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                                         D E C I Z I A nr. 4.3                             PROIECT 

03.10.2022 
„Cu privire  la măsurile de pregătire a instituțiilor  

subordonate primăriei şi sferei sociale a oraşului  

pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023” 

 

În conformitate cu prevederile art.14 alin.2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală” şi în scopul asigurării eficiente a instituțiilor subordonate primăriei, 

sferei sociale și a populației cu resurse energetice și servicii comunale calitative, precum și 

crearea condițiilor favorabile pentru activitate în perioada de toamnă - iarnă 2022-2023, 

consiliul local; 

  

D E C I D E: 
 

1. Se ia act informaţia „Cu privire  la măsurile de pregătire a instituțiilor subordonate 

primăriei şi sferei sociale a oraşului pentru activitate în perioada  toamnă-iarnă 2022-2023”;  

2. Se aprobă Planul de acțiuni privind pregătirea către toamnă-iarnă 2022-2023 a  

primăriei orașului Leova și a instituțiilor subordonate (anexa nr.1);  

3. Se recomandă S.A. „Apă-Canal Leova” să asigure pregătirea calitativă a obiectelor, 

tehnicii și utilajului tehnologic, pentru buna activitate în perioada  toamnă-iarnă 2022-2023, să 

asigure alimentarea neîntreruptă cu apă potabilă și canalizare; 

4. Se recomandă administrației Î.M. „Salubr Leova”: 

a) să pregătească încăperile, mașinile, mecanismele și utilajele speciale pentru 

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

b) să pregătească și să depoziteze cantitatea necesară de materiale antiderapante (nisip, 

sare tehnică, amestec de nisip cu sare); 

5. Se pune în sarcina viceprimarului orașului Leova, Dl Oleg Crețu, contabilul-șef al 

primăriei, dna Maria Manalachi; 

a) să monitorizeze procesul de pregătire către sezonul rece, acordînd suport consultativ 

și metodologic necesar; 

b) să organizeze și monitorizeze valorificarea surselor financiare alocate pentru lucrările 

de reperație și întreținere a drumurilor locale; 

6. Primarul orașului Leova, Dl Alexandru Bujorean, va constitui prin dispoziție comisia 

pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii economiei și sferei sociale a orașului 

pentru activitatea în  perioada  toamnă-iarnă 2022-2023”;  

7. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului orașului Leova, Dl 

Alexandru Bujorean.  

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                

 Contrasemnat:  
SECRETAR AL CONSILIULUI 

 

 



                     

 

                                                                                                                                                                                       Anexa nr.1 

   Decizie nr.4.3 din 03.10.2022  

                                                                                                                                                               al Consiliului local Leova 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea acţiunilor Termenul de  

executare 

Responsabili 

1. Crearea în termen de 10 zile de la data publicării prezentei 
decizii, comisiei de lucru pentru organizarea, monitorizarea 

şi controlul pregătirii pentru sezonul rece al anului, inclusiv a 

obiectelor electroenergetice;  

 

Septembrie 
2022 

Autoritatea Publică Locală de nivelul I; 

2. Asigurarea, verificarea imobilelor  aflate în gestiunea 

rețelelor de apă, canalizare, încălzite cu gaze  a centralelor 
termice și căilor de acces în vederea întreprinderii  măsurilor 

pentru pregătirea lor, pentru fucționarea în perioada rece și 

conservara energiei; 

August - 

septembrie 
2022 

Autoritatea Publică Locală de nivelul I; 

S.A. „Apă-Canal Leova”; 
Comisia de lucru pentru organizarea, 

monitorizarea şi controlul pregătirii 

pentru activitate în perioada toamnă-

iarnă 2022-2023; 

3. Instruirea, atestarea și desemnarea personalului responsabil 
(operatorii) de exploatarea centralelor termice alimetate cu 

gaz ori transmiterea acestora la deservirea agenților 

economici licențiați în aceast domeniu; 

Întocmirea și prezentarea către AST Direcția supraveghere 

sisteme de alimentare cu gaze a informației privind 

îndeplinirea prevederilor actului de constatare a gradului de 

pregătire către lucru a centralelor termice alimentate cu gaz 

și rețelelor de gaze; 

Septembrie-
octombrie 

2022 

Instituțiile deținătoare de centrale 
termice alimentate cu gaz; 

4. Obligația instituţiilor bugetare subordonate primăriei să ţină 

sub control riguros respectarea limitelor mijloacelor 

financiare prevăzute în bugetele proprii pentru consumul 

resurselor energetice şi vor asigura, în caz de necesitate, 

reexaminarea acestora;  

Permanent Instituțiile subordonate primăriei; 

5. Întreprinderea,  măsurilor necesare privind stingerea 

datoriilor pentru  serviciile comunale ale cetățenilor; 

Permanent Autoritatea Publică Locală de nivelul I; 

S.A. „Apă-Canal Leova”; 

Î.M. „Salubr Leova”; 

 

6. Examinarea posibilităţilor de acordare a ajutoarelor pentru 

perioada rece a anului, persoanelor defavorizate, aflate în 

situații de risc  ori instituționalizarea temporară în Azilul 

pentru persoanele în etate cît și cazarea pe perioada iernii la 

rude și prieteni ; 

Perioada rece a 

anului 

Autoritatea Publică Locală de nivelul I; 

Direcția Asistență Socială și Protecția 

Familiei; 

7. Studierea parametrilor tehnici ai utilajului energetic în 

vederea determinării tipului şi a volumului de resurse 

energetice necesare pentru activitatea instituţiilor bugetare în 

perioada toamnă-iarnă 2022-2023 și monitorizarea 

procesului de achiziţionare a resurselor energetice ; 

August - 

noiembrie 

2022 

Autoritatea Publică Locală de nivelul I; 

Instituțiilor subordonate primăriei; 

Comisia Situații Excepționale; 

8. Instituirea un control riguros asupra consumului de resurse 

energetice în vederea asigurării economisirii acestora, 

îndeplinirii măsurilor cu privire la conservarea energiei, 

precum şi a realizării lucrărilor de pregătire pentru perioada  

toamnă-iarnă 2022-2023; 

Permanent Autoritatea Publică Locală de nivelul I; 

Instituțiilor subordonate primăriei; 

9. Asigurarea, inspectarea fondului locativ, indiferent de forma 

de proprietate, în vederea întreprinderii măsurilor de 

conservare a energiei în blocurile locative cu multe etaje. 

Permanent Autoritatea Publică Locală de nivelul I; 

S.A. „Apă-Canal Leova”; 

Comisia pentru organizarea, 

monitorizarea și controlul pregătirii 

pentru sezonul de încălzire 2022-2023. 

 


