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D E C I Z I E  nr. 5-5 

                                                                                                din 24 august 2020 

Cu privire la nivelul de pregătire a instituţiilor  publice din raion 

pentru activitate în perioada rece a anului 2021-2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 43, art.46 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436-

XVI din 28.12.2006,  in scopul asigurării instituţiilor publice  cu resurse energetice si servicii 

comunale, creării unor condiţii favorabile de activitate in perioada de toamnă-iarnă 2021-2022, 

examinând notele informative despre mersul  pregătirii instituţiilor publice  către sezonul de toamnă-

iarnă 2021-2022 prezentate de către Galina Nani, şef secţie economie, Vladimir Iurcu, şef Secţie 

Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri, Constantin Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti, Violeta 

Popa, şef Direcţie Învăţământ,  Alic Rudei, şef  Secţie Cultură, Tineret şi Sport, Consiliul Raional 

DECIDE: 

I. Se ia act de informaţia  prezentată  de  Galina Nani, şef secţie economie, Vladimir Iurcu, 

şef Secţie Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri, Constantin Balanici, şef IMSP CS 

Şoldăneşti , Violeta Popa, şef Direcţie Învăţămînt,  Alic Rudei, şef  Secţie Cultură, Tineret 

şi Sport despre nivelul de pregătire a instituţiilorpublice  pentru activitate în perioada rece a 

anului 2021-2022 . 

II.  Se obligă conducătorii instituţiilor publice,  să asigure în continuare pregătirea pentru  

funcţionarea normală a instituţiilor publice  în perioada  rece a anului 2021-2022, cu 

raportare la următoarea şedinţă ordinară.  

III. Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu: 

-       să examineze la o şedinţă extraordinară chestiunea “Cu privire la pregătirea obiectelor 

de menire social-culturală  din teritoriu către sezonul de toamnă-iarnă 2021-2022” 

 -     să perfecteze lista persoanelor social-vulnerabile care se află la limita sărăciei si care 

necesită sa fie asigurate cu lemne, cărbune pentru perioada de toamnă-iarnă 2021-2022 şi 

să întreprindă măsuri suplimentare pentru a-i asigura cu resurse termoenergetice 

IV. Asigurarea îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina  vicepreşedintelui   raionului, 

dnul Macovei Vasile.  

 Secretarul Consiliului                                                                  L.Vidraşco 

AVIZAT: 

Specialist principal în  probleme juridice                                                          V.Coreţchi 
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