
 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

 

Proiect  

DECIZIE nr. 5/6 
 

din 02 septembrie  2020             or. Nisporeni 
 

 

„Cu privire la pregătirea complexului 

 socio-economic al raionului Nisporeni 

 pentru activitate în perioada  

toamnă – iarnă 2020-2021”. 
 

 

 În conformitate cu art. 43, alin. 46 alin. 1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală șiținând cont de necesitatea creării condiţiilor optime pentru activitate în perioada de toamnă – 

iarnă a complexului socio-economic al raionului, Consiliul raional, 

 

Decide: 

1. Se instituie comisia pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii către sezonul rece în perioada 

toamnă-iarnă 2020-2021şi se aprobă componenţa ei (anexa nr. 1). 

2. Comisia:  

- va institui un control riguros asupra consumului de resurse energetice pentru asigurarea economisirii 

acestora şi îndeplinirea măsurilor cu privire la conservarea energiei, precum şi va ţine la control 

permanent realizarea măsurilor de pregătire pentru perioada toamnă-iarnă 2020-2021;  

- va asigura cu surse autonome de energie electrică obiectivele de importanţă vitală, precum şi 

obiectivele unde este inadmisibilă întreruperea alimentării cu energie electrică;  

- va monitoriza respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute în bugetele anilor corespunzători 

pentru consumul de resurse energetice.  

3. Se aprobă planul de acţiuni întru pregătirea complexului socio-economic al raionului pentru activitate în 

perioada toamnă-iarnă 2020-2021 (anexa nr. 2). 

4. Se recomandă primarilor orașului, comunelor și satelor, agenților economici, indiferent de tipul de 

proprietate și forma de organizare juridică: 

- Să asigure pregătirea şi buna funcţionare a întreprinderilor, instituţiilor bugetare şi obiectelor din 

teritoriu în perioada de toamnă-iarnă 2020-2021; 

- Să instituie  în teritoriu comisii în vederea pregătirii pentru activitatea tuturor unităţilor subordinate în 

perioada toamnă-iarnă 2020-2021; 

- să examineze în termen de 30 de zile, în cadrul şedinţelor respective, chestiunea privind pregătirea 

instituţiilor bugetare, unităţilor economice subordonate către sezonul  rece şi să indice sursele 

necesare de acoperire a cheltuielilor; 

- să asigure finanțareacheltuielilor pentru procurarea la timp şi constituirea stocurilor de combustibil, 

achitarea datoriilor formate, în limitelealocațiilor prevăzute de bugetul local. 

5. Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Nisporeni (L. Crăciun), Instituțiile Medico-Sanitare 

Publice, Centrele de Sănătate,  Direcția Învățământ, Tineret și Sport (N. Sterpul), şi Secția cultură şi 

turism : 

- vor  asigura pregătirea  instituţiilor din subordine către sezonul rece;  

- vor asigura cu agent termic  instituţiile subordonate.   

6. Se recomandă administraţiei Casei Teritoriale de Asigurări Sociale filiala Nisporeni, să efectueze 

pregătirea documentelor necesare şi achitarea compensaţiilor nominative  beneficiarilor în termenii 

stabiliţi pentru achitarea agentului termic. 



7. Se recomandă primăriilor raionului de comun acord cu ÎSS „Nisporeni-Silva”, să asigure aprovizionarea 

pensionarilor şi păturilor socialmente vulnerabile cu combustibil şi lemne  în măsura necesară. 

8. Se recomandă şefilor filialelor Nisporeni ÎS „Poşta Moldovei”, şeful secţiei Situaţii Excepţionale şi şef 

sector Nisporeni, SA „Drumuri Ialoveni”, şef serviciu tehnic SA „Moldtelecom”, reprezentanții ÎCS 

„Premier Energy” , să asigure activitate aserviciilor din subordine pentru evitarea situaţiilor extreme în 

perioada rece a anului.  

9.Vicepreşedintele raionului, dl Victor Tulbure, în termen până la 20 octombrie 2020 va convoca o întrunire 

cu reprezentanţii de la ANRE, companiei „PremierEnergy”, referitor la pregătirea şi activitatea reţelelor 

electrice Nisporeni în perioada toamnă-iarnă 2020-2021. 

