REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI
DISPOZITIE

Nr.3{-o&

s

din

o2

J. o 3.

ZOZI

Cu privire la instituirea Comisiei raionale
pentru Securitatea Circula{iei Rutiere

in baza art.53 al.t)lit. 6-d, art.54 al.l) al Legii privind Administralia Publicd Locald nr. 436
din 28.1 2.2006; art.5 din Legea nr. I 3 I -WI din 07.06.2007 privind asigurarea traficului rutier;
Pentru asigurarea siguranlei rutiere pe teritoriul raionului,
DISPUN:

L

instituie Comisia raionald pentru Securitatea Circulaliei Rutiere in urmdtoarea componen!6:
Presedinte:
Vasile Lup u, vicepre;edintele raionului
Secretar:
Wadimir Bondari, ofiler pentru sistematizarea circulaliei rutiere al Serviciului Supraveghere
Tehnicd;i Accidente Rutiere, Inspectoratul de Poliyie Ungheni
Se

Membri:
Andrei Costenco, Sef serviciul Ungheni, Nisporeni, al Secliei patrulare Centru a Direcliei
patrulare Centru al INSP al IGP
Irina Toader, Sef Serviciu Juridic ;i Resurse Umane, Aparatul preSedintelui raionului
Iulia Pancu, Sef Direcyie Educalie
Victor Miron, specialist principal, Seclia Construclii, Gospoddrie Comunald Si Drumuri
Sergiu Postolachi, Sef Direclie Situayii Exceplionale mun. ungheni
Vasile Oprea, procuror, Procuratura Ungheni
Serghei Noroc, ofiler al Serviciului Supraveghere Tehnicit Si Accidente Rutiere, Inspectoratul
de Polilie Ungheni
wadimir Popovici, director interimar al IMSP "spitalul raionol (Jngheni"
Vasile Bodrug,;ef SA "Drumuri StrdSeni" districtul ungheni
Angelica Luchina, Consilier raional
Eduard Bejenari, C onsilier raional
2. Comisia:
- va propune preqedintelui raionului spre aprobare Planul de acliuni pentru Securitatea Circulaliei

Rutiere al raionului Ungheni;
- va asigura realizarea actiunilor incluse in Plan;
- va efectua, in limitele competenlei legale, controlul asupra situa{iei privind siguranla rutiera in
raionul Ungheni;
- va monitoriza situalia existentd;
- va solicita, dupd caz, informalii de la autoritdli qi servicii;
- va informa preqedintele raionului privind activitatea sa.

3. Secretarul Comisiei:
- va pregdti documentele pentru gedinlele Comisiei, va elabora procesele-verbale a qedinlelor
Comisiei, va aduce la cunogtin(a executorilor a deciziilor Comisiei qi va efectua controlul asupra
executdrii lor;
- va elabora Planul de ac{iuni pentru Securitatea Circulaliei Rutiere al raionului Ungheni;
- va inqtiinfa Direclia patrulare "Centru" a Inspectoratului nafional de securitate publicd a
Inspectoratului General al Poliliei a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova,
despre convocarea gedinlelor Comisiei.
4. Autoritdlile administraliei publice locale de nivelul I gi serviciile publice desconcentrate din
raionul Ungheni vor asigura, conform domeniilor sale de competen{d, condiliile necesare pentru
realizareaacliunilor incluse in Plan, precum gi deciziilor Comisiei.
5. Comisia se va convoca ori de cite ori va

fi

necesar, dar nu mai rar de o datd in trimestru.

6. Se stabileqte c5, in cazul de eliberare a membrilor Comisiei din funcliile delinute, atribu{iile
lor in cadrul acesteia vor fi executate de persoanele nou-desemnate in funcliile respective, ftrd
emiterea altei dispozilii.
7. Se abrogd Dispozilia preqedintelui raionului nr. 83-0211-5 din29.06.2020 "Cu privire la
instituirea Consiliului raional pentru Securitatea Circulaliei Rutiere", completatd prin dispozilia
nr. I 42-021 I -5 din 22.10.2020.
8. Controlul
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prezentei dispozilii mi-l asum.
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