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Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                             Кантемир 

 

 

COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A RAIONULUI CANTEMIR 

 

                                                                    DECIZIA                                                                      

  

din 16 noiembrie 2022                                                                                                        nr. 2 

                                                        or. Cantemir 

 
Cu privire la aprobarea planului al măsurilor  

de reducere a consumului de gaze naturale și  

energiei electrice pe teritoriul raionului Cantemir 

în perioada sezonului de încălzire 2022-2023 

 

În conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de 

asediu și de război, cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotârîrea Parlamentului 

nr.41/2022 privind declararea stării de urgență, cu modificările ulterioare, Hotârîrea 

Parlamentului nr.278/2022 privind prelungirea stării de urgență, Dispoziției Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.46 din 11 noiembrie 2022 și Deciziei 

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

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

Cantemir 

DECIDE: 

 

     1. Se aprobă planul măsurilor de reducere a consumului de gaze naturale și energiei electrice 

pe teritoriul raionului Cantemir în perioada sezonului de încălzire 2022-2023 (conform Anexei). 

     2. Dl Valeriu GLIBICIUC, șef brigada Cantemir a ÎCS Premier Energy Distribution S.A.  va 

prezenta date statistice privind consumul de energie electrică pe raionul Cantemir până la data de 

14 a fiecărei luni serviciul protecției civile, aparatul președintelui raionului pentru a fi plasat pe 

pagina web oficială a Consiliului raional Cantemir. 

    3. Dl Gheorghe CIOARIC șef filiala Cantemir SRL Cahul-Gaz va prezenta date statistice 

privind consumul de gaze naturale pe raionul Cantemir până la data de 14 a fiecărei luni serviciul 

protecției civile, aparatul președintelui raionului pentru a fi plasat pe pagina web oficială a 

Consiliului raional Cantemir. 

     4. Prezenta Decizie și Deciziile CSE republicane sunt obligatorii și executorii pentru 

autoritățile publice locale, subdiviziunile Consiliului raional Cantemir, instituțiile bugetare, 

agenții economici indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, instituțiile 

publice cu autogestiune financiară din teritoriul raionului Cantemir. 

    5. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul în domeniul 

protecției civile, aparatul președintelui raionului. 

     6. Consiluil raional Cantemir va publica pînă la data de 15 a fiecărei luni rapoartele de 

monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie pe pagina web 

https://cantemir.md/ a Consiliului raional Cantemir. 

    9. Prezenta Decizie întră în vigoare din momentul adoptării și se publică pe pagina web 

https://cantemir.md/ a Consiliului raional Cantemir. 

 

Preşedintele Comisiei pentru Situații Excepționale,  

Preşedintele raionului                                                     /semnat/              Anatoli ICHIM 
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