început. Cazangeria de la CS 

Micăuți a fost testat. Ttoate cabinetele sunt încălzite. 

La OS Gornoe s-a efectuata termoizolarea pereților, s-a schimbata încălzirea de la sistemul de 

gaze la electricitate, în prezent ambele încăperi se încălzesc. 

Nr. Indicii principali Încălzite centralizat 

Încălzite autonom 

(pe gaze, cărbune, 

sobe, reşouri) 

Neîncălzite 

1. Numărul instituţiilor 3 10  

 - din ele: pe gaze  8  

               pe cărbune  1  

               cu sobe  1  

 

2. 

Executate lucrări de profilaxie, 

spălare a sistemelor interne de 

încălzire – unităţi, inclusiv: 

Preconizat pentru  

2017 -2018 

Îndeplinit la 

24.10.2017 

Notă 

 CS 1 1  

 OMF 9 6  

 OS 3 3  

 

3. 
Aprovizionare cu resurse energetice, 

inclusiv: 
Necesar Contractat Notă 

 Gaze naturale, mii m3 75,0 75,0 Tot sezonul de 

încălzire 

 Combustibil lichid, tone - - - 

 Cărbune, tone 3 3 aprovizionat 
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                         Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova  

          Centrul de Sănătate Lozova  are în componența sa Punctul medical Stejăreni, care 

esteaprovizionat cu cărbyne și lemne. Cazangeria de la CS Lozova funcționează pe bază de gaze 

naturale și a fost testată. Sezonul de încălzire la ambele sedii  a început la 23. 10.2018.  

                         

                        Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojușna 

 

          IMSP CS Cojușna îşi desfășoară activitatea în clădirea ce aparţine Spitalului Raional 

Străşeni,  transmisă în comodat centrului, toate cheltuielile ce ţin de încălzire şi iluminare sunt 

achitate conform facturilor prezentate. 

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni 

       Instituția Medico - Sanitară Publică  CS Vorniceni şi subdiviziunile sale OMF Bucovăţ , 

OMF Găleşti  sunt pregătite pentru sezonul rece a anului. Instituţiile date sunt conectate la 

sistema  de gaze naturale.  Livrarea gazelor se efectuează conform contractului încheiat. 

Combustibilul (cărbune, lemne ) necesar pentru încălzirea Oficiului de Sănătate Rassvet, este 

achiziționat. 

Prin ordinul intern nr.071 din 26.10.2018 s-a permis începutul sezonului de încălzire. 

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi 

      Centrul de Sănătate Sireți este pregătit pentru sezonul rece a anului 2018-2019: 

-  la OMF  Roșcani   s-au procurat panele electrice  cu reglarea temperaturii. 

- la CS Sireți sunt convectoare, s-au efectuat verificarea convectoarelor, deservirea 

tehnică, verificarea ventilației. 

 Conform ordinului instituției nr.80/18 din 23.10.2018 referitor la răcirea timpului în instituții a 

fost început sezonul de încălzire. 

                                              

3. La compartimentul Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

 

Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni este dotat cu  sistem de încălzire autonom, 

care funcţionează cu lemne şi cărbuni, este pregătit pentru perioada toamnă-iarnă a anului 2018-

2019.   A fost efectuată profilaxia sistemului de încălzire și a cazanelor. Operatorii au fost 

instruiţi şi atestaţi.  

 

4. La compartimentul cultură: 

      În perioada rece a anului  Casa Raională de  Cultură Străşeni dispune de încălzire 

autonomă la gaze naturale. Operatorii au fost instruiţi şi atestaţi. Biblioteca Publică Raională 

Strășeni este amplasată în edificiul Școlii de Arte Strășeni. Biblioteca achită plata serviciilor 

pentru încălzire.  

Pentru anul 2018 au fost aprobate pentru reparaţii capitale şi curente: 

- Casa raională de cultură – 749.4 mii lei; 

- Biblioteca publică raională  30.2 mii lei. 

