
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL ORĂŞENESC 

GLODENI
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,4 

Tel. 2-26-73 fax 2-22-36 
E-mail:

W  " РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ГЛОДЕНЬ
МД 4901, г Глодень, ул.Суверанитэций,4 

Тел 2-26-73 факс 2-22-36 
E-mail:

DECIZIE

N г. 5/2 din 06 septembrie 2018

„Cu privire la pregătirea oraşului către 
sezonul de toamnă-iarnă 2018-2019.”

întru asigurarea economiei oraşului Glodeni şi a satului Stîrcea şi a populaţiei din 
teritoriu cu resurse energetice şi servicii comunale, în scopul creării condiţiilor favorabile de 
activitate în perioada rece de toamnă-iarnă 2018-2019 şi în conformitate cu alin. (1), art. 43 al 
Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,

Consiliul orăşenesc 
D E C I D E :

1 .A lua ca act informaţia directorului ÎM Servicii comunale” Glodeni Dl Guţol Anatolie 
„Cu privire la pregătirea oraşului către sezonul de toamnă-iarnă 2018-2019”.

2. Directorul Î.M„Servicii Comunale” (D-l Guţol Anatolii) va întreprinde măsuri necesare 
pentru finisarea lucrărilor de pregătire a oraşului în perioada rece a a. 2018-2019.

3. Conducătorii instituţiilor preşcolare (D-le E. Scobioală, N. Ciliuţă) vor ţine sub un 
control strict îndeplinirea planurilor de măsuri pentru pregătirea instituţiilor către perioada rece 
în termenii stabiliţi.

4. Primăria oraşului (Dna Stela Onuţu) va încheia contracte cu agenţii economici şi 
persoane fizice pentru acţionarea în situaţiile excepţionale din perioada rece 2018-2019.

5. Viceprimarul oraşului (D-l Oleg Braţişevschi) va duce controlul sistematic despre 
mersul îndeplinirii planurilor individuale de măsuri pe instituţii pentru pregătirea către perioada 
rece a anului (planurile se anexeaza).

6. Primarul oraşului (Dna Stela Onuţu) şi contabilul-şef (D-na Ana Semenco) vor asigura 
finanţarea obiectelor primăriei în perioada rece a a. 2018-2019.

7. Primăria oraşului (Dna Stela Onuţu), Directorul Î.M„Servicii Comunale” (D-Guţol 
Anatolii) vor forma fonduri speciale de rezervă pentru situaţii exepţionale în perioada rece a a. 
2018-2019.

8. Primăria oraşului (Dna Stela Onuţu) va întreprinde toate măsurile de rigoare în 
problema reluării activităţii şi achitării în termen a agentului termic faţă de IM„Servicii 
Comunale Glodeni”.

9. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de 
specialitate pe problemele învăţămînt, sănătate publică, cultură, amenajare şi protecţia socială 
(Preşedinte: Dl Iurie Evteev)
Au votat: 17
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Conform originalului

s-au abţinut 0
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Svetlana Subţire, secretarul consiliului


