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  Republica Moldova                                                               Республика Молдова 

       Raionul Floreşti                                                                    Район Флорешть 

       Consiliul orăşenesc Floreşti                                                 Городской Совет Флорешть 

 

                                                                            

DECIZIE 

Din __________________2020                                                              nr._____ 

 

Cu privire la pregătirea sistemelui energetic și de  

aprovizionare cu apă a instituțiilor social-culturale  

din subordinea primăriei pentru  

perioada toamnă – iarnă 2020-2021 
 

  Pentru pregătirea sistemelor energetice și de aprovizionare cu apă a instituțiilor social-culturale  
din oraș, pentru activitatea în perioada toamnă – iarnă 2020-2021, precum și crearea condițiilor  
optime de activitate, în temeiul art.14, alin.(2) lit.h), din Legea nr.436/2006 privind administrația 
publică locală,  Consiliul orăşenesc Decide:.           

1. Se ia act de nota informativă cu privire la măsurile de pregătire a oraşului către perioada 
toamnă-iarnă  2020-2021. 
 
2. Se aprobă componenţa Comisiei orășenești pentru organizarea, monitorizarea şi controlul 
pregătirii instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 
2020-2021, ( Anexa nr.2) şi Planul de măsuri pentru pregătirea instituţiilor bugetare şi sferei 
sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2020-2021 (Anexa nr.3).           

                                                                   
3. Se stipulează că în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile deţinute atribuţiile 
acestora vor fi preluate din oficiu de către persoanele nou angajate, fără emiterea unei noi 
decizii. 
 
 4. Se obligă comisia, să se convoace cu regularitate, cel puțin odată în lună, pentru pregătirea și 
monitorizarea desfășurării perioadei rece a anului 2020-2021, în cadrul cărora se vor examina 
problemele strigente apărute.                
 
 5.  Se obligă instituţiile bugetare subordonate să asigure executarea contractelor încheiate cu 
furnizorii de resurse energetice şi întreprinderile prestatoare de servicii în limitele prevăzute 
pentru 2020 şi să asigure începînd cu 1 ianuarie 2021  înregistrarea contractelor de achiziţie a 
resurselor energetice în limitele alocaţiilor pentru anul 2020. 
 
5.Primarul oraşului:  
- Va asigura un management financiar eficient al mijloacelor financiare destinate pregătirii 

instituțiilor din  subordine către perioada de toamnă-iarnă; 
- Va examina posibilităţile de acordare a unor compensaţii persoanelor defavorizate în vederea 

efectuării plăţilor pentru resursele energetice şi servicii comunale; 
- Va asigura îndeplinirea măsurilor de conservare a energiei termoenergetice în instituțiile din 

subordine; 

 
 



- Va examina posibilitățile de acordare a asistenței sociale persoanelor defavorizate din oraș 
aflate în situații extreme; 

- Va întreprinde măsuri de lichidare a neajunsurilor vis-a-vis de pregătirea către sezonul rece, 
constatate la ședința comisiei pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii pentru 
sezonul rece 2020-2021; 

- Va reînnoi în toate instituțiile subordonate, inventarul pentru lucrările de dezăpezire a căilor 
de acces, a acoperișurilor și să dispună de mijloace antiincendiare; 

- Va  prezenta  periodic comisiei sinteze informative despre funcționarea în perioada rece a 
anului a instituțiilor bugetare gestionate, problemele existente; 

  - Va efectua măsuri necesare pentru a dispune de sursa energetică de rezervă pentru evitarea 
perderilor materiale în caz de întrerupere a furnizării gazelor naturale. 
      
6.   SA „Servicii Comunale Floreşti”:  
-Va revizui sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, sistemele de canalizare interioare, 
exterioare, staţiile de tratare a apei, fîntînelor arteziene.  
-Va revizui blocurile locative, ermertizările uşilor, da la subsoluri. 
 - Va forma echipa mobilă pentru stări excepţionale, zilele de odihnă (serviciu la telefon). 
  - Va pregăti necesarul de material antiderapant. 
  - Va contracta adăugător tehnica necesară pentru curăţirea străzilor oraşului de zăpadă. 
     
8. ÎM „Reţele Termice Floreşti,va revizui obiectele subordonate primăriei, va efectua deservirea 
sistemelor de încălzire. 
    
 9. Comisia va coordona cu SA ,,Red Nord” și SA ,,Florești Gaz” revizuirea calitativ a reţelelor, 
și al utilajului pentru lucrul neîntrerupt în perioada rece. 
     
10. Controlul prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei pentru buget, finanțe și economie și 
Comisiei în domeniul social.   
 
