
CONSILIUL RAIONAL I.]NGHENI

coMISIA RAIoNALA strualll EXcEPTIoNALE

DECIZIE

Nr. 14El2

Cu privire la demersul Consiliului electoral

al circumscripliei electorale Ungheni nr.35 nr.1/13 din 28.10.2020

in temeiul Legii nr.436-XyI din28.12.2006 privind administralia publicd locald;

Urmare exami-n[rii demersului Consiliului electoral al circumscripliei electorale Ungheni

nr.35 nr.1/13 din 28.10.2020 qi propunerilor parvenite,

comisia pentru situa{ii excep{ionale a raionului ungheni

DECIDE:

l. Se ia act de demersul Consiliului electoral al circumscripfiei electorale Ungheni nr.35

m.I I 13 din 28.10.2020 qi propunerile parvenite'

2. Se aprobi colectarea degeurilor biologice gi stocarea acestora. Ca loc de stocare a

deEeurilor biologice se stabileqte garajul nr.1 al Consiliului raional Ungheni sub

monitorizarea IMSP "spitalul raional Ungheni"'

3. Se aprob6 alocarea din Fondul de rezervd al Consliliului raional Ungheni mijloacelor

frnanciare, necesare pentru evacuarea deqeurilor biologice din garajul nr.1 al Consiliului

raional Ungheni, urmare prezentdrii demersului qi facturii de cdtre directorul IMSP

"spitalul raional Ungheni".
4. Se pune in sarcind:

a) Directorului IMSP "spitalul raional Ungheni":

- informarea firmei, ce preia deqeurile biologice, despre necesitatea ridicdrii deqeurilor

biologice din garajul nr.l al ionsiliului raional Ungheni in cel mai scurt timp posibil dupd ziua

alegerilor.
b) preqedintelui Consiliului electoral al circumscripfiei electoralelJngheni nr.35:

- asigurarea instruirii PreEedin{ilor birourilor electorale din teritoriu privind modalitatea

colectdrii, ambaldrii Ei preddrii deqeurilor biologice;

- asigurarea.oi..tarii, amballrii qi pred[rii degeurilor biologice de cdtre birourile

electorale din teritoriu Ei Consiliul electoral al circumscripliei electorale Ungheni nr'35;

- desemnar.u p.rrourrei responsabile de primire, depozitare qipazd a deEeurilor biologice,

cu imputernicirea acesteia pentru semnarea qi aplicarea qtampilei pe actele de primire-predare a

de E 
eurilor biolo gi ce (se anexeazd) ;

- prezentala cdtre Comisia pentru Situafii Exceplionale a raionului a cite un

exemplar al actului de Primire- a de$eurilor biologice'

din29 octombrie 2020

Preqedinte

Secretar

Ghenadi MITRIUC

Octavian RUSU

&1*'r'.'



ACT

de primire - predaye n dqeurilor biologice

din .. ,, 2020

Prin prezentul se adevereqte, cI biroul electoraUcEcE Ungheni nr. _ din

(denumirea localitdf ii)

a transmis, iar reprezentantul IMSP 6'Spitalul raional Ungheni" a primit deqeurile 
-.

acumulate ca urmare a folosirii echipamentelor de protec{ie contra infecfiei COVID-
19, in numir de _ saci sigila{i.

Biroul electoraUcEcE Ungheni rr. _ afirmi, sub propria rispundere, ci in

sacii sigilafi se aflI doar deqeurile acumulate in urma folosirii echipamentelor de

protec{ie contra infec{iei COVID-l9.

A predat:

Reprezentantul

Biroului electoral

/CECE Ungheni nr.

A primit:

Reprezentantul

CECE Ungheni nr. 35

(N.P.P.)

(Semnitura)

L.$.

(N.P.P.)

L.$.


