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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului Teleneqti

nr, 61fu din 24 august 2021

Cu privire la consecin(ele produse tn urma situa(iilor
excep(ionale inregistrate pe teritoriul raionului TeleneSti

de la tnceputul anului 2021, mdsurile de proJilaxie ;i prevenire
pe perioada anului 2021

in scopul minimalizdrii riscurilor de producere a situafiilor excep{ionale provocate de incendii,
precum qi in scopul asigurdrii securit6fli la incendiu in perioada pregdtirii gi desfdgurdrii campaniei de

recoltare a cerealelor qi culturilor tehnice din anul 2021, in conformitate cu art. 16' al Legii Republicii
Moldova cu privire la Protecfia Civild nr.27|-Xllrl din 9 noiembrie 1994, lindnd cont de prevederile art.

54 (1) din Legea nr. 436 XVI din 28 decembrie 2006 privind Administratia Public[ Locald., qi a pct. 3 aI

Regulamentului CSE a raionului Telenegti, in temeiul articolelor 9,10,11 din Legea nr.267-XIII din
09 .t I .l 99 4 privind apdr ar ea impotriva incendiilor, Comisia

Dispune:
1. Se ia act de raportul cu privire la consecinlele produse in urma situafiilor excepfionale inregistrate pe

teritoriul raionului Teleneqti de la inceputul anului 2021, mdsurile de profilaxie qi prevenire pe perioada

anului 2021prezentat de Secfiei Situafii Exceplionale Teleneqti.

2. AutoritS{ile administra}iei publice locale de nivelul intii vor asigurl indeplinirea mdsurilor de aparare

impotriva incendiilor pe teritoriul din subordine, inclusive:
- vor revizui listele cu formafiunele benevole de pompieri din localitlti, fiind selectali ca fo(e
suplimentare la stingerea incendiilor de vegetalie uscat[.
- vor contracta persoane frzice sau juridice cu tehnicl (auto, tractor) cu remorcd-cistemd cu ap[ pentru

stingerea incendiilor
- vor intreprinde mdsurie de verificare a sursele de apd existente pe teritoriul localitdfii pentru alimentarea
autospecialelor de stingere a incendiilor (hidranfi, robinete incendiare, rezervoare de apd, etc.)
- vor organiza ac{iuni concrete pentru efectuarea lucr[rilor de cosire a ierbii qi curE{area drumurilor de
acces in teritoriul subordonat qi in afara localit6fii
3. Secfia SE Teleneqti, in comun cu Inspectoratul de Polifie qi Inspecfia Ecologicl Teleneqti, vor
organizarazii indreptate la depistarea qi sancfionarea persoanelor care incendiazS vegetafia uscatl, precum
gi informarea populaliei despre consecinfele arderii vegeta]iei, prin amplasarea materialului informativ pe
panourile de informare, mass-media etc.

4. Controlul asupra executirii dispozifiei date, se atribuie Preqedintelui raionului Teleneqti.
5. Prezenta dispozi{ie se publici pe pagina web a Consiliului raional, intrd in vigoare la data aprobdrii qi
urmeaz6, a fi adusd la cunoqtinla titularilor func{iilor vizate.
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