 Preşedintele şedinţei                                                                   
 
Secretar interimar  

al Consiliului orășenesc  Angela FURDUI 
 
                                                                 

ex. Găluşcă D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nota informativă 

       În conformitate cu art.5 ale Legii nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire 

la energetică, Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006, se propune  asigurarea fiabilă a economiei orașului şi a populaţiei cu 

resurse energetice şi servicii comunale, precum şi crearea condiţiilor optime de 

activitate a instituţiilor bugetare şi a sferei sociale în perioada de toamnă-iarnă 

2020-2021.        

        În scopul pregătirii instituției către noul an de studii au fost identificate și 

utilizate sursele bugetare. Au fost create condiții optime pentru desfășurarea cu 

succes a procesului educațional în instituțiile de învățământ pe tot parcursul anului 

de studii 2020-2021. Sunt prevenite situațiile de risc pentru viața și sănătatea 

copiilor și angajaților din instituțiile publice. 

      Calitatea serviciilor depinde nu numai de gradul de dotare a instituţiei cu 

mijloace birotice, educaționale și didactice, dar și de condițiile de consolidare a 

bazei tehnico-materiale. 

       La situaţia din 25.09.2020, avem 7 instituții publice din subordinea 

primăriei or. Florești care sunt asigurate cu energie termică prin sisteme de 

încălzire cu cazane pe gaz: 

1. Casa de Cultură; 
2. Clubul ”Luceafărul”; 

3. Grădinița de copii nr.7 (două blocuri); 
4. Grădinița de copii nr.9; 

5. Grădinița de copii nr.2 (două blocuri); 
6. Stadionul orășenesc. 
7. Oficiul primăriei. 



          La momentul actual pregatirea cazangeriilor catre sezonul de incalzire 2020-

2021 este la stadiul finisari. A fost efectuata verificarea metrologica a contoarelor 

si corectoarelor de gaze. Contractate si achitate verificarea metrologică a 

gazoanalizatoarelor si cosurilor de fum. In scopul atestarii personalului specializat 

care urmeaza a fi angajat la deservirea cazangeriilor a fost contractat si achitata 

suma necesara urmind ca la data de 23.09.2020 să fie petrecuta atestarea periodica. 

  Concomitent se petrec lucrari de reparatii interioare a incaperilor cazangeriilor, 

vopsirea tevilor, reglarea utilajului si a echipamentului electric. 

  In scopul obținerii avizelor permisive de la Agentiia pentru Supravegherea 

Tehnica a obiectelor industrial periculoase a fost semnat un contract. 

       În  Instituția  preșcolară nr.7 “ Licurici”, în vederea bunei pregătiri căre 

sezonul rece a anului  2020-2021, pentru reparaţii curente au fost alocate mijloace  

financiare  în sumă de 14954 lei: 

 s-au efectuat  reparații  cosmetice  în săli de grupă, vopsirea podelelor în 

camerele de baie şi blocuri sanitare; 

 s-a vopsit tavanul în blocul alimentar; 

 s-au vopsit atributele de joc pe terenul grădiniţei, porţile şi portiţele 

grădiniţei. 

     La compartimentul construcțiilor capitale se petrec la moment lucrările de  

 pavaj al teritoriul grădiniţei. Surse alocate de către Guvernul României –RO-

4, în valoare de 580 mii lei. 

Urmează a fi efectuate lucrările capitale de:  

 schimbare reţelei electrice în blocul A al grădiniţei. Surse financiare alocate 

de către bugetul local al primăriei în sumă de 350 mii lei conform 

contractului de achizitii. 

     Pentru perioada rece instituţia dispune de inventarul necesar pentru cazurile de 

înzăpezire. 

   Grădinița nr.7 este conectată cu LT,,A.Cehov” la aceeași cazangerie. Deservirea 

sistemelor de încălzire se efectuează de către ÎM „Reţele Termice Floreşti. 



      În scopul economesirii energiei termice, instituția dispune de geamuri și uși 

termopan şi izolarea termică pereţilor clădirilor, ceea ce nu permite pierderea 

căldurii.  Sunt întreprinsă și create condiții optime de activitate în perioada toamnă 

- iarnă 2020-2021. 

Instituția  preșcolară nr.2  are  în gestiunea sa 2 blocuri:1 bloc destinat procesului 

educaţional;1 bloc administrativ –gosopodăresc   În scopul realizării programului 

de acțiuni privind pregătirea instituției  pentru  noul an de studii 2020 – 2021, au 

fost efectuate lucrări de repartaţie  curente  La compartimentul reparații curente s-a 

reușit realizarea tuturor obiectivelor: Curăţenia generală, deratizarea şi dezinfecţia 

întregului teritoriu, a spaţiilor şi suprafeţelor, a utilajului/ inventarului, inclusiv 

cel dejoacă, a jucăriilor şi a materialelor didactice; lucrări de vopsitorie aplicate 

la interior pe pereţi şi tavane, şi exterior evaluarea şi asigurarea funcţionalităţii 

sistemelor de aerisire şi ventilaţie - toate spaţiile instituţiei .Resursele finaciare 

alocate-7894,00lei. Elementele constitutive ale clădirii instituţiei: sistemul de 

comunicaţii, utilajul tehnic, sistemele de distribuire a apei, de încălzire şi 

canalizare, de ventilare, acoperişul, podelele, scările, ramele geamurilor, reţeaua 

electrică, precum şi mijloacele antiincendiare, toate sunt  în stare functională bună. 

