
 

 

 

 

 

 

Proiectul de decizie 

Cu privire la nivelul de pregătire a instituţiilor  publice din raion 

pentru activitate în perioada rece a anului 2022-2023 

 

 

    Proiectul de decizie  Cu privire la nivelul de pregătire a instituţiilor  publice din 

raion pentru activitate în perioada rece a anului 2022-2023 a fost elaborat 

de Secţia economie  și în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind 

transparența în procesul decizional este propus spre consultare publică. 

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie sus menționat, pot fi 

expediate până pe data de 14 septembrie 2022, în adresa dnei Galina Nani, la 

adresa electronică: consiliu@soldanesti.md , la numărul de telefon: 0272 2 53 66 

sau la adresa: or. Şoldăneşti. str. 31 August 1, Consiliul raional Şoldăneşti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crstraseni.md/media/files/files/cu_privire_la_execut__semian__a_buget_raion__2020_8372676.pdf
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                ŞOLDĂNEŞTI                ШОЛДЭНЕШТЬ 
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PROIECT 

 

D E C I Z I E  nr. 5-7 
                                                                                                   din 15 septembrie 2022 

Cu privire la nivelul de pregătire a instituţiilor  publice din raion 

pentru activitate în perioada rece a anului 2022-2023 

 
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 2022-2023, examinând notele 
informative despre nivelul de pregătire a instituţiilor publice  către sezonul de toamnă-iarnă 2022-2023 

prezentate de către Galina Nani, şef secţie economie, Vladimir Iurcu, şef Secţie Construcţii, Gospodării 

Comunale şi Drumuri, Violeta Popa, şef Direcţie Învăţământ,  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, Violeta Popa, şef Direcţie Învăţământ 

despre nivelul de pregătire a instituţiilor publice din raion  pentru activitate în perioada rece a 

anului 2022-2023. 

II.  Se obligă şefii subdiviziunilor Consiliului raional să asigure în continuare pregătirea pentru  

funcţionarea normală a instituţiilor publice  din subordine în perioada  rece a anului 2022-

2023. 

III.  Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu: 

-       să examineze în cadrul unei şedinţe chestiunea “Cu privire la pregătirea obiectelor de 

menire social-culturală  din teritoriu către sezonul toamnă-iarnă 2022-2023” 

 -     să perfecteze lista persoanelor social-vulnerabile care  necesită sa fie asigurate cu lemne, 
cărbune pentru perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 şi să întreprindă măsuri suplimentare 

pentru a-i asigura cu resurse termoenergetice. 

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

Macovei Vasile.  

 

 

Secretarul Consiliului                                                                 L.Vidrașco    

AVIZAT:  

Specialist principal în probleme juridice                                        V. Coreţchi 
Şef Secţie economie                                                                        G. Nani 

Şef SCGCD                                                                                      V.Iurcu 

Şef DÎ                                                                                               V.Popa 
 

 

 
   

                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

mailto:consiliu@soldanesti.md


 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Cu privire la nivelul de pregătire a instituţiilor  publice din raion 

pentru activitate în perioada rece a anului 2022-2023 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

       Proiectul de decizie Cu privire la nivelul de pregătire a instituţiilor  publice din raion 

pentru activitate în perioada rece a anului 2022-2023 a fost elaborat de către Secția Economie 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Pregătirea instituţiilor  publice din raion pentru activitate în perioada rece a anului 2022-2023 

3. Principalele prevederi ale proiectului 

         Prin acest proiect de decizie conducătorii subdiviziunilor consiliului raional informează 

consilierii raional  despre nivelul de pregătire a instituţiilor din subordine catre sezonul rece al anului 

2022-2023, totodată  asigura îndeplinirea acțiunilor preconizate pentru buna funcționare a instituțiilor.  

4. Fundamentarea economico-financiară 

 Urmare a  aprobării  prezentului  proiect de decizie  nu prevede alocări  financiare  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

        Prezentului  proiect de decizie  se încorporează în cadrul normativ în vigoare  

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

        În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional anunțul privind inițierea procesului de elaborare  a proiectului  de  decizie Cu privire la nivelul 

de pregătire a instituţiilor  publice din raion pentru activitate în perioada rece a anului 2022-2023 a fost 

plasat  pe  pagina  web a Consiliului  raional pentru consultări publice. 

         Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 

Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Şef Secţie economie                                          Galina Nani  

 

 

 

 

 

 


