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D E C I Z I E   nr. 8 -7 

 

                                                                                      din 7 decembrie 2017 

 

 

Cu privire la mersul indeplinirii  Planului 

de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei sociale pentru 
activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018. 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) al Legii privind Administraţia 

Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în vederea asigurării fiabile a 
economiei raionale şi creării condiţiilor optime de activitate în perioada de toamnă-

iarnă  şi întru executarea deciziei nr.4-4 din 08 iunie 2017 Cu privire la aprobarea  

Planului de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei 

sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, Consiliul raional 
DECIDE: 

 

I. Se ia act de informaţia prezentată de dna G.Nani, şef secţie economie, 
referitor la executarea Planului  măsurilor de  pregătire a economiei şi sferei 

sociale a raionului pentru activitate în perioada  de toamnă - iarnă 2017-2018 

(anexă). 

     II. Se menţin la control măsurile neîndeplinite şi parţial îndeplinite, iar   
     responsabilii desemnaţi vor asigura executarea integrală. 

     III.Asigurarea îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina  preşedintelui          

     raionului.  

IV.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina CCS  

”Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport”. 

 

        Secretarul   

        Consiliului   raional                                                                            L.Vidraşco 

        Contrasemnat: 

        Specialist principal în probleme juridice                                          V.Coreţchi 

 
 

 

anexă l 
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Nr

. 

d/

o 

Denumirea măsurilor 
Termenul 

executării 

Mersul 

indeplini

rii 

Responsabili 

1. Solicitarea şi prezentarea informaţiei privind 

necesităţile de resurse energetice pentru 

instutuţiile bugetare în perioada de toamnă-

iarnă 2017-2018. 

 

Iunie 2017 

 

executat Consiliul raional 

secţia economie, 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

2. Totalizarea şi stabilirea necesităţilor de 

resurse energetice a instituţiilor bugetare 

pentru sezonul rece 2017-2018. 

Iunie 2017 

 

executat Consiliul raional 

secţia economie 

3. Pregătirea documentelor  de licitaţie cu 

privire la achiziţionarea resurselor energetice 

şi prezentarea lor la Agenţia  Achiziţii 

Publice pentru a fi publicate în Buletinul 

Achiziţiilor Publice. 

Iunie 2017 

 

Nu a fost 

necesar 

Consiliul raional 

secţia economie 

 4. Anunţarea şi desfăşurarea licitaţiei cu privire 

la achiziţionarea resurselor energetice pentru 

sezonul de încălzire 2017-2018. 

 

Iulie 2017 

 

Nu a fost 

necesar 

Consiliul raional 

secţia economie , 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

 5. Încheierea şi aprobarea contractelor de 

achiziţie a resurselor energetice în urma 

licitaţiei desfăşurate.  

Iulie-august  2017 Nu a fost 

necesar 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale  

 6. Monitorizarea procesului de achiziţionare a 

resurselor energetice. 

permanent pe 

parcursul perioadei 

conform contractelor 

încheiate 

executat Consiliul raional 

secţia economie, 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale, agentul 

economic. 

7. Constituirea  comisiei pentru  organizarea,  

monitorizarea şi controlul pregătirii 

instituţiilor bugetare către  sezonul rece a 

anului. 

   8.06.2017              executat Consiliul raional 

 

8.  Monitorizarea şi controlul pregătirii 

instituţiilor bugetare către sezonul rece a 

anului 

Iunie-septembrie 

2017 

executat SCGCD, 

DÎ,DASPFC,APL 

9.  Revizuirea şi reparaţia centralelor termice şi 

a sistemelor de încălzire la toate instituţiile 

de învăţămînt 

August-septembrie 

2017 

ezecutat APL. DÎ, 

SCGCD 

10. Reparaţia acoperişurilor, curăţarea 

subsolurilor, revizuirea sistenelor inginereşti 

la blocurile locative din or.Şoldăneşti 

August-septembrie 

2017 

partial Primăria oraşului, 

Regia –Apă, SCGCD 

11. Revizuirea fîntînilor de canalizare, fîntînilor 

arteziene, turnurilor de apă, sistemelor de 

aprovizionare cu apă. 

