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DISPOZIȚIA
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Teleneşti
nr.2/2 din 22 februarie 2021
Cu privire la pregătirea primăriilor și serviciilor protecției
civile pentru controlul stării protecției civile a raionului
din data de 21-22 aprilie 2021 și aplicației demonstrative la
protecția civilă din data de 23 aprilie 2020
În temeiul art. 54 alin. 1 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436 /2006 în
conformitate cu art. art.10, 16 ale Legii R. Moldova cu privire la Protecţia Civilă nr. 271/1994,
cu Hotărârea Guvernului nr. 929 din 22.12.2020 cu privire la măsurile de pregătire a protecției
civile a Republicii Moldova pentru anul 2021, şi în scopul pregătirei formațiunelor protecției
civile ale raionului cu desfășurarea aplicației la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de
conducere şi ale forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor
cutremurului de pământ, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” pe data de
21-23 aprilie 2021,
DISPUNE:
1. Secția Situații Excepționale Telenești:
- va acorda ajutor metodic pentru buna desfășurare a verificării nivelului de pregătire a
raionului în domeniul protecției civile, tuturor servciilor (formațiunelor) protecției civile ale
raionului și primăriilor,
- va pregăti documentația Punctului Teritorial de Dirijare pentru activitate,
- va selecta și va pregăti locațiile unde se vor desfășura acțiunele în cadrul aplicațiilor
demonstrative,
- va elabora devizul de cheltuieli pentru desfășurarea aplicației demonstrative.
2. Consiliului raional Telenești:
- va acorda suportul financiar pentru reparația și înzestrarea Punctului Teritorial de
Dirijare, care se află în subsolul clădirii Consiliului raional.
3. Șefii Serviciilor Protecției Civile ale raionului, primarul orașului Telenești și primarii
satelor (comunelor):
- vor elabora și revizui documentația în domeniul protecției civile cu verificarea acestora
de către specialiștii Secției SE Telenești,
- vor pregăti tehnica, utilajul și mijloacele din dotare pentru buna desfășurare a acțiunelor
în cadrul aplicațiilor demonstrative,
- vor dota membrii formațiunelor protecției civile cu mijloace de protecție individuală și
alte mijloace din dotare pe parcursul desfășurării aplicațiilor demonstrative.
4. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri se pune în seama președintelui
Comisiei pentru Situații Excepționale Telenești.
5. Prezenta dispoziție se publică pe pagina web a Consiliului raional, intră în vigoare la data
aprobării și urmează a fi adusă la cunoștința titularilor funcțiilor vizate.
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Preşedintele Comisiei pentru SE
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