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DECIZIE
mun.Hînceşti

din 12 octombrie 2017

nr. 05/18

Cu privire la implementarea măsurilor de
pregătire a instituţiilor bugetare şi sferei sociale
pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018
În conformitate cu prevederile art.5 ale Legii nr.1525-XIII din 19 februarie
1998 cu privire la energetică, pentru asigurarea fiabilă a economiei raionului şi a
populaţiei cu resurse energetice şi servicii comunale, precum şi pentru crearea
condiţiilor optime de activitate a instituţiilor bugetare şi a sferei sociale în perioada de
toamnă-iarnă 2017-2018, în temeiul art. 43 alin (1), lit. j), şi art.46 alin.(1) al Legii
privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional
Hînceşti DECIDE:
1. Se ia act de Nota informativă „Cu privire la implementarea măsurilor de
pregătire a instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada de
toamnă-iarnă 2017-2018” ( Anexa nr.1);
2. Se aprobă componenţa Comisiei raionale pentru organizarea,
monitorizarea şi controlul pregătirii instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru
activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, ( Anexa nr.2) şi Planul de
măsuri pentru pregătirea instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitatea în
perioada de toamnă-iarnă 2017-2018 (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 dispoziţii.
4. Se obligă direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni ale Consiliului Raional,
totodată se recomandă primăriilor mun. Hînceşti, comunelor, satelor:
a) să creeze comisii pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii
pentru sezonul rece al anului;
b) să convoace cu regularitate, cel puţin o dată pe lună, şedinţe de lucru a
comisiilor create, în cadrul cărora vor fi examinate sarcinile privind pregătirea
obiectelor şi a sistemelor de alimentare cu energie termică şi energie electrică, de
aprovizionare cu apă şi de canalizare ale întreprinderilor gospodăriei comunale,
fondului locativ, precum şi ale instituţiilor bugetare;
c) să organizeze executarea lucrărilor privind pregătirea către sezonul de
încălzire a centralelor termice şi a sistemelor de alimentare cu energie termică;
d) să ţină sub control permanent realizarea măsurilor de pregătire a
instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă
2017-2018.

e) să studieze parametrii tehnici ai utilajului energetic în vederea
determinării tipului şi volumului de resurse energetice necesare pentru activitatea
instituţiilor bugetare în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, şi să asigure
instituţiile bugetare cu energie termică în perioada respectivă în limitele
mijloacelor financiare garantate de către autorităţile administraţiei publice locale
şi să efectuieze un control riguros asupra consumului de resurse energetice pentru
asigurarea economisirii acestora şi îndeplinirea măsurilor cu
privire la
conservarea energiei;
f) să monitorizeze şi, după caz, să asigure achiziţionarea resurselor
energetice de o calitate corespunzătoare (prin stipularea cerinţelor respective în
caietele de sarcini pentru procedurile de achiziţii publice), precum şi în
corespundere cu tipul centralelor termice aflate în gestiune;
g) să asigure, pînă la sfîrşitul lunii octombrie, inspectarea instituţiilor
bugetare subordonate în vederea întreprinderii măsurilor de conservare a energiei;
h) să contribuie la constituirea şi funcţionarea asociaţiilor proprietarilor de
locuinţe privatizate şi a asociaţiilor de coproprietari în condominiu;
i) să monitorizeze activitatea privind pregătirea fondului locativ pe
teritoriul gestionat pentru perioada de toamnă-iarnă 2017-2018 și să prezintă
informația respectivă la solicitarea Comisiei raionale;
j) să contribuie la micşorarea cheltuielilor pentru energie şi resurse
energetice prin implementarea proiectelor privind creşterea eficienţei energetice la
obiectele de menire social-culturală şi blocurile locative aflate în gestiune;
k) să permită furnizorilor de energie termică, în cazurile posibile, conectarea
înainte de începerea şi deconectarea după terminarea sezonului de încălzire, în
funcţie de temperatura aerului, a instituţiilor medicale, şcolare şi preşcolare şi a
unor instituţii bugetare, a blocurilor locative care achită integral şi cu regularitate
plata pentru energia termică consumată, la solicitarea acestora.
5. Comisiile create conform punctului 3.a) al prezentei decizii:
a) vor elabora şi vor aproba, în termen de 15 zile de la data semnării
prezentei Dispoziţii, Planuri de măsuri pentru pregătirea instituţiilor bugetare şi
sferei sociale pe teritoriul administrat pentru activitatea în perioada de toamnăiarnă 2017-2018, vor asigura executarea lor, sub responsabilitatea personală a
conducătorilor de prim rang;
b) vor elabora, aproba și prezenta Comisiei raionale în termen de о lună de
zile după încheierea sezonului rece al anului, masuri cu privire la pregătirea pentru
buna funcționare în următorul sezon de toamnă-iarna 2018-2019 a instituţiilor
subordonate cu întocmirea graficelor de reparare a utilajului și a instalațiilor
energetice, a centralelor și a rețelelor termice, inclusiv a sistemelor interioare de
încălzire a încăperilor și a clădirilor gestionate, precum și de procurare a
combustibilului și vor asigura executarea lor, sub responsabilitatea personala a
conducătorilor de prim rang.
6. Șeful Direcţiei Generale Finanţe, dna Galina ERHAH:
a) va efectua unu control riguros asupra legalitatăţii contractelor încheiate de
instituţiile bugetare cu furnizorii de resurse energetice şi întreprinderile prestatoare
de servicii comunale;
b) va informa Comisia raională lunar referitor la gestionarea mijloacelor
financiare destinate pregătirii instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în
perioada de toamnă-iarnă 2017-2018.

