
,rt'

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILruL RAIONAL STEFAN VODA

DnClZlE nr.4l4
din 17 septembrie 2020

Cu privirea la pregdtirea economiei
gi sferei sociale a raionului $tefan Vodd
pentru activitate in perioada de toamn6-iarnd2020-2021

in scopul asigurdrii pregdtirii eficiente a economiei raionului gi a populaliei cu resurse energetice, servicii
comunale gi condiliilor optime de activitate stabild in perioada de toamni-iarn62020-2021;
In baza art, 43 alin.(2), art 46 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrafia publicd

locald, Consiliul raional $tefan Vod[ DECIDE:
l.Se aprobd Planul de acfiuni privind pregitirea economiei gi sferei sociale a raionului $tefan Vodd pentru
activitate in perioada de toamn[ - iarnd 2020-2021, conform anexei.
2.Se recomandd autoritSlilor publice locale de nivelul intii, intreprinderilor furnizoare de resurse energetice,
servicii comunale, intreprinderilor de intreJinere a drumurilor gi asigurare cu transport, agenlilor economici
din teritoriu indiferent de tipul de proprietate gi forma organizatorico-juridicS:
2.1. SA asigure sub conducerea gi responsabilitatea personald a factorilor de decizie de prim rang, pregitirea
din timp pentru buna funcfionare a institufiilor gi obiectivelor din subordine in sezonul rece;

2.2. Sd instituie comisii pentru organizarea, monitorizarea qi controlul pregdtirii citre sezonul rece al anului;
2.3. SA organizeze cu regularitate cel pu{in odat[ pe luni qedin{e de lucru in cadrul comisiilor create in scopul
soluliondrii problemelor referitoare la pregdtirea obiectelor pentru buna funclionare in perioada rece a anului;
2.4. SA organizeze alimentarea fhri intrerupere, cu energie electricd, gaz, energie termic6, ap6, alte surse

energetice, la fel gi funcfionarea sistemelor de canalizare, garantarea circulafiei libere a transportului pe

drumurile publice din localitdlile raionului gi pe traseul naJional;

2.5. SA intreprindi m[suri de lichidare a datoriilor existente pentru resursele energetice consumate qi

serviciile comunale prestate qi s[ asigure din timp contractarea qi achitarea in limitele mijloacelor financiare
prevdzute in bugetele locale pentru consumul de resurse energetice;
2.6. Sd organizeze indeplinirea misurilor ce lin de conservarea energiei gi economisirea resurselor

energetice;
3. Se recomandd autorit[{ilor administraliei publice locale de nivelul intii in termen de pdnb la

15 octombri e 2020 sd examineze qi sd aprobe la gedin{ele Consiliilor locale, planul local de actiuni cu privire
la pregdtirea institufiilor qi subdiviziunilor din subordine pentru buna func{ionare in perioada de

toamnd-iarnd 2020-2021 .

4. Sec{ia administra{ie publici (Aliona Muntean) va asigura publicarea pe pagina WEB a Consiliului raional
informafia despre activitatea autoritdfilor publice locale gi a serviciilor respective privind pregdtirea

economiei raionului qi sferei sociale pentru activitate in perioada de toamni - iarni 2020-2021.
5. Executarea prezentei decizii se atribuie dlui Iurie Afanasiev, qef al direcliei construc{ii, gospod[rie

comunald gi drumuri, care va informa Consiliul raional, in termen de p6nd la 3l decembrie 2020 despre

totalurile pregdtirii instituliilor publice cdtre perioada de toamni-iarnd 2020-2021.
6. Controlul execut[rii prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Baligari, vicepreqedinte al raionului.
6.Prezenta decizie se aduce la cunogtin{a:

Oficiul teritorial Cluqeni al Cancelariei de Stat;

Direc{iilor qi secfiilor subordonate Consiliului raional;

Primdriilor oraqului, co

Preqedintele qedinfei
Contrasemneazd
Secretarul Consiliului raional

Nicolae Molozea

Ion furcan

ional Stefan Vodi;
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Denumirea ac(iunilor preconizate

Sec{ia administraJieCot stitui.ea comisiei pentru organizarea. monitorizarea 9i controlul
rii nentru activitate in perioada de toamn6-iarnd2020-2021

Direclia construc{ii,
gospodlrie comunald

qi drumuri

Elaborarea qi prezentarea spre aprobare

raional a planului de acfiuni ,,Cu privire
pentru buna funclionare in perioada de

la gedinfa Consiliulur
la pregitirea -din timp
toamnd-iarnd"a

intreprinderilor si obiectelor subordonate.
Pind la

30.1 1.2Q20
3. 1 .Organizarea acfiunilor necesare pentru asigurarea valorificirii
surselor alocate la rePara{ia institutiilor publice:

Primarii, conduc[torii
institu{iilor publice

Pind la
30.10.2020

3.2 Asigurarea gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare

destinate preg6tirii institufiilor bugetare cdtre sezonul rece.

