
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI
-dds/

DISPOZITIE

din ./C-a6- 2slg
Nr.

cu privire la crearea serviciilor protecliei civile a raionului

in temeiul legii nr. 436-XU din 28. 12.2016 privind administralia publicd locald;
In conformitate cu Legea Nr. 271-XIII din 09 noiembrie 1994,cu privire la proteclia civil[;

.. in.lcopul asigurSrii -ultilaterule a mdsurilor protecliei civile in condiliile activit[lii cotidiene in cursullichidbrii consecinlelor calamitililor naturale qiecologice, avariilor qi catastrofelor qi eficientiz6rii
activitalii comisiei pentru situalii Exceplionale a raionului,

DISPUN:

1. Se aprob6:
- Regulamentul serviciilor ProtecfieiCivile ale raionului Ungheni, conform anexei nr.l.
- componenla serviciilor Protecliei Civile ale raionului, conform anexei nr.2.

3. Se abrogd Dispozilia pregedintelui raionului Nr. 26-0211-5 din 01.03.201g .,Cu privire la instituirea
serviciilor protecliei civile a raionului" cu toate modificdrile anterioare.

4' Se stabilegte c5, in cazul eliberirii Eefilor Serviciilor protecfiei civile din func{iile definute, atribuliile
lor in cadrul acestora vor fi exercitate de persoanele no, d.r.-nate in func{iile iespective, frrdemiterea
unei noi dispozilii.

5. Controlul dispozilii mi-l asum.
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I a D i s p o z iy i a p r r s 
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i, rclri'/"7 "Ii,,Nr. 68 -a"2/l^ ran le .67. zu,

servicilor f,?X:"^f i. ruio n u rui

l' Serviciul menfinere a ordinii publice: qef-geful Inspectoratului de polilie Ungheni;

2' Serviciul inqtiin{are pi transmisiuni: gef - Reprezentantul in teritoriu SA .,Moldtelecom,,:

3. Serviciul medicar: gef - Eeful IMSP centrul de Sdnirate Ungheni;

4' Serviciul ingineresc: |ef - qeful Secliei construcfii, gospod[rie comunal6 qi drumuri; ''

5. serviciul alimentar: qef - preqedintere ucoop Ungheni;

6' Serviciul protec{ie a animalelor qi plantelor: qef- qeful Direcliei raionale pentru siguran}aalimentelor;

7 ' Serviciul exploatare a drumurilor: gef - qeful SA "Drumuri - Strdgeni,' sectorul Ungheni;

8. Serviciul energetic: gef - geful oficiului raional Ungheni sA ,,Red Nord,,;

9. Serviciul de aprovizionare cu gaze: qef- directorul SRL .,Ungheni 
Gaz,,;

10. serviciul comunal - tehnic: gef- viceprimarul municipiului Ungheni.


