
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZITIE
Nr. J.? -oz,/t- s- din et.oJ.2019

Cu privire la aprobarea mdsurilor de apdrare
tmpotriva incendiilor pe teritoriul raionului Ungheni
tn perioada primdvard-vard a anului 2019

intemeiu[art.53at 1)[it.Q,af.Z)art.54ot 1)afLegiinr.436-X'/tfin28.12.2006,prioinf
a dminis trapin pu 6 fic d [o ca [d;

in scopu[ e4ecutdrii cDispozipiei Sefatui Inspectoratutui Qeneratpentu Situalii [elJrgen[d a folAI 9r/'r. 61fi
din 01,03.2019,

in scopuf asigurdrii apdrdrii impotriva incenfiitor in focatitdli[e raionutui Ungfieni in perioafa primdvard -
vard a anufui 2019,

DISPUN:

1. Se aprobd Planul de mdsuri de apdrare impotriva incendiilor in perioada primdvard-vard a

anului 2019, conform anexei laprezenta dispozilie.
2. Se pune in sarcina primarilor din raionul Ungheni:
- sd elaboreze un Program complex de acliuni in scopul asigurdrii mdsurilor contra incendiilor pe

perioada primdvard - vard, a anului 2019 conform Planului anexat;
- sd interzicd categoric arderea vegetatiei uscate qi resturilor vegetale pe teritoriul deservit.
3. Se pune in sarcina Direcliei Situalii Exceplionale Ungheni:
- efectuarea controlului privind realizarea mdsurilor de apdrare impotriva incendiilor in teritoriu
puse in sarcifa factorilor de decizie din cadrul autoritdtilor publice locale din raionul Ungheni;
- depozitarea reglementatd a furajelor uscate, cu respectarea distanlei de siguranld la foc fa!6 de

construcliile gi anexele gospoddreqti;
- stabilirea locurilor pentru depozitarea resturilor vegetale qi a deqeurilor menajere qi distrugerea
lor centralizatd,in locuri special amenajate sub supraveghere;
- interzicerea aprinderii qi menlinerea focului in cimp deschis gi nesupravegheat.

4. Autorit[1ile administraliei publice locale de nivelul I din raionul Ungheni, vor crea grupuri
mobile, incluzind in acestea reprezentan{ii Inspectoratului de polilie Ungheni qi Inspecfiei
Ecologice Ungheni, in scopul informdrii cetdtenilor despre pericolul nerespectdrii regulilor de

apdrare impotriva incendiilor pe timpul arderii vegetaliei uscate, resturilor vegetale qi aplicarea
mdsurilor de constringere pentru factorii de decizie gi persoane frzice care incalcd legislalia in
visoare.
5. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii se atribuie dlui Oleg Bliqceac, qef Directie

ionale Ungheni.
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