Pini la
25.12.2020

::atigu*"a finantlrii in termen a cheltuielilor termo-energetice

gi neadmiterea formarii datoriilor creditoare cu termen de achitare

Conducltorii
instituliilor
preuniversitare

Prezentarea
cererii de volume
la gaze, pdnd la
0r.09.2020

3.4.Asigurarea executdrii obligafiunilor contractuale cu

furnizorii de resurse energetice, prolongarea lor din timp pe

anul2021cu modificarea volumelor in caz de necesitate

in limitele aloca{iilor prevdzute pentru acest scop, in perioada

de'pregdtire pdnd la finele sezonului rece

Conducitorii
institu{iilor
DCGCD

(in baza parametrilor tehnici a cazanelor din cT) se va prezenta

informafia respectivi Agen{iei pentru Eficienla Energetici, inclusiv

35 D"t"t"nta*a volumului necesar de surse energetice

cu combustibil a CT pe biomasb
ConducStorii
institu{iilor,

t4.10.2020

de consum al acestora

4.I. Organizarearealizdrii mdsurilor ce lin de conservarea energlel

si economisirea resurselor energetice in vederea reducerii nivelului

Furnizorii de surse

energetice
Conducitorii
instituliilor publice

Pe parcursul
sezonului rece4.2. Asigurarea alimentarei ritmice cu energie electrici, gn,ap6qi

combustibil a obiectelor de importantd vitald, precum qi a

obiectelor la care aceastd intrerupere este inadmisibild 9i vor

practica utilizarea surselor autonome de energie electricl in

cazuriexceptionale (procurarea ori contractarea lor);

Direc{ia generali
educa{ie,
Conducdtorii
institu!iilor

P6nl la
01.10.2020

(Legea nr.1 16, art.8) 9i asigurarea

q S Arganizarea executirii lucr[rilor privind deservirea

tehnic5, iar dup[ necesitate qi reparalia centralelor termice

qi a sistemelor de incllzire, vor tine la un control strict

testarea utilajului gi a sistemelor de incilzire, a branqamentelor

spre CT (cu P: 0,3 MP a) de gaze naturale, verificarea utilajului

metrologic, cu gaze naturale, intocmirea setului de documente ce

confirma pregltirea cT qi pentru oblinerea autorizafiei de punere in

funcfiune. De efectuat expettizatehnicl a cazanelor

institutiilor
01.09.2020i"t""t"t.* $*"rn*tea contractelor cu agentii economici

ivind deservirea tehnicl a utilajului CT.
PAnd la

05.r0.2020
OGa"trarea ln teritoriu a cursurilor de pregltire a operatorilor,

peioanelor responsabile de exploatarea obiectelor industrial

periculoase, precum qi verificarea cunoqtinlelor personalului

implicat in exploatarea centralelor termice ce funcfioneazd pe gaz

DCGCD,
Agenlii economici

contractati

Pe parcursul
sezonuluiconform programului aprobat, depozitarea materialului

antiderapant gi asigurarea bunei functionlri in timpul de iarni'

ffie reparafie gi inhe(inere a drumurilor publice
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8 Monitorizarea exegrtirii lucrlrilor de repara{ic a drumurilor

publice conform pr6gramului,,Drumuri bune III"
Pe parcursul

sezonului
DCGCD,

9 incheierea contractelor cu agenfii economici ce dispun de

mecanisme utilizabile la curilarea drumurilor de zdpada. in
cazurile de necesitate de mobilizat in mod operativ mecanismele
contractante si punerea lor in functiune.

Pe perioada de
iarnb incepdnd cu

15.10.2020 
t

l0 10.1 Ermetizarea racordurilor de
ingineregti.

intrare ln subsoluri ale re(elelor PAnd la 
l;

ls.10.2020 \
10.2 Asigurarea accesului liber in raza de 50 m.l. la toate obiectele
devizitd, prin curdfarea lor de zdpadd qi gheafi
(o.o.6:3:16 din NRS 35-04-09. 2002\

Pe perioadei de
toamna-iarnd

9.3 Asigurarea corespunderii canalelor de ventilare conform
normativelor in vigoare gi verificarea lor.

PAnd la
15.t0.2020

Defindtor spatiului
locativ qi APL nivelul

I
ll Informarea Consiliul

institutiilor bugetare,
din anii 2020-2021

raional despre gradul de pregdtire a
drumurilor publice cltre sezonul rece

Pdni la
31.r2.2020

Comisia raionald
pentru otganizarea,

inonitorizarea gi

controlul pregitirii
cStre sezonul rece
2020-2021


