Republica Moldova

PRIMARUL
municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160
tel: +373 235 227 67 ; fax: +373 235 20378
email: primaria@orhei.md
www.orhei.md

DrsPoztTIE

4q, /4 goza

@sezonului
de inc6lzire

n. 7dZ
l
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Avind in vedere stabilirea temperaturii sc6zute a aerului exterior pe parcursul ultimelor
zile consecutiv, in temeiul ar:t.29 (1) lit. i), 32 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
2812.2006 "Privind administrafia publicl local6", Dispozifia primarului municipiului Orhei nr.l0
din 14.01 .2O2O "Cu privire la stabilirea atribufiilor de funcfie" viceprimarul mtrnicipiului Orhei
DISPUNE:

1.

Se permite deschiderea sezonului de incllzire 2020-2021 in municipiul Orhei, pentru
obiectivele din sfera invdf[mintului gi pentru blocurile administrative/ de locuinfe ce
dispun de permis de conectare, cu incepere de la 19.10.2020.
i.M. "servicii Comunal-Locative" Orhei (administrator interimar Valentin MUNTEANU)
va asigura conectarea la sistemul cenhalizat de incilzire la termen a obiectivelor
menfionate in pct. al prezentei dispozifii, iar blocurile de locuinle la solicitarea
gestionarilor fondului respectiv.
Administrafia instituliilor din subordine, gestionarii fondului locativ, cu orice formd de
proprietate, agenlii economici Ei alli consumatori de energie termicS vor preglti obiectivele
pentru primirea agentului termic.
Pentru utilizarea eficientl a energiei termice Ei economisirea acesteia tn sezonul de
tnc6lzire 2020-2021 i.Vt. "Servicii Comunal-Locative" Orhei va asigura reglarea
sistemului intem de incilzire in clldirile/blocurile administative din mun.Orhei.
Institutiile bugetare municipale qi inteprinderile municipale vor economisi agentul termic
prin inchiderea totald a vanelor la elevator in clddirile/blocurile din gestiune pe timp de zi
qi pe timp de noapte, dac6 temperatura medie a aerului exterior este mai mare de 8 C.
Calculul temperaturii medii pentru 24 ore se va calcula dupl formula (trna:< + tnin) :2 = t
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3.

4.

5.

medie.
6.

7,

Managerii instituliilor de invlfmint din subordine, prin intermediul responsabililor de
contor vor pune in aplicare pct.4, pct.5 din prezenta dispozilie doar in cazul in care aceasta
nu va duce la inrSut6firea condifiilor de activitate.
Prezenta dispozilie intr6 in vigoare la data emiterii, se include in Registul de stat al actelor
locale qi se aduoe la cunogtinta persoanelor vizate, p[rfilor interesate in termenul qi modul
stabilit.
Controlul asupra indeplinirii prevederilor prezentei dispozilii revine dlui Vitalie CEBAN,
mun. Orhei.
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