 

                               5. La compartimentul pregătirea drumurilor publice 
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 Serviciile pentru întreținerea drumurilor publice  de interes raional pe timp de iarnă sunt 

prestate  de către SA ”Drumuri Strășeni” în baza contractului de prestări servicii.  Pentru 

întreținerea drumurilor în perioada de iarna 2018-2019 S.A. Drumuri Strășeni  are necesitatea de 

3300 tone de material antiderapant dintre care  2450 tone de nisip si  850 tone de sare tehnica.  

La data de  20.10.2018 sunt asigurați cu material antiderapant în cantitate de 827,91 tone 

cu concentrația de 30% sare tehnică. Pe drumurile locale este necesar de aproximativ 800 tone de 

material antiderapant dintre care la moment sunt  asigurați cu doar 218,24 ton. Toate cele  800  

tone de material antiderapant  urmează a fi depozitate  pe acostamentele drumurilor locale  cu 

pante și declivități mari pentru a fi răspîndite manual de muncitorii rutieri pentru combaterea 

ghețușului. De asemenea  urmează a fi depozitat material antiderapant în cantitate de 180 t  pe 

acostamentele drumului național R44. Pentru combaterea întroienirilor pe drumurile naționale 

urmează a fi instalate în luna decembrie circa  280 m.l. de panouri parazăpezi  deasemenea 

urmează a fi confecționate  alte panouri parazăpezi care vor fi instalate ulterior pe sectoarele 

unde au loc întroieniri. Pentru pregătirea drumurilor pe perioada de toamnă - iarnă 2018-2019  la 

momentul dat se efectuează lucrări de profilare a macadamului, de nivelare a acostamentelor  

unde mai apoi urmează a fi depozitat materialul antiderapant  de asemenea se efectuează lucrări 

de nivelare a rigolelor de pămînt cu  autogreiderul  pentru evacuarea apelor.  

Informația privind pregătirea S.A. Drumuri Strășeni pentru perioada de iarna 2018-2019 

privind asigurarea cu mecanisme rutiere, și materiale antiderapante necesare pe perioada de iarnă 

2018-2019 o prezentam în tabelele de mai jos. 

 

Materiale antiderapante necesare pe perioada toamnă – iarnă 2018-2019 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea materialelor Unitate de măsură Asigurare Necesare 

cantitate % 

1. Material antiderapant Total tone 1046,15 

 

31,7 

 

3300 

 

 inclusiv:pe naţionale tone 0 0,0 180 

              pe locale tone 0 0,0 820 

              La bază tone 1046,15 45,5 2300 

2. inclusiv: nisip   tone 17,16 0,7 2450 

 

3. inclusiv: sare tehnică tone  0,0 850 

 

 

 Asigurarea cu mecanisme rutiere pentru lucru în perioada de iarnă 2018-2019 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea mecanismelor Unitate de măsură Asigurare Gata de lucru În reparaţie 

1. Autogreider unităţi 3 2 1 

2 Buldozer -//- 1 1 0 

3 Tractor pe pneuri cu lame -//- 5 5 0 

4 Distribuitor de nisip -//- 3 3 0 

5 Excavator   -//- 2 2 0 

6 Încărcător -//- 1 1 0 

 Total -//- 17 16 1 
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Programul de reparație curentă a drumurilor publice locale pe anul 2018  

 

      

Nr. 

d/o 

Număr

ul 

drumul

ui 

Denumirea        

drumului 

Tron

sonul 

Lung

imea,

km 

Suma, 

lei 

Tipul lucrărilor Procesul 

de 

valorifica

re 

1  Drum de acces în 

mun. Strășeni, str. 

1 mai 

0,20

-

0,32 

0,15  180 60

2,52 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

consolidarea 

acostamentelor cu un 

strat de piatra, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic 

Executat

e 100% 

2 G70 Drum de acces la 

drumul național  

G70 în mun. 

Strășeni  

str. M. Eminescu  

0,00

-

0,15 

0,15 795 03

3,54 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic, montarea 

borduri prefabricate din 

beton 

Executat

e 100% 

3  Drum de acces în 

mun. Strășeni, str. 

