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DECIZIE                  

12 octombrie 2022                                                                     Nr. 06/04-XXVII   

          

„Cu privire la pregatirea instituțiilor bugetare  

către sezonul rece 2022-2023” 

 

 În temeiul art. 14 alin. (1), (2) lit. ,,z,, din Legea privind administrația publică 

locală nr. 436/2006, în baza rapoartelor prezentate, avizul comisiei consultative 

de specialitate protecția mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie 

Consiliul comunal Ciobalaccia, 

 

DECIDE: 

1. Se ia act de informația cu privire la pregătirea instituțiilor bugetare către sezonul 

rece a anului 2022-2023 (se anexează nota informativă). 

2. Primarul dnul Gheorghe Pîrciu, împreună cu conducătorii instituțiilor bugetare 

să asigure instituțiile cu resurse energetice necesare pînă la 15.10.2022, să 

analizeze situația și să întreprindă măsuri pentru optimizarea cheltuielilor legate 

de întreținerea instituțiilor. 

3. Prezenta decizie se publică în Registrul actelor locale și se remite factorilor 

decizionali și persoanelor interesate în termenii stabiliți de legislație. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului comunei 

Ciobalaccia dl Gheorghe Pîrciu și comisiilor consultative de specialitate 

activități economico-financiare, consiliul communal Ciobalaccia. 

 

 

 

Președintele ședinței    

                                                               

Avizat: 

Secretarul consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                          Luminița  TURLACOV 
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Notă informativă 

 

la decizia nr. 06/04-XXVII din 12.10.2022 

„Cu privire la pregatirea instituțiilor bugetare către sezonul rece 2022-2023” 

 

 

     

     Stimati consilieri! Va aducem la cunoștință că pentru sezonul rece 2022-2023 

sînt contractate 20 m/s de lemne foc pentru primăria comunei Ciobalaccia. 

Caminul cultural Ciobalaccia si biblioteca s. Ciobalaccia se incazesc cu o soba si 

un conditioner. Au fost contractate 7 m/s 

Biblioteca din s. Flocoasa se încalzeste cu condiționer. 

Grădinița din s. Ciobalaccia în prezent are în stoc 4 m/s de lemn si au fost 

contractate 50 m/s. În perioada rece a anului se încălzesc 5 sobe dintre care 4 sobe 

în grupele de copii și o soba în cabinetul metodic. Grupele beneficiază de blocuri 

sanitare funcționale cu apa rece, caldă și canalizare care corespund cerințelor 

sanitare pentru copii 

Grădinița din s. Flocoasa în prezent are în stoc 4 m/s de lemn si au fost contractate 

23 m/s. În perioada rece a anului se încălzesc 3 sobe dintre care 2 sobe în grupele 

de copii și o soba în bucătarie. Grupele beneficiază de blocuri sanitare funcționale 

cu apa rece, caldă și canalizare care corespund cerințelor sanitare pentru copii. 

 

 

 

 

 

Primarul  

comunei Ciobalaccia                                                          Gheorghe PÎRCIU 

 

 

 

 

 
 


