
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUI, RAIONAL UNGHENI

PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZITIE

./-{ din '/e, a 6. 2o2o

Cu privire la Comisia pentru Situalii Exceplionale a raionului Ungheni

in temeiul Legii cu privire la Proteclia Civil6 Nr. 271-XIII din 09 noiembrie 1994;
in conformitate cu Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova,,Cu privire la Comisia pentru Situafii

Exceplionale a Republicii Moldova" nr.1340 din 04 decembrie 2001,
in scopul eficientizdrii activitdlii Comisiei raionale pentru Situalii Exceplionale,

DISPUN:

l. Se aprob6:
- Componenla Comisiei pentru Situalii Excepfionale a raionului Ungheni, conform anexei nr.1;

- Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Ungheni, conform anexei nr.2;
- Obligaliunile membrilor Comisiei pentru Situalii Excep{ionale a raionului Ungheni, conform anexei

nr.3.
2. Se stabileEte, c[ la depistarea pericolului sau la declanEarea diferitor situalii exceptionale alte comisii
raionale nu se creeazd.

3. Pentru exercitarea atribuliilor sale, Comisiei pentru Situalii Excep{ionale a raionului Ungheni i se pune

la dispozilie un punct teritorial de dirijare in municipiul Ungheni.
4. Se stabileqte cd, in can-J eliberdrii membrilor Comisiei din functiile delinute, atribu{iile lor in cadrul

acesteia vor fi exercitate de persoanele nou desemnate in funcfiile respective, fdrd emiterea unei noi

dispozifii.
5. Se abrosd:

Dispozi{ia preqedi raionului nr. I l8-0211-5 din 09.08.2019 "Cu privire la Comisia pentru Situalii
Exceplionale a fi i" cu toate modificdrile ulteri
6. Controlul tei dispozifii mi-l asum.

Preqedinte, Ghenadi MITRIUC
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' coMPoNENTA
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului Ungheni

Pregedintele raionului - preqedinte al Comisiei
Vicepreqedintele raionului pe problemele asistenfei sociale Ei construcfii - prim-vicepreqedinte al Comisiei
Vicepreqedintele raionului pe probleme medico-sanitare, educalionale, culturd gi turism - vicepreqedinte al

Comisiei
Vicepregedintele raionului pe probleme in agriculturd, servicii funciare qi cadastru - vicepreqedinte al Cornisiei

$eful Direcfiei Situalii Excepfionale mun. [Jngheni - vicepreqedinte al Comisiei
Specialist principal Seclia administralie publicd - secretarul Comisiei

$eful Inspectoratului de polilie Ungheni
Reprezentantul in teritoriu SA "Moldtelecom"

$efuliMSP Centrul de sdndtate Ungheni

$eful Secliei construclii, gospoddrie comunalS qi drumuri
Pregedintele UCOOP Ungheni

$eful Direcliei raionale pentru siguranla alimentelor

$eful 3A'oDrumuri - Strdqeni" sectorul Ungheni

$eful Oficiului raional Ungheni SA "Red Nord"
Directorul SRL "Ungheni Gaz"
Viceprimarul municipiul Ungheni

$eful serviciuluijuridic qi resurse umane

$eful Direcfiei finan1e

$eful Direcfiei Centrul Sdndtate Publicd Ungheni
Comandantul Centrului militar teritorial Ungheni

$eful Direcfiei educalie

$eful Direcliei regionale Vest a Inspectoratului General al Poliliei de Frontierd

$eful Oficiuluiteritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

$eful Direcliei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informalii Ei Securitate al RM
$eful Direcliei Generale asistenld sociald qi protecfie a familiei