Septembrie 2017 partial Primăria or.Şoldăneşti, 

Regia-Apă,SCGCD 

12. Monitorizarea lucrărilor de reparaţie a 

reţelelor telefonice 

August-septembrie 

2017 

executat SA „Moldtelecom, 

Fil.Şoldăneşti, 

SCGCD 

13. Monitorizarea lucrărilor de reparaţie a Octombrie 2017 executat RED-NORD, fil. 



reţelelor electrice Şoldăneşti, SCGCD 

14. Desfăşurarea lucrărilor de reparaţie şi 

profilaxie a instalaţiilor, gazoductelor care 

sunt contactate pentru exploatare 

 Iulie-septembrie 

2017 

executat S.A „Orhei-Gaz”, 

Fil.Şoldăneşti, 

SCGCD 

15. 

 

De efectuat revizia şi reparaţia cazanelor 

din cazangerii, spălarea sistemelor de 

încălzire din toate instituţiile de învăţămînt 

şi educaţie din raion 

August-septembrie 

2017 

executat  

DÎ, APL 

16. Revizuirea şi reparaţia apeductelor, 

sistemelor de canalizare 

Pînă la 15.09.2017 executat Primăria or.Şoldăneşti 

ÎM „Regia-Apă” 

17. Revizuirea şi repararea cazanelor care se află 

la balanţa primăriilor, spitalului raional, 

direcţiei de învăţămînt 

Pînă în septembrie 

2017 

executat DÎ, 

SCGCD,Primăriile, 

Directorii instituţiilor 

18. Monitorizarea lucrărilor de reparaţie a  

sistemului de alimentare cu apă potabilă şi 

canalizare 

Pînă la 15.09.2017 executat SCGCD, Primîria 

oraşului, 

Regia-Apă 

19. De efectuat reparaţia tehnicii, procurarea şi 

depozitarea materialelor antiderapante 

pentru întreţinerea drumurilor 

August-septembrie 

2017 

executat SCGCD, 

SA “Drumuri 

Soroca”fil.Şoldăneşti 

20. Încheierea contractelor cu agenţii economici, 

care dispun de tehnică specială (buldozere, 

exavatoare) pentru curăţirea drumurilor de 

zăpadă în timpul iernii 

15.10. – 15.11. 

2017 

partial SCGCD, 

Primăriile, 

SA “Drumuri 

Soroca”fil.Şoldăneşti, 

DAA 

21. Atestarea responsabililor cazangeriilor pe 

gaze de la instituţiile bugetare 

Septembrie 2017 executat SCGCD, 

Primăriile 

22. Instituţiile de învăţămînt: 

`1.Reparaţia blocului central la L/T 

Răspopeni -700 mii lei 

2. Reparaţia capitală a fasadei la L/T 

s.Răspopeni -250 mii lei 

3.Reparaţia capitală a blocurilor snitare 

intrene şi a sălii de festivităţi la L/T ,,Ştefan 

cel Mare,, - 900 mii lei 

 4.Finisarea construcţiei stadionului de 

minifotbal cu acoperiş artificial la L/T 

s.Cotiujenii Mari – 29.9 mii lei 

 5.Reparaţia capitală a acoperişului blocului 

de studii  la gim.s.Vadul-Raşcov – 800 mii 

lei 

 6.Reparaţia capitală a sistemului energetic 

intern la gim.s.Olişcani – 700 mii lei                      

7. Construcţia terenului de minifotbal: 

 La gim.s.Pohoarna – 420 mii lei 

 La gim.s.Cuşmirca – 420 mii lei 

8.Reparaţia capitală a blocurilor sanitare la 

gim.s.Samaşcani -200 mii lei 

9. Procurarea unui cazan la 

gim.,,S.S.Cibotaru,, s.Cobîlea – 88 mii lei 

10. Procurarea şi schimbarea geamurilor la 

 

Iunie – octombrie 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partial 

 

partial 

executat 

 

 

partial 

 

executat 

 

executat 

 

partial 

partial 

 

executat 

executat 

 

executat 

 

partial 

 

Primăriile,  

SCGCD, DÎ, 

Conducătirii 

instituţiilor vizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gim.grăd.s.Glingeni – 200 mii lei 

11. Anvaloparea grădiniţei Andrieş din 

or.Şoldăneşti -2,8 mln.lei 

  

     

23. Reparaţia şi întreţinerea drumurilor 

publice  şi locale: 

 Reparaţia şi întreţinerea drumurilor 

publice pe anul 2017 în raionul 

Şoldăneşti 

Total- 11678,1 mln lei :incl. 

 APL I-4435,0 mln lei 

 APL II- 7243,1 mln. lei 

 

  

In 

derulare 

 

  

2732,44 

4760,0 

 

 

 

 

 

24. Executarea lucrărilor la construcţia 

apeductelor: 

sat.Chipeşca 

sat.Pohoarna 

sat.Salcia 

sat.Cuşmirca 

 Elaborarea proiectului ,,Construcţia 

sistemului de apeduct şi canalizare ,, 

s.Olişcani – 375,5 mii lei 

Iunie- noiembrie 

2017 

 

 

 

Mai 2017 

 

      

Nu s-a 

ex  

.in derul. 