10.Preşedintele raionului, Vasile Mărcuță va informa Consiliul rational în trimestrul IV al anului 2020, 

referitor la executarea prezentei decizii. 

11.Se stabileşte, că în cazul eliberării membrilor comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în 

cadrul acesteia vor fi preluate de persoanele nou desemnate în funcţiile respective, fără adoptarea unei noi 

decizii. 

12.Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului,  dluiVasileMărcuță. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    

Consiliului raional             

    

Secretarul 

Consiliuluiraional       Olesea BESCHIERU 

 

Contrasemnat 

Șef Serviciul juridic       Sergiu Zmeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 la decizia Consiliului raional  

                                                                          nr.  din___septembrie 2020 
 

 

Componenţa nominală  

A comisiei pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii către 

sezonul rece în perioada toamnă-iarnă 2020-2021 

 

Preşedintele comisiei:  

Vasile Mărcuță   – preşedintele raionului; 

Vicepreşedintele comisiei:  

Victor Tulbure   – vicepreşedintele raionului;  

Secretarul comisiei:  

Nina Guțanu –șef secția economie 

 

Membrii comisiei: 

Grigorie Robu – primar or. Nisporeni; 

Lidia Crăciun –director Instituţia medico-sanitară publică Spitalul raional Nisporeni                                                                                          

Vera Tabacaru – şef Instituţia medico-sanitară publică centrul de sănătate Nisporeni; 

Vera Lazăr  – şef direcţie finanţe; 

Nina Sterpu – şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport;  

Savelie Tipa  –şef secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului; 

Xenia Axenti – şef direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei; 

Nicolae Buzu – şef Inspectoratul de PoliţieNisporeni; 

Tudor Vasilachi – şef sector Nisporeni,  SA „Drumuri Ialoveni”;  

Pavel Artamonov –director filial Nisporeni „Ungheni-Gaz” SRL; 

Igor Josan  –şef Serviciu prevenții Secția Situaţii excepţionale; 

Vasile Luţa  –director BTA-20; 

Ion Diavor  – consilier raional;  

Ion Gangan  – consilier raional; 

Gheorghe Guidea  – reprezentantul Inspectoratului Energetic de Stat 

Ioana Madan  –Agenția pentru Supraveghere Tehnică 

  

 

Secretarul 

Consiliuluiraional       Olesea BESCHIERU 

 

 
 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

 la decizia Consiliului raional  

 nr.  din___  septembrie  2020 

 

Planul de acţiuni 

privind pregătirea complexului socio-economic al raionului pentru activitate  

în perioada de toamnă-iarnă 2020-2021. 

Nr. 

d/o 

Denumirea acţiunilor Termenul 

de 

executare 

Responsabili 

1 2 3 4 

1. Adoptarea dispoziţiilor, 

deciziilorprivindformareacomisiilorşielaborareamăsurilorpentrupregătireacătr

eperioada de toamnă-iarnă2020-2021 

 

15.10.2020 

Consiliile locale. 

Primăriile. Ordonatorii de credite. 

2. Inventarierea încăperilor nelocuibile de la toate etajele blocurilor (inclusiv 

subsoluri) utilizate în diverse scopuri, sau neutilizate; luarea  măsurilor pentru 

înlăturarea datoriilor la apă, canalizare, energie termică şi electrică. 

 

Până la 

15.10.2020 

Primăriile; SA Apă CanalNisporeni,ÎM 

„GospodăriaComumalăNisporeni”. 

3 Convocarearegulate aşedinţelor ale Comisiilorpentru organizarea şi 

monitorizarea pregătirii instituţiilor către sezonul rece al anului. 

O dată în 

lună 

 

Consiliile locale; ordonatorii de credite 

4. Determinarea responsabililor: 

- de deservirea tehnică a sistemelor interne inginereşti;  

- de încheierea contractelor cu furnizorii şi prestatorii de servicii comunale  

pentru fiecare bloc în parte;  

- pentru asigurarea finalizării instalării contoarelor pentru evidenţa 

consumurilor de energie electrică, gaze naturale şi apă (unde lipsesc) şi 

verificarea metrologică la expirarea termenului de garanţie al acestora. 

