
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL LEOVA PAH

PECnySRMKA MOJIflOBA

OHHBIH COBET JIEOBA

D E C I Z I A  Nr. 4.1

din 24.09.2020

„Cu privire Ia nivelul de pregătire a 
economiei şi a sferei sociale a raionului 
pentru activitate în perioada 
de toamnă -  iarnă 2020 - 2021”.

în temeiul art.43 alin. 1) lit. c) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 „privinc 
publică locală”, deciziei Consiliului raional Leova nr.3.1 din 25.06.2020 „Cu priv 
de pregătire a economiei şi a sferei sociale a raionului pentru activitatea în perioac 
iarnă 2020 -  2021”, în scopul monitorizării şi controlului pregătirii [agenţi 
prestatori de servicii şi sferei sociale a raionului peir 
eficiente cu resurse energetice, servicii comunale, precum şi creării cjondiţii 
activitate în perioada de toamnă -  iarnă 2020 -  2021, Consiliul raional Leova

D E C I D

1. Se ia act de informaţia „Cu privire la nivelul de 
raionului pentru activitatea în perioada de toamnă -

administraţia 
re la măsurile 
a de toamnă - 
or economici 

:ru activitate în sezonul rece, asigurării

Proiect

or. Leova

E:

pregătire a economiei şi a 
iarnă 2020-2021”

or optime de

sferei sociale a

termice.

2. Se recomandă primărilor localităţilor raionului, Direcţiei Raionale Învăţământ,
managerilor instituţiilor educaţionale, Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport, Direcţiei
Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice:
2.1. în baza parametrilor tehnici a utilajului energetic instalat de determinat tipul şi cantitatea 

de resurse energetice necesare pentru activitatea instituţiilor bugetare în perioada de 
toamnă -  iarnă 2020 -  2021 şi să aprobe limitele cantitative (kWh, m3. tone, Gcal) la 
consumul de resurse energetice şi la serviciile comunale, (apă, canalizare) repartizate pe 
luni. Să exercite controlul asupra executării de către instituţiile subordonate a limitelor de 
consum aprobate.

2.2. Să asigure executarea procesului de achiziţionare a resurselor energetice, conform tipului 
centralei termice din gestiune, pentru instituţii 
control riguros asupra consumului de rest 
economisirii acestora.

2.3. Să întreprindă măsuri de conservare a energiei
2.4. Să ceară de la instituţiile subordonate să controleze respectarea limitelor mijloacelor 

financiare prevăzute în bugetele proprii pentru consumul de resurse energetice şi să 
asigure, în caz de necesitate, reexaminarea acestora.

e bugetare administrate şj să instituie un 
urse energetice în vederea asigurării



3.

4.

2.5. Să întreprindă măsurile necesare privind lichidjr 
pentru resursele energetice şi serviciile comunale 
timp a plăţilor curente pentru acestea.

2.6. Să finalizeze în termen de până la 15.10.20 
sistemelor de încălzire către lucru în sezonul de î

2.7. Să permită, în cazuri justificate, începerea se 
medicale, şcolare şi preşcolare înainte de începui* 
deconectarea acestora de la sursa de încălzire 
încălzire.

rea datoriilor instituţiilor 
a perioadelor precedente şi

20 pregătirea centralelor termice şi 
ncălzire 2020 -  2021. 
zonului de încălzire pentru instituţiile 

ea oficială a sezonului ele încălzire şi 
după încheierea oficială a sezonului de

subordonate 
achitarea la

Se recomandă autorităţilor administraţiei publ ce locale de nivelul 
spaţiu locativ şi S.A. „ APĂ -  CANAL - Leova”:
3.1. Să asigure până la sfârşitul lunii octombrie, inspectarea fondului locativ 

forma de proprietate, în vederea întreprinderii măsurilor de conservare a 
despre care vor informa Consiliul raional Leova până la data de 30.10.2020

3.2. Să solicite de la gestionarii fondului locativ să efectuieze, până la 15 oc 
toate lucrările de deservire tehnică a sistemelor ir ginereşti interne

deţinătoare de

Se pune în sarcina Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor 
a Consiliului raional Leova:
4.1. Să convoace la necesitate şedinţe de lucru a coijnisiei pentru organizarea 

controlul pregătirii şi lucrul în sezonul rece 202C
invitat reprezentanţii autorităţilor publice centrale interesate, inclusiv a reprezentanţilor

indiferent de 
energiei, fapt

tombrie 2020

monitorizarea, 
2021. După caz,Tn lucrul comisiei de

nspecţia pentru Protec 
şi Mediului, Ministerului

Agenţiei pentru Supravegherea Tehnică,
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
Infrastructurii.

