
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PECIiyBJlHKA MOJI/ţOBA

PAHOHHblH COBET 
JIEOBA

D E C I Z I A  nr. 5.1

din 03.06.2021 or. Leova

„Cu privire la măsurile de pregătire 
a economiei si sferei sociale a raionului 
pentru activitate în perioada de toamnă- 
iarnă 2021-2022”

în conformitate cu art. 43 alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 „privind administraţia 
publică locală”, în scopul asigurării fiabile a economiei raionului, sferei sociale şi populaţiei cu 
resurse energetice şi servicii comunale, precum şi creării condiţiilor optime de activitate în 
perioada de toamnă-iarnă 2021-2022, Consiliul raional Leova,

1. Se ia act de informaţia „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a 
raionului pentru activitate în perioada toamnă- iarnă 2021-2022” .

2. Se aprobă planul de acţiuni privind pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului 
pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2021-2022 (anexa nr. 1).

3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ, Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport şi 
Instituţiilor Medico-Sanitare Publice subordonate Consiliului raional, să organizeze şi să 
monitorizeze executarea lucrărilor de reparaţie a instituţiilor şcolare, preşcolare, a 
instituţiilor socio-culturale şi medico-sanitare asigurând valorificarea surselor financiare 
alocate pentru pregătirea şi buna funcţionare a acestora în perioada rece a anului.

4. Se pune în sarcina Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei în conlucrare cu APL 
de nivelul I să întreprindă măsuri pentru identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc 
şi să contribuie la asigurarea acestora cu lemne de foc şi cărbune ori instituţionalizarea 
temporară în Azilul pentru Persoanele în (Etate şi cu Dizabilităţi Leova cât şi cazarea pe 
perioada iernii la rude şi prieteni.

5. Se recomandă administraţiei Filialei Leova SRL „Cimişlia Gaz” şi SG „GREEN FARM” 
SRL să asigure: aprovizionarea neîntreruptă şi calitativă a consumatorilor raionului cu 
gaze naturale şi livrarea neîntreruptă şi calitativă a energiei termice instituţiilor incluse în 
contractul de Parteneriat Public-Privat.

6. Se pune în sarcina SG „GREEN FARM ’ SRL, partenerul privat în cadrul proiectului 
Parteneriat Public-Privat „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă a 
raionului Leova” să elaboreze (conform metodologiei Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei) şi să! prezinte pînă la 23 august Consiliului raional 
Leova proiectul tarifului la energia termică (pentru 1 Gcal) pentru perioada de încălzire

7. Se recomandă administraţiei întreprinderii de Stat pentru Sivicultura Iargara să 
întreprindă măsuri pentru aprovizionarea instituţiilor şi populaţiei, după necesitate cu 
lemne de foc conform contractelor încheiate.

D E C I D E:

2021- 2022.



8.

9.

Se recomandă administraţiei SA „Apă- Canal Leova”  să asigure pregătirea calitativă a 
obiectelor, tehnicii şi utilajului tehnologic, pentru buna activitate în perioada de toamnă- 
iarnă 2021-2022, să asigure alimentarea neîntreruptă cu apă potabilă şi canalizare, să 
monitorizeze lucrările de pregătire a fondului locativ a or. Leova precum şi funcţionarea 
acestuia în perioada rece a anului, acordând serviciile consultative şi metodologice 
necesare.

10.

11.

12.

Se recomandă administraţiei Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. să pregătească 
reţelele electrice, transformatoarele şi echipamentul electric pentru alimentarea 
neîntreruptă şi calitativă cu energie electrică a consumatorilor din raion, acordându-se 
atenţie alimentării neîntrerupte cu energie electrică a instituţiilor şi întreprinderilor de 
importanţă vitală pentru societate ( anexa nr.2).

să suplineze sectorul raionului cu echipe de intervenţie pentru înlăturarea de urgenţă a 
defecţiunilor apărute în cazul unor situaţii excepţionale.

Se recomandă administraţiei SA „Drumuri - Cahuf’şi SA "Drumuri - Cimişlia”:
a) să pregătească baza de producere, încăperile, maşinile, mecanismele şi utilajele 

speciale pentru dezăpezire, înlăturarea poleiului, pentru a asigura buna activitate în 
condiţii de iarnă;

b) să pregătească şi să depoziteze cantitatea necesară de materiale antiderapante (nisip, 
sare tehnică, amestec de nisip cu sare),

c) în caz de necesitate să încheie contracte pentru acordarea serviciilor de dezăpezire cu 
agenţii economici şi persoane fizice ce deţin tehnică de dezăpezire.

