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DISPOZIȚIA 

 Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Teleneşti 

nr.2/3  din 22 februarie 2021 

 

Cu privire la starea surselor de apă pentru alimentarea 

 autospecialelor de intervenție la lichidarea incendiilot  

de pe teritoriul raionului Telenești și preungirea  

Campaniei ”O casă protejată - o viață salvată” 

 

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, 

întru executarea prevederilor Legii nr. 93 din 05.04.2007 privind Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgență, Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, 

precum şi în conformitate cu Instrucțiunea privind evidenţa surselor de alimentare cu apă pentru 

stingerea incendiilor şi supravegherea după starea lor pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul 

asigurării securității antiincendiare a localităților raionului Teleneşti, Comisia 

 

DISPUNE: 

1.  Autoritățile publice locale de nivelul I:  

- vor revizui și asigura întreţinerea în stare de funcţionare permanentă a surselor de alimentare cu 

apă pentru stingerea incendiilor.  

- vor  organiza, până la 15 martie 2021, acţiuni (măsuri) în conformitate cu planurile de 

perspectivă privind îmbunătăţirea funcţionării sistemelor şi surselor de alimentare cu apă pentru 

stingerea incendiilor, prin montarea hidranţilor de incendiu și/sau a robinetelor antiincendiare în 

zonele de intervenție pentru alimentarea autosepecialelor de stingere a incendiilor. 

2. În scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor cu pierderi de vieți 

omenești, autoritățile publice locale de nivelul I vor identifica și aloca surse financiare în vederea 

prevenirii incendiilor în sectorul locativ, prin procurarea și instalarea detectoarelor de fum. 

3. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei dispoziții se pune în seama președintelui 

Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Telenești. 

4. 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. 

 

  Președintele raionului Telenești 
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