Instituţia dispune de geamuri şi uşi termopan ,ceea ce nu permite pierderea 

căldurii. Unităţile de operatori în sala de cazane  sunt asigurate cu cadre calificate, 

responsabile de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a fost 

asigurată instruirea şi atestarea lor în luna septembrie.  

      Instituția de Educație Timpurie Andrieș nr-9 Florești s-a pregătit minunțios 

catre sezonul rece 2020-2021. 

Primăria a alocat pentru reparații cosmetice 10 mii lei. 

S-a efectuat curăţenie generală, deratizarea şi dezinfecţia întregului teritoriu, a 

spaţiilor şi suprafeţelor, a utilajului/ inventarului, inclusiv cel de joacă, a jucăriilor 

şi a materialelor didactice; s-au petrecut  lucrări de vopsire  aplicate la interior pe 

pereţi şi tavane  şi  exterior, s-a efectuat evaluarea şi asigurarea funcţionalităţii 

sistemelor de aerisire şi ventilaţie. Blocul alimentar este apovizionat cu apă caldă. 

Lucrările de reparaţie în grădiniță sunt finalizate.   



În ceea ce privește situația energetică la Stadionul orășenesc vă aduc la 

cunoştinţă faptul că în perioada lunilor iulie – august au avut loc lucrări de 

reparație a clădirii sportiv/administrative a prin demontarea celor 21 de geamuri și 

10 uși și montarea altora noi.  Astfel s-a rezolvat una din principalele probleme ce 

ține de eficiența energetică a clădirii, evitîndu-se aproximativ 50% din pierderea de 

căldură din încăperi ce avea loc prin ușile și geamurile învechite. De asemenea 

instituția dispune de instrumente destinate pentru lucrările de dezăpezire. Însă o 

altă problemă ce  rămîne deocamdată nesoluţionată este repararea acoperişului și 

izolarea termică a pereților exteriori ai clădirii. 

Clubul își desfășoară activitatea în subsolul unui bloc de locuit de pe str. 

Ciprian Porumbescu 10-a, care are cinci săli pentru antrenamente sportive, o sală 

destinată copiilor de vârstă mai mică, care participă la activitățile din cadrul 

cercului ,,Universul copiilor”. Clubul dispune de două vestiare (fete, băieți), un 

WC, o sală de ședințe, cazangerie și depozit. Au fost reparate sălile de ocupații a 

copiilor, dotându-le (acum 3 ani) cu echipament nou, în 5 săli a fost așternut 

linoleum nou, ceea ce contribuie la păstrarea mai bună a curățeniei, în 7 săli au fost 

schimbate ferestrele (16 la număr), ceea ce permite o aerisire a încăperilor, cât și o 

vizibilitate mai bună și contribuie la păstrarea energiei termice în sezonul rece. 

Deasemenea vă aducem la cunoștință că toate sursele de apă-sonde și stațiile 

de pompare și tratare sunt pregătite pentru funcționarea în sezonul rece. Utilajul 

din stații este în strare satisfăcătoare. Aprovizioanrea cu apă potabilă este efectuată 

în continuu fară sistări esențiale. 

Totodată suplimentar dorim să informăm consiliul orășenesc Florești despre 

un  alt  factor major ce influențează sfera socială în sezonul rece care este calitatea 

drumurilor și deservirea lor prin deszăpezire. 

Menționăm faptul că anual în urma efectuării achizițiilor publice se procură 

300 de tone de nisip și 30 tone de sare pentru prepararea materialului antiderapant. 

În anul 2020 serviciul de deszăpezire a fost adjudecată de SA ”Servicii Comunale 

Florești” care dispune de personal calificativ și tehnică necesară. 



Nr. Denumirea Marca Buc. 

1 Autogreider TAV 370 1 

2 Excavator B110 1 

3 Excavator JCB 8030 1 

4 Excavator  428F 1 

 

Adăugător în caz de necesitate putem apela către SA ,,Servicii Saluibrizare 

Florești” care dispune pe perioada de toamnă-iarnă 2020-2021, de următoarele 

mecanisme, care se află în stare bună și vor fi  folosite la curățitul străzilor de 

zapada: 

 

Nr. Denumirea Marca Buc. 

