
CONSILIUL RAIONAL LII.{G}{E,NI

CELULA DE MONITORIZARE PERMANENTA A EVOLIJTIEI INFECTIEI
COVID - ]9

Nr.8 din26 martie 2020

Cu privire la unele mdsuri de coordonare
a acfiunilor intreprinse pentru combaterea infecfiei COVID 19

in temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrafia publica
local6;

in conformitate cu art.22 din Legea nr.21212004 privind regimul stdrii de
urgenld, de asediu gi de r[zboi, art. 2 din I{otdrirea Parlamentului nr. 5512020 privind
declararea stdrii de urgenfd;

Urmare examindrii Dispoziliei Comisiei pentr:u Situafii Exccpfionale a

Republicii Moldova nr. 5 din 25 martie 2020 gi propunerilor parvenite ,

Celula de monitorizare permanenti a evolufiei infec{iei COVID - 19 a
raionului Ungheni

DECIDE:

1. Se ia act de prevederile Dispoziliei Comisici pentru Situalii llxcep[ionale
a Republicii Moldova nr. 5 din 25 martie 2020 Ei propunerilc parvenite.

2. Se include in componen{a Celulei de monitorrzare permanentd a evolufiei
infecliei COVID - 19 a raionului dna Irina Toader, sef Serviciul Juridic qi Resurse
Umane, Aparatul preqedintelui raionului Ungheni.

3. Se ia act de demersul Administratorr"rlui 7-,EL "Unghcni-Busincss" nr. 42
din 26 martie 2020. Se pune in sarcina Eefului Dirccfici Clcntrul S[ndtatc Public[
Ungheni (dl Alexandr Cornei) examinarea demersului susmcn[ionat cu ultcrioara
informare a membrilor Celulei de monitorizare Dermanentd a evolutiei infectiei
COVID -19 araionului.

4. Se ia act de demersul Preqedintelui Cornisiei pentru Situafii lrxcepfionale
n'run. Ungheni nr. 353-0211-37 din 26 r'n'artic 2020. Se pune in sarcina Eefului
Direcliei Centrul Sdnbtate Publicd Ungheni (dl Alexandr Cornei) examinarea
demersului susmentionat cu ulterioara informare a membrilor Celulci cle

monitorizare permanentd a evolufiei infec{iei COVID - 19 a raionului.
5. Se ia act de demersul Directorului general ICS Clinica Sante SRL nr.

_25_03 din 25 martie 2020. Se redirec[ioneazd demersul susmenfionat, conform
competenlei, in adresa Comisiei pentru Sitr"rafii Excepfionale a Republicii Moldova.

6, Se ia act de demersul Directorului SRL "Magaz.ine Sociale" nr 202012403-
1 din 24 martie 2020. Se abrogd p. 5 al Decizici Celule i dc monitoriz.arc pcnnancntd
a evolufiei infectiei COVID - 19 a raionului nr, 7 din 25.03.2020.



7. Din motivul, cd comer{ul ambulant, pe parcursul activitalii sale, se
deplaseazd permanent prin localitalile statului, astfel prezentind pericol de r6spindire
al virusului COVID-I9 gi pentru asigurarea m[surilor de proteclie a populafiei
impotriva virusului susmen{ionat, solicitam dispunerea sistirii, de cdtre Comisia
pentru Situafii,Excepfionale a Republicii Moldova, activitalii agen{ilor economici,
ce desfbgoard iomerlul cu amdnuntul ambulant a produselor alimentare.

8. PrezentaDecizie intri in vigoare la data adoptdrii.
9. Secretarul Celulei de monitoizare permanentd a evolufiei infec{iei

COVID - 19 a raionului (dl Octavian Rusu), prin PTDSE al raionului, va remite,
prin poqtele electronice ale PTLDSE, in adresa Preqedinfilor Comisiilor locale
pentru situalii excepfionale (Celulelor de monitorizare) ale mun. IJngheni, or.
Corneqti, satelor/comunelor, ataEat la prezenta Decizia Dispozilia Comisiei pentru
situalii Excepfionale a Republicii Moldova nr. 5 din2s martie 2020.

Presedintele Celul Ghenadi MITRIUC

Secretar Octavian RUSU
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