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HotI16re
Comisiei pentru Situa{ii Excepfionale a raionului Teleneqti

nr.ll2 din 28 februarie 2020

Cu privire la pregdtirea primdriilor Ei serviciilor protec(iei
civile pentru controlul stdrii protec{iei civile u raionului
din data de 06-07 mai 2020 ;i aplica(iei demonstrative la
protec{ia civild din data de 08 msi 2020

?n temeiul art. 54 alin. I al Legii privind administrafia publicd locald, nr. 436 12006 in
conformitate cu aft. art.10, l6 ale Legii R. Moldova cu privire la Protec{ia Civild nr.27lll994,
cu Hotdr6rea Guvernului nr. 614 din 11.12.2019 cu privire la mdsurile de pregdtire a protecliei
civile a Republicii Moldova pentru anul 2020, gi in scopul pregdtirei formaliunelor protecliei
civile ale raionului cu desfrEurarea aplicaliei la protecfia civild cu tema: ,,Acfiunile organelor de
conducere qi ale for[elor protec[iei civile ale raionului la organizarea lichiddrii consecinfelor
cutremurului de pdmAnt, alunec[rilor de teren, avariilor de producJie qi epizootiilor" pe data de
06-08 mai2020,

HotIrIqte:
1. Secfia Situa(ii Excep{ionale Telene;ti:

- va acorda ajutor metodic pentru buna desfdqurare a verificdrii nivelului de pregdtire a
raionului in domeniul protecfiei civile, tuturor servciilor (formaliunelor) protecliei civile ale
raionului Ei primdriilor,

- va pregdti documentalia Punctului Teritorial de Dirijare pentru activitate,
- va selecta ;i va pregdti localiile unde se vor desfrqura acliunele in cadrul aplicaliilor

demonstrative,
- va elabora devizul de cheltuieli pentru desfiqurarea aplicatiei demonstrative.

2. Consiliului raional Telene;ti:
- va acorda suportul financiar pentru reparalia qi inzestrarea Punctului Teritorial de

Dirijare, care se afld in subsolul cladirii Consiliului raional.
3. $efii Serviciilor Protec{iei Civile ale raionului, primarul oraqului Teleneqti ;i primarii

satelor (comunelor):
- vor elabora qi revizui documentalia in domeniul protecliei civile cu verificarea acestora

de cdtre specialiqtii Secliei SE Teleneqti,
- vor pregdti tehnica, utilajul Ei mijloacele din dotare pentru buna desfdgurare a acliunelor

in cadrul aplicaliilor demonstrative,
- vor dota membrii formafiunelor protecliei civile cu mijloace de proteclie individuald qi

alte mijloace din dotare pe parcursul desfEqurdrii aplicaliilor demonstrative.
4. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei hotdrdri se pune in seama preqedintelui

Comisiei pentru Situalii Exceplionale Teleneqti.

Vicepreqedintele raionului Teleneqti, --- fr___ ft
vicepregedintele comisiei pentru SE 
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