1 Excavator TLB825 1 

2 Autobasculantă GAZ  3307 1 

3 Tractor MTZ1221 1 

4 Tractor MTZ80 1 

5 Buldozer DT75 1 

6 Tractor  IUMZ 1 

7 Tractor KAT 1 

  

          Vă propunem spre examinare următorul proiect de decizie. 

Viceprimar                                                                                                        

Gălușcă Dumitru 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2  

                                                                       la Decizia nr._____ din ___________                                                                                                                       

 
 

Componenţa 

Comisiei orășenești Florești pentru organizarea, monitorizarea şi controlul 
pregătirii  instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada 

toamnă-iarnă 2020-2021 

 

Preşedintele comisiei  
Gangan Iurie  – Primarul or. Florești ; 

Vicepreşedintele comisiei 
Gălușcă Dumitru  – viceprimar or. Florești ; 
 
Membrii comisiei: 
Constantinovici Tatiana – contabil-șef primăria or. Florești;        
Sergiu MUNTEAN - șef oficiu raional Florești SA ”Red-Nord” 
Grosu Ion – inginer-șef SA”Florești-Gaz” 
Cordun Ina- inginer-șef SA”Servicii Comunale Florești” 
Tacu Victor-economist SA”Servicii Salubrizare Florești” 

 
 
 

                    

Secretarul  interimar  

al Consiliului orășenesc Florești                                                 Angela FURDUI 

 

 

 
 

 

 

                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3   

La Decizia nr.______ din _________    

 

Nr. d/o Denumirea măsurilor 

Termen de 

executare 

(anul 2020) 

Responsabil 

1.  Constituirea Comisiei orășenești Florești pentru 
organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii  
instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în 
perioada toamnă-iarnă 2020-2021 
 

Septembrie 
 

 
Consiliul or. Florești 

2.  Asigurarea controlului asupra corectitudinii încheierii 
contractelor între furnizorii care au cîştigat tenderele şi 
beneficiari, acordarea ajutorului metodic şi consultativ  

Permanent 

Specialistul principal 
pe problemele 
achiziţiilor publice  

3.  Elaborarea planului de acţiuni pentru stingerea 
datoriilor curente faţă de agenţii economici din 
complexul termo-energetic şi neadmiterea noilor datorii 

Permanent 
Contabil-șef al 
primăriei or. Florești 
 

4.  Respecta limitelor stabilite pentru consumul resurselor 
termoenergetice, gaze, apă. Permanent 

Administraţiile 
instituţiilor  

5. 1Asigurarea certificării centralelor termice la 
combustibil-gaz. Instruirea şi certificarea personalului 
responsabil de exploatare a centralelor termice.   

Septembrie- 
octombrie 

 

Administraţia Î. M. 
”Rețele termice 
Florești„ 

6.  Executarea încercărilor la etanşietate a sistemelor de 
alimentare cu gaze Septembrie- 

octombrie 

Administraţia Î. M. 
”Rețele termice 
Florești„ de coordonat 
cu SA ”Florești Gaz” 

7.  Verificarea în funcţie a sistemelor de securitate, reglarea 
tehnologică a utilajului şi instalaţiilor pînă la livrarea 
gazelor pentru startul sezonului de încălzire 

august- 
octombrie 

Administraţia Î. 
M.”Rețele termice 
Florești„ de coordonat 
cu SA ”Florești Gaz” 

8.  Încheierea contractelor cu furnizorul de gaze pentru 
livrarea gazelor şi pentru deservirea tehnică a sistemelor 
de alimentare cu gaze cu întreorinderi specializate. august- 

octombrie 

Contabil-șef al 
primăriei or. Florești 
Specialistul principal pe 
problemele achiziţiilor 
publice 

9.  Efectuarea cercetărilor stării tehnice a coşurilor de fum 
si canalelor de ventilare cu scopul verificării triplului 
schimb de aer în încăperile unde sînt instalate aparate de 

august- 
octombrie 

Administraţia Î. M. 
”Rețele termice 
Florești„ de coordonat 



utilizare a gazelor naturale. cu SA ”Florești Gaz” 
10.  Pregătirea drumurilor locale către sezonul rece. 

Acumularea materialului antiderapant, profilarea părţii 
carosabile a drumurilor pietruite, curăţarea albiei de 
scurgere a apelor la poduri şi podeţe. Asigurarea 
finanţării lucrărilor respective. 

Octombrie- 
noiembrie 

2020 

 
SA ”Servicii Comunale 
Florești” 

11.  Examinarea şi reparaţia acoperişurilor instituţiilor 
social-culturale bugetare. Curăţarea şi reparaţia 
jgheaburilor şi burlanelor. 

Octombrie- 
noiembrie 

2020 

Administraţiile 
instituţiilor  

     Secretarul  interimar  

al Consiliului orășenesc Florești                                                 Angela FURDUI 
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