7. Șeful Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, dna Maria
RAȘCU în comun cu primăriile (satelor, comunelor, cea orăşenească) va asigura:
a) monitorizarea lucrărilor de reparaţie a obiectelor bugetare, sistemelor de
aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare;
b) reprofilarea cazangeriilor la gaze naturale, surse energetice de alternativă;
c) acordarea ajutorului necesar instituţiilor bugetare în vederea pregătirii
obiectelor pentru funcţionarea neîntreruptă în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018;
d) generalizarea datelor privind pregătirea obiectelor bugetare pentru bună
funcţionare în perioada rece a anilor 2017-2018 şi va prezenta informaţia respectivă
Comisiei raionale;
8. Se recomandă consiliilor locale şi primarilor comunelor, satelor, oraşului:
- să efectuieze monitorizarea planurilor de pregătire a obiectelor din
subordine pentru a asigura activitatea lor normală în perioada de toamnă-iarnă
2017-2018;
- să întreprindă măsuri concrete privind asigurarea cu anticipaţie sezonului
rece al anului a unor categorii de consumatori (pensionari, familii socialmentevulnerabile, invalizi etc.) cu resurse energetice.
9. Controlul asupra executării prezentei decizii îl va efectua dl Ghenadie
BUZA, preşedintele raionului Hînceşti.
Preşedintele şedinţei:
Contrasemnează :
Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Vasile GAJIU

Elena MORARU TOMA

Şeful Direcţiei Generale Finanţe

Galina ERHAN

Şeful Secţiei Construcţii, Gospodăriei
Comunale şi Drumuri

Maria RAȘCU

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Hîncești
nr.05/18 din 12.10.2018

