
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZITIE

nr. ts -uf /-i
Cu privire la organizarea Si des/dsurarea mdsurilor de prevenire
riscurilor de producere a incendiilor tn perioada campaniei de
recoltare a cerealelor Si culturilor tehnice

din /6. O6. 2021

inbaza art.53 al.1) lit. b-d), art. 54 al.1) al Legii privind Administra{ia Publicd Locald nr.
436 din 28.12.2006,

in conformitate cu Dispozilia Sefului Inspectoratului General pentru Situalii de Urgentd
nr. I l3d din 14.06.2021 cu privire la organizarea Ei desfEgurarea mdsurilor de prevenire a
riscurilor de producere a incendiilor qi a altor situafii exceplionale in perioada Campaniei de
recoltare a cerealelor qi culturilor tehnice din anul 2021,

DISPUN:

l. Se aprobd planul de mdsuri privind prevenirea riscurilor de producere a incendiilor qi a altor
situalii exceplionale in perioada Campaniei de recoltare (anexa 1).
2. Primarii municipiului Ungheni, oragului Cornegti, comunelor, satelor, in comun cu Agenlia
pentru supraveghere Tehnicd qi agenfii economici, pe durata pregdtirii qi desfdqurdrii campaniei
de recoltare a anului 2021:
- vor lua la evidenld toate lanurile, terenurile qi locurile destinate recoltdrii, depozitdrii qi
prelucrdrii cerealelor Ei grinelor, precum gi tehnicii antrenate la recoltare cu prezentarea
informaliei in adresa DSE mun. Ungheni;
- vor organiza serviciul de gardl timp de 24 ore a tehnicii agricole reutilatd pentru stingerea
incendiilor, asigurind-o cu carburanli qi lubrifianfi.
- vor institui echipe de voluntari, cu mobilizarea acestora, precum Ei a tehnicii qi utilajului
disponibil in scopul prevenirii Ei interven{ieiin caz de incendiu.
3. Direclia Agriculturd qi Alimentatie Ungheni va organiza desfrgurarea urmdtoarelor acliuni:
- intruniri cu conducdtorii gospoddriilor agricole, in cadrul clrora vor fi puse in discuJie mdsurile
de ap6rare impotriva incendiilor.
- revrzia tehnic5 a combinelor gi camioanelor, precum qi a lanurilor qi terenurilor depozitate
recoltdrii, privind gradul de pregdtire pentru recoltare in colaborare cu DSE mun. Ungheni.
4. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii se atribuie dlui. Sergiu Postolachi, gef Direclie
Situafii Exceplionale mun. Ungheni. _.,
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