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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situafii Excep{ionale a raionului Teleneqti

nr,l4l4 din 02 decembrie 2020

Cu privire la examinarea demersului primlriei s. Ciulucani
referitor la acordarea ajutorului financiar in vederea
lichidlrii consecinfelor calamitlfii naturale din 19.06,2020

Examin6nd demersul primdriei s. Ciulucani ff. 608 din 22.10,2020 privind alocarea
mijloacelor financiare pentru lichidarea consecinlelor situaliilor exceplionale, treate de ploile
torentiale din 19.06.2020, in conformitate cu art. 10, 16 al Legii R. Moldova cu privire la proieclia
Civild rtr.27L-XIII din 9 noiembrie 1994, Hot6r6rea Guvernului Nr. 1076 din 16.1 l.2OlO cu privire
la clasificarea situaliilor exceplionale ;i la modul de acumulare qi prezentare a informatiilor in
domeniul protecliei populafiei gi teritoriului in caz de situalii excep]ionale, avdnd in vedere pct.2 al
Deciziei nr.2l2l din29.05.2020 a Consiliul Raional Teleneqti gi in scopul lichiddrii consecinlelor
situaliei excepfionale inregistrate pe teritoriul raionului Teleneqti, comisia

DISPUNE:
1. Se ia act de demersul primdriei s. Ciulucani nr. 608 din22.10.2020 privind alocarea mijloacelor
financiare pentru lichidarea consecinlelor situaliilor exceplionale produse la data de 19.06.2020.
2. [infu]rd cont de austeritatea fondului de rezervd, al bugetului raional, se redirec]ioneazd cdtre
Comisia Situalii Excepfionale a Republicii Moldova demersul Primdriei Ciulucani, prin care se
solicitl mijloace financiare pentru recuperarea pagubelor pricinuite in urma calamitdfilor naturale din
anul curent (ploaia torenliald din 19.06.2020).

3. Specialistul superior in proteclia civild qi serviciul civil (dna Diana Tudosan) va pregdti pachetul
de documente pentru solicitarea mijloacelor financiare din fondul de intervenfie al Guvernului, qi
inaintarea cdtre comisia pentru situafii excepfionale ierarhic superioara, conform prevederilor legale
in vigoare.

4' Controlul asupra executdrii prezentei hotdr6ri, se atribuie pre;edintelui raionului Teleneqti, dnei
Mariana Ombun.

5. Prezenta dispozilie intri in vigoare din momentul emiterii qi se publici pe pagina oficial5 a
Consiliului raional Teleneqti.
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