Nota informativă
„Privind măsurile de pregătire a economiei raionului instituţiilor de
menire socială pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 20172018”
În conformitate cu art.5 ale Legii nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu
privire la energetică, pentru asigurarea fiabilă a economiei raionului şi a
populaţiei cu resurse energetice şi servicii comunale, precum şi pentru crearea
condiţiilor optime de activitate a instituţiilor bugetare şi a sferei sociale în
perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, în temeiul art. 54 alin (1) al Legii privind
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, şi întru urgentarea
activităţilor respective a fost emisă dispoziţia Preşedintelui raionului Hînceşti nr.
189-d din 14 august 2017 „Cu privire la implementarea măsurilor de pregătire a
instituţiilor bugetare şi sferei socialepentru activitate în perioada de toamnă-iarnă
2017-2018” prin care a fost instituită comisia raională pentru monitorizarea şi
controlul pregătirii instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în
perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea
obiectelor bugetare pentru buna funcţionare în perioada rece a anului,
La situaţia din 01.10.2017 se încălzite cu cărbune edificiile bugetare în
număr de 163, inclusiv, 125 – prin sisteme de încălzire cu cazane şi 23 sînt
încălzite cu sobe. Achiziţionarea cărbunelor şi lemnelor se efectuieză de către
primăriile şi administraţiile instituţiilor bugetare conform programelor aprobate.
La situaţia din 01.10.2017 în raionul Hînceşti sînt gazificate (conectate la
sistemul unic, centralizat, de aprovizionare cu gaze naturale) 19 primării (22
localităţi). În localităţile menţionate în sfera bugetară sînt gazificate şi
funcţionează 69 centrale termice, incl.: 25 cu capacitatea pînă la 100 kwt, 34 –
mai mult de 100 kwt. Toate primăriile, instituţii bugetare au încheiat Contracte
de furnizare a gazelor naturale cu ÎM „Rotalin Gaz Trading” SRL filiala nr.1
Hînceşti – furnizor de gaze în raion.
În cadrul programului de eficienţă energetică la instituţii bugetare în
raionul Hînceşti au fost construite şi reprofilate 19 centrale termice cu
combustibil din Biomasă cu carpacitatea de la 25 kwt pînă la 580 kwt.
Anul curent la 3 instituţii bugetare din raion se implementează proiecte
de termoizolare a pereţilor exteriori.
Întru executarea Dispoziţiei nr.181-d din 07.08.2017 în perioada 14 august
– 18 august 2017 toate instituţiile de înnvăţămînt din subordinea Direcţiei
Învăţămînt al Consiliului Raional Hînceşti au fost vizitate cu scopul evaluării
nivelului de pregătire către noul an de studii. În total au fost evoluate: 7 licee
teoretice, 30 gimnazii, 6 gimnazii-grădiniţe, 3 şcoli primare-grădiniţe, 44 grădiniţe
pentru copii.
La capitolul asigurarea cu energie termică, încălzirea edificiilor în
perioada rece a anului toate instituţii pot fi divizate în felul următor:
- Instituţii încălzite autonom de la CT cu gaze naturale: 24 licee, gimnazii
şi cele comasate cu grădiniţe, 16 grădiniţe de copii,