In derul. 

Nu s-a 

ex 

executat 

SCGCD, 

Primăriile 

25. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 

iluminat public,,în s.Rogojeni - 534 mii lei 

Iunie-septembrie 

2017 

In 

derulare 

Primăriile, SCGCD 

26. Reparaţii curente şi capitale a instituţiilor 

medicale: 

1. Lucrări de termoizolare a Centrului de 

Sănătate  Şoldăneşti           - 3,5 mln. lei 

2. Reparaţia capitală a OMF Fuzăuca- 227 

mii lei 

 

 

06-12.2017 

 

06-08.2017 

In 

derulare 

 

executat 

 

 

SCGCD, 

Instituţiile medicale 

27.    Reparaţii cosmetice la: 

- case de cultură  

- biblioteci 

- şcoli muzicale 

- şcoala de arte plastice or.Şoldăneşti 

 

iunie- 

octombrie 2017 

 

 

executat 

executat 

exeutat 

executat 

Primăriile,  

Secţia Cultură,Tineret 

şi Sport 

(conform alocaţiilor 

bugetare) 

28. 1.Reparaţii  capitale la Casele de Cultură: 

s.Şipca – 190 mii lei 

s.Cuşmirca – 240 mii lei 

s.Cobîlea – 239,4 mii lei 

 

 

06-09.2017 

06-11.2017 

06-11.2017 

 

executat 

executat 

executat 

Primăriile, SCGCD 

29. Verificarea surselor de încălzire la 

beneficiarii serviciilor, la persoanele în etate 

şi familiile vulnerabile  

Septembrie-

octombrie  2017 

executat Direcţia Asistenţă 

Socială şi protecţie a 

Familiei 

30. Organizarea reparaţiei surselor de încălzire  

a locuinţelor persoanelor, care se află la 

evidenţa serviciilor sociale 

August-octombrie 

2017 

executat Direcţia Asistenţă 

Socială şi protecţie a 

Familiei ,APL 

31. Organizarea asigurării cu material pentru Septembrie – partial     Direcţia Asistenţă 



 

 

 

încălzire a locuinţelor  bătrînilor singuratici, 

persoanelor în etate, invalizilor 

octombrie 2017 Socială şi protecţie a        

Familiei, APL 

32. Reparaţia clădirii laAzilul pentru bătrîni-

38,9 mii lei 

06-10.2017 executat      Direcţia Asistenţă 

Socială şi protecţie a        

Familiei, APL 

33. Reparaţia curentă şi ermetizarea depozitelor 

şi încăperilor destinate păstrării producţiei 

agricole pentru  perioada de iarnă 

Septembrie- 

octombrie 2017 

executat Agenţii  economici, 

DAA 

 

34. Reparaţia curentă şi ermetizarea  încăperilor 

destinate reparaţiei tehnicii agricole şi  

angajaţilor ocupaţi la aceste lucrări . 

Octombrie - 

noiembrie 2017 

executat Agenţii  economici, 

DAA 

 

35. Reparaţia curentă şi ermetizarea  încăperilor  

pentru  animale şi  a  punctelor  de  

însămînţare artificială a bovinelor  pentru   

sezonul  rece 

August-octombrie 

2017 

executat Agenţii  economici, 

deţinătorii de animale, 

DAA 

 

36. Asigurarea tuturor încăperilor cu destinaţie 

agricolă şi postrecoltare cu utilaj şi 

echipament antiincendiar conform 

condiţiilor legislative în vigoare 

Permanent  executat Agenţii  economici, 

SSE,DAA 

 

37. 

 

Efectuarea  măsurilor  profilactice  de 

 combatere  a  bolilor  infecţioase 

necesare  pentru  trecerea  şeptelului  de  

animale  la  perioada  de  iarnă 

Septembrie-

noiembrie 2017 

 

executat Agenţii  economici ,  

DAA 

 

38. Efectuarea lucrărilor de protecţie a  livezilor 

tinere  de rozătoare în perioada de iarnă 

Octombrie - 

noiembrie 2017 

executat Agenţii  economici, 

DAA 

 

39. Asigurarea culturilor de toamnă, în deosebi a 

rapiţei, de riscul îngheţurilor in perioada de 

iarnă 

Noiembrie-

decembrie 2017  

executat Agenţii economici, 

DAA 
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