 

 

Până la 

16.10.2020 

 

Primăriile; SA Apă Canal Nisporeni, ÎM 

„GospodăriaComumalăNisporeni”. 

5. Contractareagazelornaturale, cărbunelui, pelețilorşiasigurareacontrolului 

privind încheierea şi realizarea contractelor între beneficiari şi furnizori. 

 

Până la  

22.09 2020 

Primariioraşului, comunelorşi satelor. 

Ordonatorii de credite 

6.  Demarareasezonului de încălzireîndependenţă de temperaturaaierului,  

lainstituţiilemedicale, şcolareşipreşcolare şi la unele instituţii bugetare la 

solicitarea acestora. 

Până la 

31.10.2020 

Primariiorașului, comunelorșisatelor, 

ordonatoriide credite. 

7. 

 

 

Aprobarea măsurilor de optimizare a cheltuielilor la energia termică, 

consumul de energie electrică şi apă pentru fiecare instituţie bugetară. 

Permanent. Primariiorașului, comunelorșisatelor. 

Ordonatorii de credite. 

8.  Reparaţiaşipregătireasistemelor deîncălzirea instituțiiloreducaționale din 

raioncătresezonul detoamnă-iarnă 2020-2021. 

 

Până la 

15.10.2020 

 

Primariioraşului, comunelorşisatelor. 

Ordonatorii de credite. 

 

9.  Atestareaîntermenaoperatorilorsălilor de cazaneşiresponsabililortehnici la 

obiectele de meniresocială, care se încălzesc cu gaz natural.  

Până la 

15.10.2020 

Ordonatorii de credite. 

Primarii. Întreprinderile prestatoare de 

servicii. Ordonatorii de credite 

10. Pregătirea documentaţiei tehnice necesare la pornirea utilajului de încălzire la 

centralele termice cu gaz natural. 

Până la 

16.10.2020 

Ordonatorii de credite. 

Primarii. 

11.  Asigurarea încheierii contractelor între instituţiile bugetare  şi întreprinderile, 

ce ţin de furnizarea resurselor energetice şi prestarea serviciilor comunale. 

Până la 

16.10.2020 

Ordonatorii de credite. 

Primarii. Întreprinderile prestatoare de 

servicii. 

12. Asigurarea bunei funcţionări a drumurilor din teritoriul raionului prin:  

- efectuarea reparaţiei drumurilor naţionale şi locale; 

- stocarea cantităţilor necesare de material antiderapant, benzină, 

motorină; 

- amenajarea staţiilor de oprire; 

- asigurarea drumurilor de acces cu semne rutiere şi marcaje 

Până la 

15.10.2020 

S.A „Drumuri Ialoveni”. 

Primarii.  

 Secţia construcţii şi dezvoltarea 

teritoriului. 

Ordonatorii de credite. 



corespunzătoare normelor tehnice; 

- pregătirea tehnicii speciale; 

- încheierea contractelor cu deţinătorii de tehnică în scopul deszăpezirii 

operative a drumurilor. 

 

13. Examinarea  posibilităţilor de acordare a unor compensaţii persoanelor 

dezavantajate, în scopul efectuării plăţilor la serviciile comunale prestate. 

 

Permanent 

Consiliile locale; ordonatorii de credite, 

DASPF. 

14 Asigurarea pensionarilor şi păturilor socialmente vulnerabile cu lemne de foc 

şi cărbune. 

Septembrie

-octombrie 

2020 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei. Primarii. 

Întreprinderea de Stat „Nisporeni-Silva” 

15. 

 

Coordonareapregătiriicătreperioadatoamnă-iarnă 2020-2021; 

colectareaşistocareacantităţilor de produseagricole, care ar asigura securitatea 

alimentară a raionului; crearea condiţiilor optime de activitate a 

întreprinderilor de prelucrare a producţiei agricole. 

Până la 

15.10.2020 

Secţia agricultură şi industrie alimentară, 

primarii, agenţii economici. 

 

 

 

 

Secretarul 

Consiliuluiraional       Olesea BRSCHIERU 

 

 

 

 

 

 