- Instituţii încălzite autonom de la CT cu cărbune: 15 licee, gimnazii şi
cele comasate cu grădiniţe, 19 grădiniţe de copii,
- Instituţii încălzite autonom de la CT cu combustibil din biomasă: 9
licee, gimnazii şi cele comasate cu grădiniţe, 3 grădiniţe de copii,
- Instituţii încălzite autonom de la sobe:, 2 grădiniţe de copii,
La momentul actual majoritatea absolută a CT şi sistemelor de încălzire
(toate) sînt păstrate, conservate pentru perioada de vară şi pot fi date în funcţie,
doar cu unele excepţii, neajunsuri care urmează lichidate pînă la începerea
sezonului de încălzire.
Probleme la centrale termuce evidenţiate la momentul evaluării:
1.Schimbarea secţie intermedierei la cazanul RIMA-ON-7. Reglarea
tehnologică. CT L.T. “M.Sadoveanu”.
2. Reparaţia pompei circulare tip DAB DSP-56/26507. Schimbarea
dispozitivului tip “SATRONIC” la arzător. Reglarea tehnologică. CT GM
Bobeica.
3. Schimbarea pompelor recirculare tip DAB-VA-25/60-2 – 2 buc. CT L.T.
“M.Lomonosov”.
4. Schimbarea pompelor recirculare tip NOCHI-2RC -25/60, CT LT
“.Eminescu.
5. Schimbarea coşului de fum D 350 mm, L- 20m la CT GM Buţeni.
6. Procurarea şi schimbarea clapetei gaz d.32 mm.
Reparaţia
fundamentului sub coş de fum la CT GM Bozieni.
7. Schimbarea pompei “VILO” cazan THERMONA-50w la ŞP-grăd. Fîrlădeni.
8. Montarea vanei-gaz. Reparaţia pompei circulare tip DAB BPH
60/280.Reglarea tehnologică. GM Ciuciuleni.
9. Procurarea şi schimbarea pompei tip“VILO” cazan THERMONA-50w la
gimnaziul Mereşeni.
10. Procurarea şi schimbarea platei electronice cazan THERMONA-50kw la şc.grăd.S.Mereşeni.
11. Schimbarea manometrelor electronice.Reglarea tehnologică la GM Cărpineni.
12. Gimnaziul Stolniceni - la CT cu gaze din 2 cazane 1 este demontat
pentru reparaţie din anul 2014, la moment este inutil, în perioada de iarnă există
riscul de menţinere a temperaturii.
13. Gimnaziul Tălăieşti – din 2 cazane U-6 (vechi) 1 defectat, nu este în funcţie,
de dorit de schmbat cu alte mai noi, mai performante.
14. Şcoală grădiniţă Horjeşi - funcţioneză 2 CT, pentru că utilizarea CT cu
combustibil BIO(75wtx2) scumpă, cazangeria veche cu cărbune(cazan
Termoprim) amplasată în subsol funcţionează în condiţii antisanitare. Ultimul
pilon cu ancor pentru racordarea şcolii la LEA sînt avariate, există pericol să se
prăbuşiască, problema nu se rezolvă de 4-5 ani.
15. Grădiniţa nr.2 Sărata Galbenă - nu este instalat cazanul cu combustibi
gazos, în grupă sînt sobe (cărbune şi lemne) cu uşiţă, fum, în dormitor, cu toate
că sistem de încălzire modern este instalat.
La capitolul implementării programului de eficienţă energetică la
instituţii bugetare în raionul Hînceşti au fost finisate lucrările de reparaţie capitală
şi reconstrucţie acoperişuri la edificiile gimnaziilor-grădiniţe Călmăţui, Păşcani,
Pervomaiscoe. Din urma calamităţilor naturale a fost reparat acoperişul la
gimnaziul „A.Donici” Ciuciuleni, aşa lucrări de reparaţie sau executat şi la
gimnaziul Caracui.

La gimnazii Bălceana, Călmăţui, Cioara au fost finisate lucrări de
termoizolare a pereţilor exterioare a blocurilor de studii, la gimnaziul Căţeleni
lucrarile respective urmează să fie terminate în trimestru IV.
La grădiniţa nr.1 Crasnoarmeiscoe au fost montate bateriilor solare pentru
producerea apei calde, un asemenea system urmează montat gimnaziul-grădiniţă
Cotul Morii.
La grădiniţa de copii Obileni programată construcţia centralei termice cu
combustibil din biomasă şi reparaţia sistemei de încălzire.
La grădiniţa de copii au fost schimbate ferestre din termopan, la gimnazii
“A.Donici” Ciuciuleni, “M.Viteazul” Hînceşti, Caracui proiectele de înlocuirea
ferestrelor sînt în derulare.
La 06 şi 10 octombrie curent în cadrul seminarelor de instruire si
reatestare a operatorilor în sala de cazane a CT cu gaze naturale în raionul
Hînceşti cu participarea dnei Ioana MADAN - inspector de Stat Supravegherea
Tehnică Gaze, au fost atestaţi şi reatestaţi 29 responsabili tehnici şi 65
operatori în sala de cazane a CT cu combustibil gazos.
În perioada 11 – 12 octombrie 2017 în cadrul seminarului de instruire şi
atestare a fochiştilor şi operatorilor la CT cu combustibil solid (cărbune, biomasă)
urmează a fi atestaţi 113 persoane din instituţii de învăţămînt.
Lucrări de reglare a aparatelor de utilizare a gazelor naturale să
efectuează odată cu furnizarea gazelor.
Întreprinderea
SC „Termo-Celsius” SRL, care asigură deservirea
sistemelor de alimentare cu gaze la CT a instituţiilor bugetare si-a completat
listele de state cu personal instruit.
Verificarea în funcţie a sistemelor de securitate şi dirijare tehnologică a
utilajului şi instalaţiilor ssă efectuează în perioada octombrie-noiembrie 2017
odată cu funizarea gazelor.
Șef al Secţiei Construcţii,
Gospodărie Comunală şi Drumuri

Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Maria RAŞCU

Elena MORARU TOMA

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Hîncești
nr.05/18 din 12.10.2018

Componenţa
Comisiei raionale pentru Hînceşti organizarea, monitorizarea şi
controlul pregătirii instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru
activitate în perioada toamnă-iarnă 2017-2018
Preşedintele comisiei:
Ghenadie BUZA - Preşedintele raionului Hînceşti
Vicepreşedintele comisiei:
Constantin VLAS - vicepreşedinte al raionului Hînceşti
Membrii comisiei:
Galina ERHAN
- şef, Direcţia Generală Finanţe ;
Maria RAŞCU - şef, Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri;
Valentina TONU - şef, Direcţia Învăţămînt;
Ion TULBU
- şef, Direcţia Cultură şi Turism;
Adrian VATAMANU - şef, Secţia Administraţie Publică, Probleme de
Secretariat şi Protocol, Aparatul Preşedintelui raionului
Ioana MADAN- inspector, Inspectoratul de Stat Supravegherea Tehnică Gaze
Anatolie AGA- director, Centrul de Sănătate Publică Hînceşti
Albert DARIE- specialist, Inspecţia Ecologică Hînceşti
Cornel EŞANU- şef, Direcţia Situaţii Excepţionale Hînceşti

Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

Anexa nr.3
la Decizia Consiliului raional Hîncești
nr.05/18 din 12.10.2018

Nr.
d/o
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Planul de măsuri
pentu pregătirea instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru bună funcţionare
în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018
Termenul
Denumirea măsurilor
de
Responsabil
executare
Constituirea Comisiei raionale de pregătire a
obiectelor bugetare şi fondului locativ pentru buna
funcţionare în perioada rece a anilor 2017-2018
Asigurarea controlului asupra corectitudinii
încheierii contractelor între furnizorii care au
cîştigat tenderele şi beneficiari, acordarea
ajutorului metodic şi consultativ primăriilor
privitor la organizarea tenderelor pentru achiziţii
publice
Elaborarea planului de acţiuni pentru stingerea
datoriilor curente faţă de agenţii economici din
complexul termo-energetic şi neadmiterea noilor
datorii
Direcţiile şi secţiile Consiliului Raional împreună
cu primăriile localităţilor vor respecta limitele
stabilite pentru consumul resurselor
termoenergetice, gaze, apă.
Schimbarea secţie intermedierei la cazanul RIMAON-7. Reglarea tehnologică. L.T. “M.Sadoveanu”

August

Permanent

Permanent

Permanent

August

Reparaţia pompei circulare tip DAB DSP-56/26507.
AugustSchimbarea dispozitivului tip “SATRONIC” la
Septembrie
arzător. Reglarea tehnologică. CT GM Bobeica
Schimbarea pompelor recirculare tip DAB-VASeptembrie25/60-2 – 2 buc. CT L.T. “M.Lomonosov”
Octombrie

8.

Schimbarea pompelor recirculare tip NOCHI-2RC
-25/60, CT LT “.Eminescu.

Septembrieoctombrie

9.