4.2. Să acumuleze informaţii şi să raporteze Agenţiei pentru Eficienţă Energetică date cu 
privire la asigurarea şi consumul de biocombustii 
Leova în perioada 2020-2021, precum şi despre mersul implementării 
Parteneriat public-privat şi eficienţă energetică în raion.

4.3. Să acumuleze şi să prezinte : 
a. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale

-  informaţia privind pregătirea întreprinderilor

bil solid a centralelor termice din raionul
proiectelor de

şi Mediului (Agenţia „Apele Moldovei’')

ia Mediului, 
Economiei si

prestatoare de servicii de
apă şi de canalizare pentru funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2020-2021 însoţită de 
o notă informativă, aceasta fiind generalizată şi prezentată Agenţiei pentru Eficienţă 
Energetică.

b. Agenţiei pentru Eficienţă Energetică -  informaţia privind pregătirea sistemelor termice 
ale instituţiilor bugetare şi ale fondului locativ pentru funcţionare în perioada de toamnă- 
iarnă 2020-2021, după caz, însoţită de o notă informativă.

5.
1:1

Comisiile create conform punct. 1 din Planul de: 
raional Leova nr.3.1 din 25.06.2020 „Cu privire 
sferei sociale a raionului Leova pentru activitate; 
2021”, vor elabora, aproba şi prezenta Direcţiei 
Atragerea Investiţiilor, în termen de o lună de zile 
programe de măsuri cu privire la pregătirea pentru 
2021-2022 a întreprinderilor şi a obiectelor subordbr

Acţiuni, Anexa 1 la Deci 
măsurile de pregătire a 
în perioada de toamnă 
Economie. Dezvoltarea 
după încheierea sezonului 
buna funcţionare în sezon 
nate cu întocmirea grafic

alimentare de

zia Consiliului 
economiei şi a 

iarnă 2020 -  
Teritoriului şi 
rece al anului, 

,il toamnă-iarnă 
el or de reparaţie



a utilajului şi a instalaţiilor energetice, a central 
sistemelor interioare de încălzire a clădirilor g 
combustibilului şi vor asigura executarea lor, 
conducătorilor instituţiilor.

6 . Se recomandă tuturor instituţiilor publice şi private să respecte prevederile
Instrucţiunilor emise de Comisia Naţională Extrr 
măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-1

e lor şi a reţelelor termic 
estionate, precum şi de 

sub responsabil tatea

ordinară de Sănăt

7. Controlul executării prezentei decizii se pune îi 
dlui Nicolae Pritcan.

ate Publică privinc

î, inclusiv a 
procurare a 

personală a

Hotărârilor si

1 sarcina preşedintelui raionului Leova.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul 
Consiliului raional Elena Copoţ

Avizat: Roxana Ceoric



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul decizie 

,Cu privire la nivelul de pregătire a economiei 
pentru activitate în perioada de toamna

şi a sferei sociale a raionului 
- ia rn ă 2020-2021’

în temeiul art.43 alin. 1) lit. c) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, Deciziei Consiliului raional Leova nr.3.1 din 
25.06.2020 „Cu privire la măsurile de pregătire |a economiei şi a sferei sociale a 
raionului pentru activitatea în perioada de toamnă 

Scopul elaborării deciziei reiese din neces 
pregătirii agenţilor economici prestatori servicii şi sferei sociale a raionului pentru

iarnă 2020 -  2021”. 
itatea monitorizării si controlului

activitate în sezonul rece, asigurării eficiente cu resurse energetice, servicii 
comunale, precum şi creării condiţiilor optime de activitate în perioada de toamnă 
-iarnă 2020-2021.

Proiectul deciziei va fi însoţit de Act informativ cu privire ld acţiunile 
întreprinse pentru pregătirea către buna funcţion 
2020-2021 a instituţiilor publice şcolare, preşcolare, a instituţiilor medico-sanitare 
şi a agenţilor economici prestatori de servicii.

Proiectul de decizie respectă prevederile 
actuale şi este elaborat în vederea implementăifii Legii nr. 239 din 13.11.2008 
privind transparenţa în procesul decizional şi Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu 
privire la actele normative.

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare 
pentru a se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

p:

actelor normative şi legislative

Sef DEDTAI Ilie Condrea


