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Cu privire la pregătirea instituţiei preşcolare către noul an de activitate şi sezonul rece .
în scopul bunei pregătiri către noul an de studii şi sezonul, rece a.1 .instituţiei preşcolare
. în conformitate cu. art. 14 ai.(2) , 1(g,z) din Legea privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 , art. 141 lit.(h.d) al Codului Educaţiei nr.
152 fin 17 iulie 2014 , Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 şi
avizul comisiei consultative de specialitate consiliul comunal DECIDE :
1. Se ia act de informaţia „Cu privire la pregătirea instituţiei preşcolare către noul an
de activitate şi sezonul rece .
1. Se pune în sarcina primarului comunei Zinaida Diaconu :
• să asigure un control riguros asupra funcţionării normale a instituţiei preşcolare
din subordine pe tot parcursul anului de studii 20.1.9 - 2020
prin crearea condiţiilor igienico - sanitare optime pentru asigurarea securi aţii vieţii
şi a sănătăţii copiilor în timpul studiilor, inclusiv asigurarea condiţiilor pentru,
crearea unui regim alimentar sănătos în perioada de studii;
• să organizeze si să coordoneze activitatea instutuţiei preşcolare privind
complectarea grupelor conform legislaţiei în vigoare pentru a asigura utulizarea
raţională şi eficientă a mijloacelor publice ;
• să conlucreze cu furnizorii de energie electrică şi. întreprinderile prestatoare de
servicii în' vederea aprovizionării permanente cu surse energetice şi servicii
conform contractelor încheiate ;
• să ţină sub control riguros respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute de
bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor.destinate pregătirii instituţiei
preşcolare către noul an de activitate şi sezonul rece ;
• să asigure, pînă la finele lunii octombrie , inspectarea în vederea întreprinderii
măsurilor de conservare a energiei termice-în încăperile instutuţiei preşcolare şi
respectării tehnicii securităţii antiincendiare ;
• să permită instituţiei preşcolare conectarea înainte de demararea şi deconectarea
după terminarea sezonului de încălzire, în funcţie de temperatura aerului ia
solicitarea acesteia;

să oblige directorul interimar al instituţiei preşcolare să efectueze toate lucrările de
deservire tehnică a sistemelor de încălzire termică;
*• să execute prescripţiile inspecţiei de stat în energetică şi a secţiei situaţii
excepţionale întru asigurarea alimentării normale cu energie electrică şi prevenirea
situaţiilor excepţionale întru asigurarea procesului activitate al instituţiei
preşcolare .
«

2. Executarea deciziei se pune în sarcina primarului comunei , Zinaicla Diaconu .
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