
Republica Moldova                                            Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                             Кантемир 

 

 

COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A RAIONULUI CANTEMIR 

 

                                                                    DECIZIA                                           PROIECT                           

  

din 16 noiembrie 2022                                                                                               nr.1 

                                                        or. Cantemir 

 
Cu privire la pregătirea economiei  

și sferei sociale a raionului Cantemir  

pentru activitate în perioada rece 2022-2023 

 

În temeiul art. 53, alin.1, lit.(m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI 

din 28 decembrie 2006, Legii cu privire la protecția civilă nr.271 din 09.11.1994, deciziei 

Consiliului raional Cantemir nr.03/07-XXVII din 19.12.2019,,Cu privire la Comisia pentru 

Situații Excepționale a raionului”, dispoziția președintelui raionului Cantemir nr. 120-N din 15 

noiembrie 2022 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a raionului Cantemir, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cantemir 

 

DECIDE: 

 

    1. Se ia act de informații privind acțiunile factorilor de decizie, serviciilor PC și structurilor 

abilitate din teritoriu pentru asigurarea activității economiei și sferei sociale a raionului în 

perioada rece 2022-2023, conform anexelor. 

   

  2. Se recomandă primarilor unităților administrativ teritoriale, conducătorilor organizațiilor/ 

întreprinderilor/ serviciilor: dl. Valeriu MOCANU, șef DCGCDLR, Oleg BOLOCAN, șef sector 

Cantemir, SA ,,Drumuri Cahul”, Veaceslav COZMA, șef Direcție Finanțe, Gheorghe 

CIOARIC, șef filiala Cantemir a SRL ,,Cahul-Gaz”, Valeriu GLIBICIUC, șef brigada Cantemir 

a SRL ,,Premier Energy”, Valentin CIPELEAGA, responsabil Centrul ,,Moltelecom” Cantemir, 

Valeriu MIHĂIESCU, șef ,,Univercoop” Cantemir, Maria PASECINIC, șef Direcție siguranța 

alimentelor, Valeriu CIPELEAGA, șef ÎM ,,Apă-Canal”, Mihail PARA, șef-interimar al 

Inspectoratului de Poliție Cantemir, Tatiana CECHIR, șef Direcție Generală Învățămînt, Sergiu 

BUTUC, șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei, Sergiu TODERICI, șef Secție 

Cultură și Turism, Anatolie RĂCILĂ, director al IMSP ,,Spitalului raional Cantemir”, Olga 

HÂȚU, șef IMSP CS Cantemir să:  

    2.1. elaboreze și să asigure îndeplinirea planurilor de măsuri pentru organizarea, monitorizarea 

și controlul pregătirii pentru activitatea structurilor din subordine în perioada rece 2022-2023; 

    2.2.asigure cu surse termo-energetice autonome obiectivele de importanță vitală, cu 

preponderență obiectivele unde este inadmisibilă întreruperea alimentării cu resurse termo-

energetice; 

    2.3. solicite de la instituțiile subordonate respectarea limitelor de mijloace financiare prevăzute 

în buget pentru consumul de resurse termo-energetice și să asigure, după caz, revizuirea acestora. 

     

    3. Primarii satelor (comunelor), orașului de comun acord cu serviciile abilitate  vor asigura în 

limita posibilităților aprovizionarea pensionarilor, familiilor social-vulnerabile cu lemne de foc.  

     



     4. Dl Valeriu MOCANU, șef DCGCDLR și dl Oleg BOLOCAN, șef sector Cantemir, SA 

,,Drumuri Cahul” de comun cu primarii unităților administrativ teritoriale, vor asigura 

contractarea persoanelor fizice și juridice din teritoriu, care posedă unități de transport 

disponibile din teritoriu la lucrările de deblocare și deszăpezire a căilor de acces din localitățile 

administrate în perioada rece a anului. 

      

     5. Conducătorul stației AMU Cantemir, ÎM Apă-Canal, filialei ÎS Poșta Moldovei, 

Moldtelecom, SRL Premier Energy și alți  agenții economici prestatori de servicii vor asigura 

funcționarea structurilor din subordine întru evitarea situațiilor extrimale în perioada rece 2022-

2023. 

     

    6. Responsabili de executarea acestei decizii se desemnează Roman CIPELEAGA, șef al 

Secției Situații Exepționale Cantemir. 

    

 

Preşedintele Comisiei pentru Situații Excepționale,  

Preşedintele raionului                                                     \semnat\                     Anatoli ICHIM 

 

 

 

 

 

 


