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Planul de acţiuni 

privind pregătirea  

complexului socio-economic  

al primăriei Grozeşti pentru activitate 

în perioada toamnă- iarnă   2018 – 2019  

  

Nr. 

d/o  
Denumireaacţiunilor  Termenuldeexecutare  Responsabil  

1.  Elaborarea  și aprobarea acţiunilor pentru 

pregătirea  către perioada toamnă- iarnă  

2018 – 2019  

  

Pînă la 02.10.18  
CrîșmaruSilvia, 

primar  

2.  Convocarea  regulată a ședințelor Comisiei 

pentru  organizarea și monitorizarea  

pregătirii instituțiilor   către perioada  

toamnă- iarnă 2018 – 2019  

O dată în lună  CrîșmaruSilvia, 

primar  

3.  Inventarierea incăperilor instituţiilor din 

teritoriu neutilizate sau utilizate în diverse 

scopuri, luarea măsurilor pentru înlăturarea  

datoriilor la energia electrică şi termică  

  

Pînă la 02.10.18  
Crîșmaru Silvia, 

primar  Comisia 

de inventariere  

4.  Determinarea responsabililor : - de testarea 

și  deservirea tehnică a     sistemelor interne   

inginereşti,  - de atestare a operatorilor  

cazanelor , - de încheierea contractelor cu 

furnizorii de resurseenergetice  

  

Pînă la 16.10.18  
Crîșmaru Silvia, 

primar  Polina 

Lefter, contabil- 

şef  

5.  Asigurarea pregătirii sistemului de apeduct 

pentru funcţionarea normală în perioada 

toamnă- iarnă 2018 – 2019  

  

Pînă la 31.10.18  
Crîșmaru Silvia, 

primar   

E. Coşleţ, şefa 

grădiniţei  

6.  Procurarea  agentului termic pentru toate 

instituțiile din teritoriu  
Pînă la 01.11.18  Crîșmaru Silvia, 

primar   
E. Coşleţ, şefa 

grădiniţei  

7.  Aprobarea demarării sezonului de încălzire, în 

dependenţă de temperatura aerului , la 

instituţiile bugetare la solicitarea acestora  

  

31.10.18  
Crîșmaru Silvia, 

primar   
E. Coşleţ, şefa 

grădiniţei  

8.  Instituirea unui regim riguros de economisire  

a resurselor energetice. Aprobarea 

activităţilor de optimizare a cheltuielilor la 

energia termică, consumul de energie 

electrică  şi conservarea  căldurii pentru 

fiecare instituţie bugetară în parte  

  

permanent  
Crîșmaru Silvia, 

primar   
E. Coşleţ, şefa 

grădiniţei  



9.  Asigurarea pensionarilor şi păturilor social- 

vulnerabile cu lemne de foc şi cărbune  
august- octombrie 2018  A. Marin,  

AsistentSocial  

CrîșmaruSilvia,  

   primar  

10.  Coordonarea pregătirii către perioada 

toamnă- iarnă 2018 – 2019; achiziționarea  şi 

stocarea cantităţii de alimente, care să asigure 

securitatea alimentară a copiilor la grădiniţă.  

  

Pînă la 20.10.18  
Crîșmaru Silvia, 

primar   
E. Coşleţ, şefa 

grădiniţei  

11.  Curaţarea şi nivelarea drumurilor locale   La necesitate  CrîșmaruSilvia, 

primar    

  

  

  

    Primar                                  Crîșmaru  Silvia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


