
 

Anexa nr. 1  

la Decizia Consiliului local  

                                                                                                      Nr.4 / 1 din 

15.10.2018  

  

Notă informativă   

La  Proiectul de Decizie :  
  

“ Cu privire la pregătirea socio-economică a instituţiilor bugetare  

 din subordinea primăriei Grozeşti  pentru 

sezonul  toamnă- iarnă   2018-2019 „  

Prin atribuţia primarului de ordonator principal de credite stabilit în articolul 29 al Legii administraţiei 

publice locale nr 436 din 28.12.2006 verific din oficiu inclusiv cheltuielile privind aprovizionarea cu 

combustibil a instituţiilor bugetare aflate în gestiunea Primăriei.   

Drept scop propus anunţat este de a informa opinia publică privind starea  aprovizionării instituţiilor 

bugetare din teritoriu cu combustibil pentru iarnă, având şi a atenţiona conducătorii instituţiilor de a 

economisi la maxim  mijloacele planificate. Drept realitate  a celor expuse se consideră date verificate 

din punct de vedere contabil, comparându-se cu consumul în natură. Totodată, se doreşte o 

conştientizare serioasă a necesităţilor instituţiilor în ordinea priorităţilor.  

Pentru a asigura transparenţa acestui proiect, s-a consultat opinia conducătorilor instituţiilor, care sunt 

principalii beneficiari ai produsului propus de a organiza pentru perioada rece un  plan de acţiuni  în 

ce priveşte gestionarea combustibilului stocat şi de a asigura buna funcţionare a instituţiei pe timp de 

iarnă.  

Proiectul de decizie vine să sprijine dreptul fundamental al copiilor şi tinerilor la un mediu sănătos şi 

adecvat cerinţelor adecvate de educaţie şi instruire.  

 Argumentăm, că în urma inspecţiei financiare efectuate din ianuarie 2017  nu au fost identificate 

cazuri de delapidări sau corupţie.  

Conform statisticilor din ultimii ani, instituţiile au fost suficient aprovizionate pentru iarnă. Primăria, 

datorită noii cazangerii instalate de 621 500 lei, şi odată cu demararea sezonului de încălzire 2017-

2018 a funcţionat la nivel, toate birorile au fost suficient de încălzite, inclusiv, birourile şi sala de 

şedinţe, care ani în şir nu era utilizată pe timp de iarnă. Sperăm şi în acest sezon, 2018-2019 să avem 

acelaş confort termic. Se estimează o cantitate de 18t de peleţi pentru consum, avînd în vedere 

cantitatea folosită în sezonul trecut.  Peleţii au fost stocaţi, în urma contractului cu „Bioprom pelet”. 

Pentru eficienţa termică ar mai fi necesar de reparat acoperişul Primăriei şi de izolat pereţii, proiect 

tehnic iniţiat, aproape finisat.    

Astfel , pentru buna funcţionare a instituţiilor în perioada rece s-au luat măsuri pentru aprovizionare 

la timp şi calitativ cu cele necesare şi sistemele de încălzire se află în stare bună de funcţionare.  



Grădiniţa „ Deceluş” are în stoc de anul trecut cărbune 30,445 t iar lemne 7,3 m. st.. Încălzirea se va 

face la 2 sisteme de încălzire separat.În vara lui 2017 a fost reparat sistemul de încălzire vechi în sumă 

de 8 830 lei şi a fost termoizolat tavanul şi pereţii blocului vechi în sumă de 235 mii lei. În scopul 

creării condiţiilor termice grădiniţa a fost conectată la gaz. Suma lucrărilor a constituit 67 mii lei. A 

fost semnat un contract cu Nis -Gaz, astfel cantitatea de gaz furnizată pentru sezonul următor va fi de 

320 metri cubi de gaz.  

Casa de Cultură se încălzeşte de la 4 aparate de aer condiţionat, instalat de societatea donatoare  S.R.L. 

Vero-Nadina în vara anului 2016 cu 72 mii lei. Aparate din sala mare au fost conectate în urma 

implimentării proiectului Aprovizionarea cu energie electrică a Casei de Cultură, care pînă la 

implimentare era conectare monofazată, iar acum e conectat trifazat şi funcţionează în regim de 

normă.  

 Deszăpezirea drumurilor locale rămâne o problemă. Nu avem un contract cu un antreprenor patentat.  

Prognozele specialiştilor meteorologi vin să ne anunţe pentru o iarnă rece. Suntem pregătiţi s-o 

înfruntăm , prin menţinerea unei  temperaturi satisfăcătoare în instituţiile bugetare şi prin asigurarea 

unei bune organizări a tuturor acţiunilor întreprinse în acest sezon.  

  

                                                  Primar                                                  Silvia Crîşmaru  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


