
 
 

 
D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. 07/02-V                                                                      din 20 octombrie 2022 
 
Cu privire la pregătirea instituțiilor   
din subordinea Consiliului Raional Cahul   
pentru  activitate în perioada rece 2022-2023  
 

În temeiul art. 43 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 436/2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea pregătirii sustenabile a instituțiilor  din subordinea Consiliului Raional 
Cahul prin crearea condițiilor optime de activitate în perioada rece 2022-2023, 
având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, 
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere şi Comisiei consultative de specialitate 
urbanism, construcţii, gospodărie comunală, drumuri, relații funciare și cadastru, 
Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1.  Se ia act de informația „Cu privire la pregătirea instituțiilor din 

subordinea Consiliului Raional Cahul pentru activitate în perioada rece  
2022-2023”, prezentată de către subdiviziunile Consiliului Raional 
Cahul. 

2. Se aprobă Planul de măsuri cu privire la pregătirea instituțiilor din 
subordinea Consiliului Raional Cahul pentru activitate în perioada rece 
2022-2023, conform anexei nr.1. 

3. Se instituie și se aprobă componenţa Comisiei raionale pentru 
organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii instituțiilor din 
subordinea Consiliului Raional Cahul pentru activitate în perioada rece 
2022-2023, conform anexei nr.2. 

4. Comisia creată: 
 Se va convoca în şedinţe de lucru în cadrul cărora vor fi examinate 

sarcinile privind pregătirea obiectivelor şi a sistemelor de 
alimentare cu energie termică şi energie electrică, de aprovizionare 
cu apă şi canalizare ale instituţiilor subordonate Consiliului 
Raional Cahul și va indica sursele necesare de acoperire a 
cheltuielilor; 

 Va monitoriza și, după caz, va contribui la realizarea măsurilor 
specificate în anexa nr.1 la prezenta decizie; 
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 Va întreprinde măsuri întru asigurarea cu surse autonome de 
energie termică și electrică a instituțiilor unde este inadmisibilă 
întreruperea alimentării cu energie termică și electrică.  

5. Se pune în sarcina IMSP „Spitalul Raional Cahul”, IMSP „Centrul de 
Sănătate Cahul”, Centrelor de  Sănătate teritoriale şi Oficiilor Medicilor 
de Familie, Direcţiei generale învăţământ, conducătorilor instituţiilor 
preşcolare şi preuniversitare, Direcţiei asistenţă socială şi protecţia 
familiei, Secţiei cultură, Serviciului tineret și sport: 
 Să asigure executarea procesului de achiziționare a resurselor 

energetice necesare și să instituie un control riguros asupra consumului 
resurelor energetice în vederea economisirii acestora; 

 Să întreprindă măsuri de conservare a energiei termice; 
 Să finalizeze, în termen de până la 31 octombrie 2022, pregătirea 

centralelor termice și sistemelor de încălzire pentru funcționare în 
sezonul rece 2022-2023; 

 Să identifice, în limita posibilităților, surse altenative de încălzire 
pentru a asigura activitatea instituțiilor pe parcursul sezonului rece 
2022-2023. 

6. Se pune în sarcina tuturor instituțiilor  din subordinea Consiliului Raional 
Cahul, în contextul crizei energetice, să respecte prevederile dispozițiilor 
emise de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 

7. Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi exercitat de preşedintele 
raionului Cahul, Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, 
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere şi Comisia consultativă de 
specialitate urbanism, construcţii, gospodărie comunală, drumuri,  relații 
funciare și cadastru.  

 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                         Evghenia  DINU     
     

     Contrasemnează: 
      Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexa nr. 1 
  la Decizia Consiliului Raional Cahul 

   nr.07/02-V din 20 octombrie 2022 
 

 
Planul măsurilor  

de pregătire a instituțiilor din subordinea Consiliului Raional Cahul  
pentru activitate în perioada rece 2022-2023 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea acţiunilor preconizate  Termenul  

executării 

Responsabili de 

executare  

1. Efectuarea analizei datoriilor debitoare, inclusiv 
de către instituţiile bugetare, către complexul 
energetic, înaintând modalităţile de achitare. 

Lunar Direcția generală 
finanțe (DGF) 

2.  Generalizarea informaţiilor şi determinarea 
necesităţilor de resurse energetice ale 
instituţiilor pentru sezonul rece 2022-2023 
(cărbune, brichete, peleți, lemne de foc)   și 
organizarea procedurilor de achiziţii privind 
achiziționarea  resurselor energetice.   