Procurarea şi schimbarea pieselor uzate la sistema
de automatizare şi secutritate la CT nr.1 al
Consiliuli raional Hînceşti. Reglare tehnologică.
Procurarea şi schimbarea vanei-gaz tip „DUNGS25”la cazanul nr.2. Reglarea tehnologică la Casa
de cultură Hînceşti.
Procurarea şi schimbarea vasului de expansiune
V-500 l.Reglarea tehnologică la CT Spitalul
raional Hînceşti.
Procurarea şi schimbarea pompelor tip DAB BPH50/80 – 2 buc., pompelor recirculare – 2 buc.,
matricelor la cazane TERM-DUO-50- 2 buc.

SeptembrieOctombrie

10.

11.

12.

August

Vicepreşedintele
raionului (C.Vlas)
Specialistul principal pe
problemele achiziţiilor
publice dl S.Lupaşcu,
Direcţia Generală
Finanţe
Direcţia Generală
Finanţe
Administraţiile
instituţiilor Primariile din
raion, şefii direcţiilor,
secţiilor
Administraţia
L.T.
“M.Sadoveanu”
mun.Hînceşti
Administraţia
GM. Bobeica
Administraţia
L.T.
“M.Lomonosov” mun.
Hînceşti
Administraţia
L.T.
“M.Eminescu”
mun.Hînceşti
Consiliul raional
Hînceşti
Direcţia Cultură şi
Turism

SeptembrieOctombrie

Administraţia IMSP
Spitalul raional Hînceşti

August

Primăria mun.Hînceşti.

Reglarea tehnologică. CT Primăriei mun.Hînceşti.
13.

25.

Schimbarea pompelor recirculare tip DAB-VA
50/80 la CT primăriei Buţeni.
Schimbarea coşului de fum D 350 mm, L- 20m la
CT GM Buţeni.
Procurarea şi schimbarea clapetei gaz d.32 mm.
Reparaţia fundamentului sub coş de fum la CT
GM Bozieni.
Schimbarea pompei “VILO” cazan THERMONA50w la ŞP-grăd. Fîrlădeni.
Montarea vanei-gaz. Reparaţia pompei circulare
tip DAB BPH 60/280.Reglarea tehnologică. GM
Ciuciuleni.
Lucrări de reparaţie la sistema de încălzire în
edificiu primăriei Mereşeni.
Procurarea şi schimbarea pompei tip“VILO” cazan
THERMONA-50w la gimnaziul Mereşeni.
Procurarea şi schimbarea platei electronice cazan
THERMONA-50kw la şc.-grăd.S.Mereşeni
Procurarea şi schimbarea pompei la cazan
THERMONA-90w, edificiu primăriei Cărpineni.
Schimbarea manometrelor electronice.Reglarea
tehnologică la GM Cărpineni.
Procurarea şi schimbarea pompei de circulaţie la
CT Spitalul Cărpineni.
Izolarea termică a peţilor exteriori a edificiului
primăriei com. Ivanovca.
Reparația acoperişului Spitalul Cărpineni.

26.

Reparația capitală a grădiniței nr.4 Hînceşti

27.

Reparația grădiniței de copiii Bălceana.

28.

Reparația capitală a Casei de Cultură Cioara
(acoperişul).
Reparația capitală a grădiniței de copii ( sistema
de canalizare) Ciuciuleni.
Contribuția Consiliului Raional la implimentarea
subproiectului „Montarea bateriilor solare pentru
producerea apei calde la grădinița de copii din
localitate ” Cotul Morii.
Reprația capitală a grădiniței de copii nr.1
Crasnoarmeiscoe.
Reprația capitală a grădiniței de copii Dancu.

14.
15.

16.
17.

18
19
20
21
22.
23.
24.

29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.

