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D E C I Z I A  nr. 5.1

„„Cu privire la pregătirea instituțiilor
subordonate către noul an de învățămînt
și  perioada rece  2021-2022”

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (2) din Legea nr.436/2006 „Privind administraţia
publică locală” Consiliul Orăşenesc Leova a examinat raportul „Cu privire la pregătirea instituțiilor
subordonate către noul an de învățămînt și perioada rece 2021-2022”, conform căruia:

Pregătirile instituţiilor către noul an de studii s-a finalizat și Primăria orașului Leova continuă
monitorizarea lucrărilor de pregătire a instituțiilor, pentru sezonul rece a anilor 2021-2022.

Instituţiile preşcolare şi extraşcolare au trecut verificarea cazangeriilor şi a sistemelor de
încălzire. Cazangeriile au fost verificate şi conservate pentru începerea noului sezon de încălzire în
grădinițile Nr.1 și Nr.2 din oraș. La momentul actual, se efectuiază lucrări de reparație capitală a
rețelelor interne  de alimentare cu apă rece  și apă caldă la grădinița Nr. 2.

Pentru dezapezirea orașului, Î.M.”Salubr Leova”, dispune de 3 tractoare dotate cu echipament
special pentru dezapezire, greider, freza de zapada petru curățirea trotuarelor, 10 lopeți.

Întreprinderea dispune de material antiderapant în cantitate suficientă, la necesitate va încheia
contracte de prestari de dezapezire cu persoane fizice și agenti economici.

Pentru o  funcţionalitate mai eficientă, administraţia  S.A. “Apă-Canal Leova” pe timp de iarnă,
dispune de un Plan de măsuri, unde sînt  planificate lucrările necesare, care vor asigura  buna gestiune
la toate lucrările.

Reieşind din cele expuse,

Consiliul Orăşenesc Leova a  D E C I S:

1. Se i-a act de informaţia „Cu privire la pregătirea instituțiilor subordonate către noul an
de învățămînt și  perioada rece 2021-2022”

2. Directorii instituţiilor şcolare, preşcolare şi extraşcolare (Angela Țaranu, Elena Gheorghiu,
Raisa Iachimov, Liliana Cazacu, Antonovici Viorica, Aliona Crețu, Vasile Susanu) vor efectua lucrul
organizatoric şi alte lucrări, necesare bunei funcţionări a instituţiilor în noul an de învăţămînt 2021-
2022.

3. Î.M.”Salubr Leova” (Iurie Mițelea) va încheia după necesitate, contracte cu agenţii
economici care dispun de tehnică specială pentru dezăpezire.

4. S.A. „Apă-Canal Leova” (Victor Antoniu) va antrena populaţia şi forţele proprii la lucrările
de izolare termică a ţevilor de apeduct şi canalizare în subsoluri cu suportul financiar al locuitorilor,
asigurînd astfel funcţionarea normală a reţelelor de apeduct şi canalizare pe tot parcursul sezonului
rece.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama viceprimarului or. Leova.
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