
 
                                    D E C I Z I A     nr. 6/2                             
   din  …08.2021  
 P R O I E C T 
“Cu privire la  pregatirea  instiuţiilor de  
        învăţămînt   pentru anul de studii 
             şi sezonul rece  2021-2022                             
                                                                      

   În scopul bunei pregătiri  către noul an de studii şi către sezonul rece 2021 - 
2022 al instituţiilor preşcolare din teritoriu,în conformitate cu art. 14 al (2) lit. ( q,z 
) din  Legea R.Moldova nr.436 -XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 
locală,Codul Educaţiei al R. Moldova nr.152 din 17.07.2014,cu modificările şi 
complectările ulterioare,Legea R.Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 
finanţele publice locale,Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
descentralizarea administrativă,cu modificările şi completările ulterioare, cu 
modificările ulterioare, examinînd Nota informativă prezentată de dna V. Buga 
primar;M. Cudreavţev,director-interimar la creşa-grădiniţă “Poieniţa”or. Corneşti;  
E. Zglavoc,director  la creşa-grădiniţă “Mărţişor” s. Romanovca, R. Buga, director 
gimnaziul ”Dimitrie Cantemir” luînd în consideraţie,Avizul comisiilor consultative de 
specialitate,Consiliul orăşenesc Corneşti,  
                                            D E C I  D E : 
1.Se ia act de Nota informativă prezentată de: grupul de lucru, președinte  dna  
V. Buga primar; M. Cudreavţev, director-interimar la creşa-grădiniţă “Poieniţa” or. 
Corneşti; E. Zglavoc,director  la creşa-grădiniţă “Mărţişor” s. Romanovca; R: Buga, 
director gimnaziul ”Dimitrie Cantemir” “Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  
pentru anul de studii şi pentru sezonul rece 2021- 2022”. 

 
2.Se pune în sarcina  primarulului oraşului Corneşti,dna Buga Vera:   
 să asigure control asupra funcţionării normale a instituţiilor din subordine, consumului de 

resurse energetice şi realizarea măsurilor pentru conservarea energiei; 
 să ţină sub control  respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute 
 de bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor destinate pregătirii către  sezonul  rece; 
 să administreze tehnica care  va fi antrenată la lucrările de deszăpezire a străzilor şi 

drumurilor de acces în localități  prin încheierea contractelor cu posesorii tehnicii 
respective. 

3.Se pune în sarcina  directorului creşă - grădiniţă or. Corneşti dna M. Cudreavţev 
şi ddirectorului creşa - grădiniţă s. Romanovca dna E. Zglavoc :   
 să asigure funcţionalitatea viabilă a instituţiior preşcolare pe parcursul întregului an de 

studii; 
 să întreprindă măsuri de rigoare pentru asigurarea evidenţei stricte  a tuturor copiilor şi 

organizarea alimentaţiei în instituţie,conform normativelor în vigoare; 
 să asigure instruirea şi atestarea persoanelor responsabile de exploatarea centralelor 

termice  şi sobelor ; 
 să ţină sub control riguros consumul de  resurse energetice şi realizarea măsurilor 

necesare conservării energiei, precum şi respectarea normelor şi regulilor securităţii 
antiincendiare; 

    4.Controlul executării prezentei decizii I se pune în seama doamnei V. Buga, primar 
 

AU  VOTAT:            pentru -         împotriva - 0          s-au abţinut  - 0 
  
Preşedintele  şedinţei                                                         
  
Contrasemnează: 
Secretarul consiliului                                                         E. Chitoraga                                                    
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