Se pune în sarcina Consiliului raional de a optimiza cheltuielile pentru instituţiile de 
învăţământ beneficiare de agent termic pe biomasă în cadrul proiectului Parteneriat 
public-privat „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă a raionului Leova”.

Se pune în sarcina Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor:
a) să monitorizeze procesul de pregătire către sezonul rece, acordând suport consultativ 

şi metodologic necesar;
b) să organizeze şi să monitorizeze valorificarea surselor financiare alocate pentru 

lucrările de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale.
c) la solicitare, să acumuleze, să sistematizeze şi să prezinte informaţia Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerului Economiei şi 
Infrastructurii şi Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

13. Preşedintele raionului, dl Nicolae Priţca 
pentru organizarea, monitorizarea şi coi 
raionului pentru activitate în perioada toai

n, va constitui prin dispoziţie comisia raională 
ntrolul pregătirii economiei şi sferei sociale a 
nnă - iarnă a anilor 2021-2022.

14. Controlul executării prezentei decizii se 
Nicolae Priţcan.

nune în seama preşedintelui raionului Leova, dl

Preşedintele şedin 
Consiliului raiona

Contrasemn 
Secretarul 
Consiliului raional

Mihail Revenco

Elena Copoţ

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник

Elena
Прямоугольник



Anexa 1

La Decizia Consiliului raional 
nr. 5.1 din 03.06.2021

Planul de acţiuni
privind pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Leova, pentru activitatea 

în perioada de toamnă-iarnă 2021-2022.

Nr
or Denumirea acţiunilor Executorii Termenii de 

executare
1. 2. 3. 4.
1. Crearea comisiilor de lucru pentru 

organizarea, monitorizarea şi controlul 
pregătirii pentru activitate în perioada 
toamnă -  iarnă a anilor 2021 -  2022.

Adminis 
nivelul 1
- Conduc
- SRL „( 
Leova (c 
-SA „Dr 
Leova (c
- SA „A] 
titlu de r
- Direcţi;
- Direcţi; 
şi Sport;
- lnstituţ 
Publice;
- Direcţi; 
Protecţia

naţia Publică Locală de 
(cu titlu de recomandare); 
ătorii instituţiilor; 
limişlia-Gaz” filiala 
u titlu de recomandare); 
.imuri Cimişlia’ ’flliala 
u titlu de recomandare); 
ta - Canal Leova” (cu 
xomandarc); 
i Învăţămînt;
i Cultură, Turism, Tineret

ile Medico -  Sanitare

i Asistenţă Socială şi 
Familiei.

iulie 2021

2 Asigurarea verificării imobilelor aflate în 
gestiunea reţelelor de apă, canalizare, 
încălzire cu gaze a centralelor termice şi 
căilor de acces în vederea întreprinderii 
măsurilor pentru pregătirea lor, pentru 
funcţionarea în perioada rece şi 
conservarea energiei.

- lnstituţ 
Consiliu 
subdiviz 
instituţii

iile aflate în subordinea
ui raional Leova si ’
uni le acestora şi a 
or publice de învăţământ.

august-
septembrie 2021

3 Convocarea şedinţelor comisiilor de lucru 
create prin p.l privind monitorizarea 
implementării planurilor de acţiuni pentru 
buna pregătire şi funcţionare în perioada 
de toamnă-iarnă 2021-2022 a instituţiilor 
şi organizaţiilor de care au fost create;

- Comisi ile create. la necesitate dar 
nu mai rar decât 
odată la 3 luni

4 Instruirea, atestarea şi desemnarea 
personalului responsabil de exploatare şi 
a operatorilor pentru centralele termice 
alimentate cu gaz ori transmiterea 
acestora la deservirea agenţilor economici 
licenţiaţi în această privinţă, 
întocmirea şi prezentarea către AST 
Direcţia Supraveghere Sisteme de 
Alimentare cu Gaze a informaţiei privind 
îndeplinirea prevederilor actului de 
constatare a gradului de pregătire către 
lucru a centralelor termice alimentate cu

- lnstituţ 
deţinătoc 
alimenta

iile şi organizaţiile 
ire de centrale termice 
te cu gaz

septembrie- 
octombrie 2021



gaz şi reţelelor de gaze.
5 Convocarea si desfăşurarea şedinţelor 

Consiliului raional şi celor de nivelul 1, 
cu examinarea chestiunii „Privind nivelul 
de pregătire către lucru în perioada 
toamnă -  iarnă 2021-2022".

