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DECIZIE
Din 24 mai 2019
Cu privire la măsurile de pregătire a economiei
raionale şi sferei sociale pentru activitate în
perioada de toamnă - iarnă 2019-2020

nr.5/1

întru asigurarea economiei raionale şi populaţiei din teritoriu cu resurse
energetice şi servicii comunale, în scopul creării condiţiilor favorabile de activitate
în perioada rece de toamnă-iamă 2019-2020 şi în conformitate cu Legea privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea nr.174 din
21.09.2017 cu privire la energetică,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Planul de măsuri privind efîcientizarea procesului de achiziţionare a
resurselor
energetice pentru necesităţile instituţiilor bugetare, autorităţilor administraţiei
publice locale şi a populaţiei, anexa m. 1.
2. Se aprobă lista instituţiilor care nu pot fi deconectate de la reţelele
electrice, gaze naturale, anexa m.2.
3. Se aprobă lista instituţiilor şi întreprinderilor de importanţă vitală pentru
societate, care pot fi deconectate numai după coordonarea cu Preşedintele
raionului, anexa m. 3.
4. Se propune conducătorilor autorităţilor publice locale din raion în comun cu agenţii
economici din teritoriu să analizeze şi să elaboreze măsuri concrete, având ca bază
Planul de măsmi privind pregătirea economiei raionale şi sferei sociale în perioada
2019-2020. Planmile respective se vor prezenta Secţiei Economie în termen de 15
zile de la adoptarea deciziei date.
5. Se propune Consiliilor locale de nivelul I din raion să examineze în şedinţe (luna
august) realizarea măsurilor menţionate în p.l a prezentei decizii. La şedinţe vor
participa şefii subdiviziunilor consiliului raional competente în domeniu, întru
asigurarea colaborării în acest aspect.
6. Se recomandă primarilor oraşului, satelor, comunelor:
a. să aducă în ordine toate sistemele inginereşti (de încălzire, electrice,
gaze naturale, apă şi canalizare) pentru funcţionare normală în perioada
rece.
b. să asigure instituţiile finanţate de la buget cu cărbune, lemne, gaze
natmale, bricheţi şi peleţi pentru funcţionarea lor normală în sezonul de
toamnă - iamă 2019-2020, până la 01.10.2019.
c. să organizeze până la 1 august 2019 în comun cu conducătorii instituţiilor,
inventarierea încăperilor şi obiectelor instituţiilor bugetare, întreprinderilor
industriale, blocurilor locative, apreciind gradul lor de pregătire pentru a fi
aprovizionate cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, apă şi
canalizare.
d. să organizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie a centralelor termice şi
sistemelor de încălzire, precum şi a clădirilor şi acoperişmilor obiectelor de
menire social- cultmală şi fondul locativ.
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e. să analizeze situaţia economico-financiară a întreprinderilor municipale, cu
antrenarea specialiştilor din cadrul Consiliului raional Glodeni, aprobînd un plan
de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii întreprinderilor şi tirmestrial să
examineze măsurile întreprinse în cadrul şedinţelor consiliilor locale. La
compartimentul respectiv se propune Comisiei pentru Situaţii Excepţionale
raionale să ţină în vizor situaţia la întreprinderea Municipală Secrvicii comunale
Glodeni în vederea prevenirii unor probleme, care ar putea să afecteze
securitatea cetăţenilor din oraşul Glodeni.
7. Comisia pentru organizarea pregătirii economiei raionale şi sferei sociale în perioada de
toamnă-iamă 2019-2020 va fi constituită prin dispoziţia preşedintelui raionului.
8. Direcţia Finanţe, Dna. Fevronia Nicolaev:
a.
să verifice, până la 1 iulie 2019, situaţia privind achitarea integrală a
consumului de resurse energetice şi servicii comunale de către instituţiile
bugetare pe parcursul anului 2018 şi pentru perioada ianuarie-aprilie anul 2019
şi va organiza achitarea datoriilor formate în limitele alocaţiilor preconizate în
bugetul raional şi bugetele locale;
- ', .
b. să organizeze controlul folosirii (conform normativelor) energiei electrice, gazelor
naturale şi apei de către instituţiile bugetare, respectarea limitelor alocaţiilor
financiare prevăzute pentru acest scop, având ca bază contractele încheiate;
c. să monitorizeze evidenţa lunară a achitărilor instituţiilor bugetare subordonate, a
facturilor primite de la fiimizorii resurselor energetice şi prestării serviciilor
pentm a nu admite neachitările lor pe o perioadă de mai mult de 30 zile din data
primirii ultimei facturi şi creării situaţii de întrempere a fumizării agentului
termic;
d. să repartizeze operativ la dispoziţia preşedintelui raionului, sumele necesare
pentm pregătirea instituţiilor bugetare către sezonul rece 2019-2020, în
conformitate cu bugetul aprobat (modificat);
9. Secţia Economie, dl. Vasile Gudumac, va efectua un control riguros a contractelor
încheiate de instituţiile bugetare subordonate Consiliului raional cu fumizorii de resurse
energetice şi întreprinderile ce prestează servicii comunale, în termen de până la
01.09.2019.
10. Conducătorii întreprinderilor SA „FEE-Nord” filiala Glodeni, SA “Red-Nord”, Î.M.
„Servicii comimale Glodeni”, SRL „Bălţi Gaz” filiala Glodeni-Gaz, SA”Drumuri Rîşcani”, vor lua la un control strict prevederile p.2, 3 a prezentei decizii.
11. Secţia Constmcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, dl Aureliu Bodean, va
monitoriza întocmirea contractelor între agenţii economici şi Administraţiile Publice
Locale de nivelul I pentm prestarea serviciilor de întreţinere a drumurilor locale pe timp
de iamă, precum şi monitorizarea procesului de executare a lucrărilor de întreţinere a
drumurilor locale de importanţă raională, aflate în gestiunea Consiliului raional
Glodeni pe perioada de toamnă-iamă 2019-2020.
12. Se intervine către consiliile locale a oraşului, comunelor (satelor), să prezinte informaţii
Secţiei economie a CR, privind pregătirea obiectelor din teritoriul administrat, către
perioada de toamnă- iamă 2019-2020 în termen lunar până la data de 5 a lunii.
13. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului şi
comisiei consultative de specialitaţe economico-fmanciare (preşedinte dl. Ion Movilă).
Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raion

