REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI
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2019

privire ls lichidarea neajunsurilor depistute
urmsre aplicaliei Ia proteclia civild tn raionul (Jngheni
Cu

in temeiul art- 54 (1) din Legiea Republicii Moldova privind administralia publicd locald, nr, 436-XVI
din

28.r2.2006;

in conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la protectia civild, nr.27l-X:|IIdin 9 noiembrie
1994, Actului Inspectoratului General pentru Situafii de Urgenli al MAI de evaluare
a nivelului de cunoqtinle
privind protecfia civild al personalului de conducere qi pregatirii forma{iunilor protecfiei civile
in cadrul aplicaliilor
din raionul Ungheni din 06.12.20t8;

in scopul lichiddrii neajunsurilor aplicaJiei desftqurate la data d,e 12.10.2018 la protecfia civild,
DISPUN:
1. A desftguta,repetat,la data de l2 aprilie 2019 exerci{iile la proteclia civild:
- lichidarea consecinfelor cutremurului de pdmint;
- lichidarea urmdrilor inundaliilor catastrofale.

2. Pentru desfdqurarea exerciliilor vor fi antrenate in deplind componenla fb4ele gi serviciile protecliei
civile ale
raionului, primarul municipiului Ungheni, conducdtorii intreprinderiloi, instituliilor antrenate la exercifii qi
formaliunile protectiei civile ale acestora.
3. $eful Directiei Situalii Excep{ional e (dl Oleg Bli;ceac):

- pind la data de 28 martie 2019 va elabora gi va prezenta

pentru aprobare Planul de{dEurdrii exerciliilor la
proteclia civi16;
- pind la data de 15.04.2019 va raporta, in scris, in adresa Inspectoratului General pentru
Situalii de Urgen{d al MAI
depre lichidarea neajunsurilor aplicatiei desfrqurate la data d,e 12.10.201g.

4' $efii Serviciilor Protectiei Civile ale raionului vor participa in cadrul grupului de planificare a exerciliilor
vor asigura pregitirea, dotarea gi prezen{a formaliunilor la exercilii

gi

5. $eful Serviciului transport auto, directorul filiala Ungheni a Centrului de pregatire a specialigtilor penrru
Annata Nafionald (dl Pavel Gavrili\d) va dispune mijloace de transport pentru deplasarea participanliior
la localii

pe parcurcursul desfbgurdrii exerciliilor.

6. $eful Serviciului men{inerii ordinii publice

-

inspector Eef, Inspectoratul de polilie Ungheni (c1 lgor

Vrdnesca) va asigura securitatea pe rutele de deplasare a participanlilor gi men{inerea ordinii publice
in teritoriul

adiacent locurilor de desfbgurare a exerciliilor.

fi suportate din contur bugetului raional gi bugetele
obiectivelor economice. instituliilor gi organizaJiilor antrenate la exerci{ii (Bazd: art.25 iLesii Republicii
Moldova
7. Cheltuelile ce tin de organizarea exercifiilor vor

,,Cu privire la ProtecJia Civild").
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