- Admin 
nivelul I
- Admir 
nivelul 1

istraţia Publică Locală de 
(cu titlu de recomandare); 
istraţia Publică Locală de 
.

septembrie- 
octombrie 2021

6 Asigurarea persoanelor aliate în situaţii 
de risc, cu cărbune şi lemne de foc. în 
cazuri excepţionale instituţionalizarea 
temporară a acestora în Azilul pentru 
personane cu dezabilităţi şi în etate sau 
cazarea pe perioada iernii la rude şi 
prieteni.

- Admir 
nivelul 1
- Direcţi 
Protecţie

istraţia Publică Locală de 
(cu titlu de recomandare); 
a Asistenţă Socială şi 
Familiei.

octombrie 2021

7 Mobilizarea cetăţenilor să achite cu 
regularitate plăţile pentru serviciile 
comunale.

- Admit 
nivelul 1 
locativ (
- SA „A

tistraţia Publică Locală de 
deţinători ai fondului 

cu titlu de recomandare); 
aa-Canal Leova”.

Permanent

8 Studierea parametrilor tehnici ai utilajului 
energetic în vederea determinării tipului 
şi a cantităţii de resurse energetice 
necesare pentru activitatea instituţiilor în 
perioada de toamnă-iarnă 2021-2022 şi 
achiziţionarea acestora.

- Admit 
nivelul 1
- Condi 

în subor
Leova şi 
şi a inşii 
învăţăm

tistraţia Publică Locală de 
(cu titlu de recomandare); 
cătorii instituţiilor aflate 
dinea Consiliului raional 
a subdiviziunilor acestora 

tuţiilor publice de 
înt.

august 2021

9.
Asigurarea inspectării fondului locativ cu 
multe etaje indiferent de forma de 
proprietate, în vederea întreprinderii 
măsurilor de pregătire către iarnă şi 
conservarea energiei.

- Admit 
nivelul 1
locativ (
- SA „A

tistraţia Publică Locală de 
, deţinători de spaţii 
cu titlu de recomandare). 
pa-Canal Leova”.

august -  
septembrie 2021

10. Activizarea procesului de constituire şi 
funcţionare a asociaţiilor proprietarilor de 
locuinţe privatizate şi asociaţiilor de 
proprietari în condominiu.

- Admit 
nivelul 1
locativ (

tistraţia Publică Locală de 
, deţinători de spaţiu 
cu titlu de recomandare).

Permanent

11. Efectuarea inventarierii încăperilor şi 
obiectelor din gestiune, în vederea 
optimizării cheltuielilor financiare, 
selectării şi excluderii de la balanţa 
energetică a celor neutilizate.

- Admit 
nivelul
- Condi 

bugetart 
raional ! 
acestora 
învăţăm

tistraţia Publică Locală de 
(cu titlu de recomandare); 

tcătorii instituţiilor 
în subordinea Consiliului 

.eova, subdiviziunilor 
şi a instiuţiilor publice de 
Int.

august -  
septembrie 2021

12. Asigurarea funcţionării neîntrerupte, cu 
respectarea normelor de protecţie a 
mediului, a staţiilor de pompare, tratare şi 
epurare a apei.

- SA,.A ca-Canal Leova”. Permanent



13 . Se propune prin or. Leova de a crea un 
grup de lucru permanent, cu convocarea 
instituţiilor abilitate, pentru monitorizarea 
calităţii serviciilor de Aprovizionare cu 
Apă şi Canalizare.

- Primăria oraşului Leova.

Secretarul Consiliului raional Leova

Permanent

Elena Copoţ

Elena
Прямоугольник



Anexa 2
La Decizia Consiliului Raional

nr 5.1 din 03.06.2021

Lista instituţiilor şi într
de im portan ţă  vitală pen tru  societate
întreruperea alimentării eu energie 

apă şi alte servicii c

^prinderilor 
la care este inadm isibilă

electrică, gaze naturale, 
omunale.

1. IMSP Spitalul raional Leova;
2. Azilul pentru persoane cu dizabilităţi şi în etate din or. Leova;
3. Căminul Direcţiei învăţământ din or. Leova;
4. Staţia de pompare a apei de treapta 1 şi 11, staţia de tratare şi staţia de epurare a apei 

reziduale a SA „Apă-Canal Leova:
5. Direcţia Regională Supraveghere şi Control a Frontierei de Stat din Leova;
6. „Moldtelecom,, filiala Leova;
7. Inspectoratul de Poliţie Leova;
8. Consiliul raional Leova;
9. Primăria or. Leova;
10. Penitenciarul nr.3 Leova;
11. Centrul de plasament temporar pentru cop 

Cupeu i.
piii rămaşi Iară îngrijire părintească s.

Secretarul Consiliului raional Leova Elena COPOT

Elena
Прямоугольник