Vladimir Maican

Vasile Pelin
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Anexanr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr. 5/1 din24 mai 2019

Planul de măsuri
privind efîcientizarea procesului de achiziţionare a resurselor energetice
pentru necesităţile instituţiilor bugetare, autorităţilor administraţiei publice
locale şi a populaţiei.
Nr.

Denumirea măsurilor

Termenul executării

Responsabil

1

Solicitarea şi prezentarea informaţiei
de la instituţiile bugetare privind
necesităţile de resurse energetice în
perioada de toamnă-iamă 2019-2020.

iunie, 2019

2

Totalizarea şi determinarea
necesităţilor de resurse energetice a
beneficiarilor de stat pentru sezonul
rece 2019-2020.

Iunie, 2019

3

Anunţarea şi desfaşurarea
concursurilor (licitaţiilor) cu privire la
achiziţionarea resurselor energetice
pentm sezonul de încălzire 2019-2020.

Iulie-august:, 2019

4

încheierea şi aprobarea contractelor de
achiziţie a resurselor energetice în
urma concursurilor (licitaţiilor)
desfaşurate.

Iulie-august, 2019

5

Monitorizarea procesului de
achiziţionare a resurselor energetice
pentm instituţiile bugetare.

permanent

Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţământ,
tineret şi sport,
instituţiile de
învăţământ .
Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţământ,
tineret şi sport,
instituţiile de
învăţământ
Secţia economie
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţămînt,
tineret şi sport,
instituţiile de
învăţământ
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţământ,
tineret şi sport, secţia
economie, instituţiile de
învăţământ
Secţia economie,
Primăriile localităţilor,
Serviciul cultură, IMSP,
Direcţia de învăţământ,
tineret şi sport,
instituţiile de
învăţământ

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr.5/1 din 24 mai 2019

Lista
Instituţiilor care nu pot fi deconectate de la
reţelele electrice şi termice

1. Instituţiile medicale IMSP, SR, secţia chirurgie şi matemitate, instituţiile de menire
socială
(Centrele multifuncţionale de asistenţă socială or. Glodeni, s.Fundurii Vechi, s.
Balatina, s.Sturzovca);
2. Azilul de bătrîni „Tabita” c.Iabloana;
B.
1. Instituţiile de Stat responsabile pentm^asigurarea securităţii şi ordinii publice:
- Inspectoratul de Poljţie (3k)deiii;
- Secţia Admi ni straţiy-frîilitară Glodeni.

Secretarul Consiliului ral

PELIN Vasile

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului rational Glodeni
nr.5/1 din24 mai 2019

Lista
Instituţiilor şi întreprinderilor de importanţa viitală pentru societate, care
pot fi deconectate numai după coordonare cu Preşedintele raionului
1.
2.
3.
4.

Serviciul prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă;
Instituţiile medicale de asistenţă medicală primară;
Instituţiile Medico Sanitare Publice;
Instituţiile de învăţămînt;

PELIN Vasile