Reprația capitală a grădiniței de copii Fundul
Galbenei (sistema dealimentare cu apă - fîntîna
arteziană) .
Iluminare stradală a localității Fîrlădeni.
Contribuția Conasiliului raional la implimentarea
proiectului de reparație a sistemei de încălzire la

August

Primăria s. Buţeni

Septembrie- Administraţia gimnaziului
Octombrie “A.Bunduchi” s. Buţeni
August
Administraţia gimnaziului
s. Bozieni
Septembrie- Administraţia
Octombrie şc.-grădiniţei Fîrlădeni
August
Administraţia gimnaziului
“A.Donici” s.Ciuciuleni.
Septembrie- Primăria comunei
Octombrie Mereşeni
Septembrie- Administraţia gimn.Octombrie grădiniţei. Mereşeni
Septembrie- Administraţia gimn.Octombrie grădiniţei. Mereşeni
Septembrie- Primăria comunei
Octombrie Cărpineni
Septembrie- Administraţia gimnaziului
Octombrie “D.Creţu” s.Cărpineni.
Septembrie- IMSP “Spitalul raional
Octombrie Cărpineni”
August
Primăria comunei
Ivanovca
IMSP “Spitalul raional
Cărpineni”
Noiembrie Primăria mun. Hînceşti
August
OctombrieNoiembrie

Primăria sat.Bălceana
Primăria sat.Cioara
Primăria sat.Ciuciuleni

AugustSeptembrie

Primăria comunei Cotul
Morii

OctombrieNoiembrie
August

Primăria comunei
Crasnoarmeiscoe
Primăria sat. Dancu
Primăria sat. Fundul
Galbenei

August

Primăria sat.Fîrlădeni

Noiembrie

Primăria sat. Obileni

grădinița de copii Obileni.
Primăria comunei Oneşti

36.

Reparația capitală a casei de cultură Oneşti.

37.

Iluminarea stradală a localității Pereni.

38.

Septembrie

Primăria sat. Sofia

43.

Reparația capitală a Oficiului Mediciilor de
familie s.Pervomaiscoe.
Reparația capitală a grădiniței de copii nr.1 Sărata
Galbenă.
Reparația capitală a grădiniței de copii
s. Stolniceni.
Contribuția Consiliului raional la reparația
grădiniței de copiii s. Sofia.
Reparația capitală a centrului de Agrement şi
Tineret din s.Pogăneşti.
Iluminarea stradală a localității Negrea.

AugustSeptembrie
Iulie

Primăria comunei
Pogăneşti
Primăria sat. Negrea

44.

Procurarea cazanelor la grădinița de copii Negrea.

August

Primăria sat. Negrea

45.

Iluminarea stradală a localității, str.Renaşterii
s.Buţeni.
Reparația capitală a Oficiului Mediciilor de
familie din s.Mireşti.
Reparația capitală a grădiniței de copii satului
Căţeleni
Reparația capitală a blocurilor sanitare la
GM Bobeica.
Lucrări de reparație capitală (termoizolarea blocul
nr.2) a GM Căţeleni.
Lucrări de reparație capitală a GM „M.Viteazul”
(schimbarea geamurilor).
Lucrări de reparație capitală a cantinei școlare
GM Mingir.
Reparația capitală a acoperișului (galeria rămasă)
GM Călmăţui.

August

Primăria sat. Buţeni

August

Primăria comunei
Mireşti
Primăria sat. Căţeleni

39.
40.
41.
42.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.
58.

Lucrări de renovare a sălii de dans la.LT Lăpuşna.
Cofinanțarea proiectului „Integrarea copiilor cu
dizabilități în școlile generale” la GM „C.Radu”
Leuşeni.
Contribuția CR la implementarea proiectului
„Integrarea copiilor cu dizabilități”, LT
„Universum” S.Galbenă.
Reparația și renovarea terenului sportiv al LT
„Universum” S.Galbenă ( lucrări contractate în
anul 2016).
Lucrări de reparație capitală (schimbarea
geamurilor) a GM Caracui.
Lucrări de reparație capitală a cantinei școlare
GM Caracui.