C. Stere 

0,60

-

0,75 

0,15 161 56

8,42 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

nivelarea cu autogreder, 

strat de agregate natural 

cu balast, strat de 

fundație cu piatră spartă 

Executat

e 100% 

4  Drum de acces în 

mun. Strășeni, str. 

I. Gagarin 

0,00

-

0,20 

0,20 684 87

6,94 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic, montarea 

borduri prefabricate din 

beton 

Executat

e 100% 

 

5  Drum de acces la 

drumul național 

G70 în mun. 

Strășeni, str. V. 

Ioviță și Decebal 

0,00

-

0,10 

0,10 405 97

4,47 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton M 300 

consolidarea 

acostamentelor cu un 

strat de piatra, montarea 

borduri prefabricate din 

beton 

Executat

e 100% 

6 L416 Drum de acces la 

drumul local de 

interes raional L 

416 în s. Gălești 

(OMF Gălești) 

0,00

-

0,10 

0,10 315 48

2,43 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic, montarea 

borduri prefabricate din 

beton 

Executat

e 100% 
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7 L411 Drum de acces la 

drumul național 

M5 în s. Greblești 

0,00

-

0,70 

0,70 2 602 4

89,47 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

consolidarea 

acostamentelor cu un 

strat de piatra, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic  

 

Executat

e 100% 

8 L419 Drum de acces la 

drumul național 

R25 în s. Lozova 

0,00

-

0,40 

0,40 904 02

6,33 

 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

consolidarea 

acostamentelor cu un 

strat de piatra, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic, montarea 

borduri prefabricate din 

beton  

Executat

e 100% 

9 L410 Drum de acces la 

drumul local de 

interes raional 

L410 în 

s. Micăuți  

0,00

-

0,50 

0,50 306 60

9,54 

 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

consolidarea 

acostamentelor cu un 

strat de piatra, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic  

 

Executat

e 100% 

10 L410 Drum de acces la 

drumul local de 

interes raional 

L410 în s. 

Micăuți  

0,10

-

0,20 

0,10 468 99

5,66 

 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

nivelarea cu autogreder, 

strat de fundație cu piatră 

spartă 

Executat

e 100% 

11 L408.1 Drum de acces la 

drumul local de 

interes raional 

L408,1 în  

s. Țigănești  

0,00

-

0,30 

0,30 425 66

5,96 

 

Executarea lucrărilor de 

planificare și terasament, 

construcția 

îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic și strat de 

fundație cu piatră spartă, 

montarea borduri 

prefabricate din beton 

Executat

e 100% 

 

Nota informativă este elaborată în baza  informațiilor prezentate de către șefii direcțiilor,  

secțiilor, conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional și 

autoritățile publice locale de nivelul întîi. 

 

Nicolae Sîrbu, 

Şef al Direcţiei economie, construcții și politici investiționale  



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul   deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la  pregătirea  

instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitatea 

 în perioada rece  2018-2019” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Direcția economie, construcții și politici investiționale în colaborare cu 

conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional, conducătorii instituțiilor medicale 

fondate de   Consiliul raional.  

 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

 Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul  Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în scopul bunei organizări a 

activităţii instituțiilor subordonate Consiliului raional în perioada rece a anului. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectului deciziei  ,,Cu privire la  pregătirea  instituțiilor din subordinea 

Consiliului raional pentru activitate în perioada rece  2018-2019” conține prevederi 

ce vor contribui la eficientizarea  managementului instituțional,  crearea condițiilor 

și  buna funcționalitate a instituțiilor în perioada rece a anului. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

 

5. Impactul proiectului 

        Proiectul va avea un impact semnificativ în organizarea activității insituțiilor 

subordonate Consiliului raional  în vederea  prestarii  serviciilor de calitate.  

 

6. Consultarea publică a proiectului 

            În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md, la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propunerii  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în 

şedinţă. 

 

 

Nicolae Sîrbu, 

Şef al Direcţiei economie, constructii si politici investitionale  
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