La 
necesitate 

Direcția economie 
și  agricultură 
(DEA), Direcția 
generală 
învățământ (DGÎ), 
Secția cultură, 
Serviciul tineret și 
sport, conducătorii 
instituțiilor publice 

Contribuirea la micşorarea cheltuielilor pentru 
energie şi resurse energetice prin 
implementarea proiectelor privind creşterea 
eficienţei energetice la obiectivele de menire 
social-culturală şi instituții de învățămînt. 

Pe 
parcursul 
anului 

3. 3.1.Organizarea acţiunilor necesare pentru 
asigurarea valorificării surselor alocate la 
reparaţia instituţiilor publice.  

Până la 
30.11.2022 

Direcția construcții 
și drumuri (DCD), 
DEA,  DGF 

3.2.  Asigurarea executării obligaţiunilor 
contractuale cu furnizorii de resurse energetice, 
prolongarea lor din timp pentru anul 2023, cu 
modificarea volumelor în caz de necesitate, în 
limitele alocaţiilor prevăzute pentru acest scop, 
în perioada de pregătire până la finele sezonului 
rece. 

Până la 
30.11.2022 

Conducătorii 
instituţiilor 

4. 4.1. Realizarea măsurilor ce ţin de conservarea 
energiei și economisirea resurselor energetice în 
vederea  reducerii nivelului de consum al 
acestora: 
-  efectuarea inventarierii încăperilor din 
gestiune, selectarea şi excluderea de la balanţa 
energetică a celor neutilizate. 

15.11.2022 
 

Conducătorii 
instituţiilor, 
DCD 

4.2. Asigurarea alimentării ritmice cu energie 
electrică, gaz, apă şi combustibil  a obiectivelor 
de importanţă vitală, precum şi a obiectivelor la 
care această întrerupere este inadmisibilă şi 
utilizarea surselor autonome de energie 

Pe 
parcursul 
sezonului 
rece 
 

Conducătorii 
instituţiilor publice 



 
 

electrică în cazuri excepţionale (procurarea ori  
contractarea lor). 

 

5. Executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a 
drumurilor publice conform programului 
aprobat, depozitarea materialului antiderapant şi 
asigurarea bunei funcţionări în timpul de iarnă. 

Pe 
parcursul 
sezonului 

DCD,  
Agenţii economici 
contractaţi 

6. 
 
 

Încheierea contractelor cu  agenţii economici ce 
dispun de mecanisme utilizabile la curăţarea 
drumurilor de zăpadă. În caz de  necesitate de 
mobilizat în mod operativ mecanismele 
contractate. 

Începând 
cu 
01.11.2022 

DCD 

7. 
 
 
 

Informarea Consiliului Raional despre gradul 
de pregătire a instituţiilor bugetare,  drumurilor 
publice către sezonul rece 2022-2023. 

Octombrie-
noiembrie 
2022 
 
 
 

Comisia raională 
pentru organizarea, 
monitorizarea şi 
controlul pregătirii 
către sezonul  rece 
2022-2023, 
DCD 

 
 
 
 
 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                           Evghenia  DINU     
     

     Contrasemnează: 
      Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexa nr.2 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 
  nr.07/02-V din 20 octombrie 2022 

 
 

 
Componenţa nominală 

a Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea şi controlul 
pregătirii instituțiilor din subordinea Consiliului Raional Cahul pentru 

activitate în perioada rece 2022-2023 
 

1.  DUNAS Nicolae – Preşedintele raionului Cahul, preşedintele 
comisiei 

2.  NEDOV Ruslan – Vicepreşedintele raionului Cahul, 
vicepreşedintele comisiei 

3.  DAUD Elena – Vicepreşedintele raionului Cahul, 
vicepreşedintele comisiei 

4.  SEREDENCO Tatiana – Vicepreşedintele raionului Cahul, 
vicepreşedintele comisiei 

5.  GHINDĂ Cristina – specialist  superior, Direcţia Economie și 
agricultură,  secretarul comisiei 

Membrii comisiei:                 
6.  OLTEANU Nicolae –  şef, Direcţia economie și agricultură 
7.  HODENCO Constantin  –  şef, Direcţia generală finanţe 
8.  BABAN Valeriu – şef, Direcţia generală învăţămînt 
9.  CREȚU Dumitru – şef  interimar, Direcţia construcţii și 

drumuri  
10.  RADU Oxana – şef,  Direcţia generală asistenţa socială şi 

protecţie a familiei 
11.  HAGIOGLO Alexandru – şef, IMSP Centrul  de Sănătate Cahul 
12.  CALIN Constantin – şef  interimar, Direcţia situaţii excepţionale 

mun.Cahul 
13.  POSTOLACHI  Lilia – Vicedirector, IMPS Spitalul Raional Cahul. 

 
Notă: Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile 

deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi preluate de persoanele nou-desemnate 
în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă decizie. 
 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                          Evghenia  DINU     
     

     Contrasemnează: 
      Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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