
W
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZITIE

Nr. din 1! 06 zozt

Cu privire oganizarea Si desJdqurorea
mdsurilor de prevenire a situaliilor de urgenld
in perioada estivald a anului 2021

in baza art. 53 al. 1) lit. b-d), art. 54 al. I) al Legii privind administralia Publicd Locald nr.
436 din 28.12.2006;
in scopul executdrii dispoziliei $efului Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenld a MAI nr.
108/d din 10.06.2021
i;;t"wi;rrt""iri-titualiilor de risc tn localitdyile raionului (Jngheni in perioada estivald o anului
202 t,

DISPUN:

L Primarii municipiului Ungheni, ora;ului cornegti, comunelor (satelor):
- vor elabora dispozilia privind organizarea gi desfEqurarea mlsurilor de prevenire a situaliilor de
urgen!6 in perioada estivald a anului 2021;
- vor informa periodic populatia, prin intermediul mijloacelor locale de informare in mas5, despre'
mdsurile de prevenire a riscurilor de producere a situatiilor de urgen!6 qi a altor situafii exceplionale in
perioada estival[.
2. Directia Situatii Exeplionale mun. Ungheni:
- va organiza desfbgurarea instruirilor personalului taberelor de odihnd qi a copiilor odat6 cu inceperea
fiecdrei ture pe tematica ,,Mdsurile de prevenire a situaliilor de urgen!5 gi excepfionale precum Ei
acliunile in caz de producere a acestora" qi despre ,,Mdsurile de securitate pe ap6", dupi caz. in discurs
se va atrage atenlia la condiliile care pot conduce la producerea diferitor accidente, m6surile de
precaulie pentru evitarea a astfel de cazuri, acliunire pentru asigurarea securit6lii gi acorddrii primului
ajutor medical;
- va inainta propuneri cdtre conducdtorii taberelor de odihn5 a copiilor cu sejur de zi qi stationare,
pentru organizarea vizitelor la ,,$coala Securit[1ii" a Inspectoratului General pentru Situafii de
Urgenla.
3' Acliunile de prevenire se vor realizarespecind cerinfele de siguran![ in domeniul sdndtd{ii publice
prevlzute de Comisia nalionald extraordinard de sdndtate public6, intru neadmiterea riscului de
infectare cu virusul COVID-19.
4. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii se pune in seama dlui Sergiu Postolachi, gef al
Direc(iei Situalii Excep{ionale mun. Ungheni. !i

Pregedinte,
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