
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LTA

DECIZIE

din 21 septembrie 2018 nr.04107

Cu privire la asigurarea pregitirii economiei
gi sferei sociale a raionului pentru activitate
in perioada toamni-iarni 2018-2019.

in conformitate cu art. 4 al(3) din Legea privind descentraliz,area adprinistrativd nr. 435
din 28.12.2006, in terneiul art.43 pct. l) lit (g) din Legea privind administra{ia public6 locala nr.
436-XU din 28. 12.2006, Hotdrirea Guvernului nr. 489 din 10.08.2015cu privire la mdsurile de
pregdtire a economiei na{ionale gi a sferei sociale pentru activitate in perioada de toamnl-iarnd
2017-2018, dispozi{ia pregedintelui raionului nr.75-d din 10.08.2018, Consiliul raional
DECIDE:

5. Direclia economie Ei atragerea investiliilor (dna Natalia Rdileanu):
ova monitortza procesul de achizilionare a resurselor energetice pentru instituliile bugetare

gi va prezenta informa(ia respectiva runar comisiei raionale;
ova contribui la onorarea obligafiilor contractuale la livrarea combustibulului de cdtre

furnizorii selectafi in urma licitaliei;
6. Se recomandd autoritd{ilor administra[iei publice locale de nivel I:

osd asigure un control riguros asupra func{iondrii normale a instituliilor din subordine,
consumului de resurse energetice gi realizarea mdsurilor pentru conservarea energiei;

osd execute prescrip{iile inspec{iei de stat in energeticd qi a secliei situa{ii exceptrionalepentru asigurarea alimentdrii normale cu energie electricd qi prevenirea siiualiilor
excep{ionale;

opina la 27.10.2018, sa identifice tehnica din localitatea administratd, care poate fl
antrenat5 la lucrdrile de deszapezire a str[zilor Ei drumurilor de acces in localitd{i prin
incheierea contractelor cu posesorii tehnicii respective;

7. Se recomand[ serviciilor teritoriale desconcentrite, sa instituie un control riguros asupra
consumului de resurse energetice, in vederea asigurdrii economiei acestori, realizarea
masurilor cu privire la conservarea energiei.

8. Se recomanda Inspec{iei energetice teritoriale nr.l0 cimiglia (dl Andrei Bunduchi) s6
monitorizeze respectarea prescrip{iilor pentru asigurarea alimentdrii stabile cu energie
electricd;

9. Se recomandd Secfiei situalii excepfionale (dl BrinzdMarin) sd intreprindd m6suri concrete
pentru pregdtirea autospecialelor qi instruirea efectivului subordonat pentru a reacfiona
operativ in cazul apariliei situafiilor excep{ionale.

10. Se recomandd Inspectoratului de polilie Cimiqlia (dl Dan Pirlici) sd monitorizezepermanent
respectarea ordinii publice gi circulafia normald pe drumurile publice din raion si in caz de
necesitate sI reacfioneze prompt la orice chemare.

1l'Direc{ia finan(e (dna olga Gorban) va vira zilnic, la un cont trezorerial special, cel pufin
20% din venitul acumulat in bugetul raional, pentru achitarea cheltuielilor aferente
complexului energetic ai sistemelor de alimentare cu apd $i qanalizare.

privind asigurarea
economiei gi sf-erei

1. Se ia act de raportul dlui Vasile Melente, vicepreqedinte al raionului,
preg5tirii qi bunei funcfioniri in perioada de toamnS-iarnd 2018-2019 a
sociale a raionului.

2. Se obligd Direc{ia invd}Srnint general (dl. Mihail Popescu), Secfia culturd, tineret gi sport
(dna Iulia Cojocaru), IMSP Spitalul raional (dna Mariana Florea), IMSP Centrul de sdnf,tate
Cimiqlia (dna Ludmila Capcelea), IMSI'] Centrul de san[tate Gura-Galhenei (dna I-idia
Vicol), IMSP Centrul de sdndtate Javgur (dna Olga Prodan), Directia asistenfa sociali si
protecfie a familiei (dl Mihail Motroi), Azilul pentru persoane in erate qi cu dizabilirali (cll
Tudor Ghenciu), directorii instituliilor educafionale cu statut de persoana juridica:

os[ asigure activitatea viabila a instituliior din subordine in perioada rece a anului;
osd asigure instruirea gi atestarea persoanelor responsabile de exploatarea centralelor

termice pe bazd de gaze naturale qi biomasa;
osd tina sub control riguros funclionarea normald a institufiilor din subordine, consumului
de resurse energetice ;i realizarea mdsurilor necesare conservdrii energiei, precurn qi
respectarea normelor gi regulilor securit[{ii antiincendiare;

odirecfia asisten{d sociald qi protecfie a familiei va organiza activitatea Centrului de
amplasare a persoanelor in situafii de risc pe timp de iarnd.

3. Se recomandd S.A."Drumuri Cimiqlia" (dl Victor Coiocaru) sd finalizeze luqdrile de
reabilitare a drumurilor ce conecteaz.l localitd{ile cu institutii reorganizate, qcolile de
circumscripfie qi s6, realizeze rndsurile de preg[tire pentru exploatarea drumurilor publicc
pe timp de iarnd. Pin[ la 27.10.2018 sI incheie contracte cu de(inatorii tehnicii specialc.
pentru antrenarea acesteia la desz[pezirea drumurilor publice.

4. Direclia dezvoltare teritoriali (dl 'focaru Vasile):
rva monitoriza func{ionarea instituliilor bugetare in sezonul rece gi va acorda serviciile
consultative 9i metodologice necesare subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional
gi autoritdlilor publice de nivelul l;

ova monitoriza nivelul de pregatire a drumurilor locale; asigurarea acestora cu material
antiderapant qi stocarea acestuia la drumurile respective, cdtre sezonul de rarnd;

12. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina Comisiei
otgantzarea, monitorizarea si controlul procesului de pregdtire a economiei
a raionului pentru perioada toamnd-iarnd 20lg-201g.

13. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinli publica prin publicare pe pagina
raional Cimiglia www.raioncimislia.md.
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