August
Iulie

Primăria com. Păşcani

August

Primăria sat.
Pervomaiscoe
Primăria comunei
Sărata Galbenă
Primăria sat. Stolniceni

August
August

August
AugustSeptembrie
Septmbrie
August
AugustSeptembrie
August

Administraţia
gimnaziului Bobeica
Administraţia
gimnaziului Cățeleni
Administraţia gimnaziului
„M.Viteazul”
Administraţia gimnaziului
Mingir
Administraţia gimnaziului
Călmățui

August

Administraţia LT Lăpușna
Septembrie Administraţia gimnaziului
„C.Radu” Leușeni
Administraţia LT
„Universum”
Sărata Galbenă
Septembrie Administraţia LT
„Universum”
Sărata Galbenă
August
Administraţia gimnaziului
Caracui
AugustAdministraţia gimnaziului
Septembrie Caracui
Septembrie

59.
60.

Construcția anexei la GM Pogăneşti.
Lucrări de reparație capitală ( lucrări de tâmplărie)
la GM Ciuciuleni.

61.
62.
63.
64.

Construcția anexei(cantină) la LT „M.Eminescu”
Lucrări de reparație capitală ( blocurilor sanitare)
a GM Cioara.
Lucrări de reparație capitală (termoizolarea) a GM
Bălceana.
Lucrări de reparaţie capitală (cantina) la
GM Bozieni .

65.
66.

Construcția grupurilor sanitare a GM Bujor.
Reparația cantinei a GM Drăg. Noi ( procurarea
utilajului pentru bucătărie).

67.
68.

Construcția blocurilor sanitare a GM Logăneşti.
Reparația cantinei a GM Mereşeni (procurarea
utilajului pentru bucătărie).

69.
70.
71.
72.

73.

74.

75.

76.

Administraţia gimnaziului
Pogăneşti
August
Administraţia gimnaziului
„A.Donici” Ciuciuleni
An.2017- Administraţia
2018
LT„M.Eminescu”
AugustAdministraţia gimnaziului
Septembrie „S.Andreev” Cioara
August
Administraţia gimnaziului
Bălceana
August
Administraţia
gimnaziului Bozieni
AugustAdministraţia
Septembrie gimnaziului Bujor
August
Administraţia gimnaziului
Drăgușenii Noi
Septembrie Administraţia
gimnaziului Logănești
AugustAdministraţia gimn.-grăd.
Septembrie Mereșeni
August
Administraţia gimnaziului
Pașcani
August
Administraţia
Şc.pr.-grăd. Şipoteni
AugustAdministraţia gim.-grăd.
Septembrie Secăreni
SCGCD,
Octombrie
Direcţia Învăţămînt,
2017
Primăriile din raion.
Administraţiile
Septembrieinstituţiilor SCGCD,
Octombrie
Direcţia Învăţămînt,
2017
Primăriile din raion.
SCGCD, DGF
Octombrie- primăriile din raion,
Noiembrie SA “Drumuri Ialoveni”
2017
Iulie

Construcția finală a acoperișului GM Păşcani.
Serviicii de reparație curentă a ŞP-grăd.Şipoteni.
Pentru lucrări de reparație a sistemei de încalzire a
GM.-grăd. Secăreni.
Reparaţia curentă a Liceilor Teoretice, ginaziilor şi
grădiniţelor de copii din raion. Pregătirea
centralelor termice pentru sezonul rece.
Asigurarea certificării centralelor termice la
combustibil-gaz. Instruirea şi certificarea
personalului responsabil de exploatare a
centralelor termice la combustibil-gaz.
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.
Examinarea şi reparaţia acoperişurilor instituţiilor
social-culturale bugetare. Curăţarea şi reparaţia
jgheaburilor şi burlanelor.
Curăţarea albiilor de scurgere a apelor pluviale în
rîuleţe şi rîpi. Consolidarea podurilor şi podeţelor
comunale. Profilarea drumurilor comunale şi a
străzilor. Acumularea materialului antiderapant pe
drumurile comunale şi străzile localităţilor.
Șef al Secţiei Construcţii,
Gospodărie Comunală şi Drumuri

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

OctombrieNoiembrie
2017
SeptembrieNoiembrie
2017

Administraţiile
instituţiilor SCGCD,
primăriile din raion
SCGCD, primăriile
raionului, SA “Drumuri
Ialoveni”

Maria RAŞCU

Elena MORARU TOMA

