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Cu privire Ia intensificarea măsurilor de prevenire
a situaţiilor incendiare în sectorul privat pe perioada
sezonului de încălzire toamnă 2021 primăvară 2022
pe teritoriul raionului Telenesti
în scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice în teritoriu, întru
realizarea Planului de acţiuni pentru semestrul II al a.2021 examinând propunerile înaintate de
membrii Colegiului consultativ din raionul Teleneşti şi întru exercitarea pct. 8, 13 lit (c) al
Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat”, bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea
Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” Colegiul
consultativ constituit în raionul Teleneşti H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Se ia act de raportul Secţiei Situaţii Excepţionale Teleneşti privind intensificarea
măsurilor de prevenire a situaţiilor incendiare în sectorul locativ privat, pe perioada sezonului de
încălzire toamnă a. 2021- primăvară a. 2022. (Raportor: Ecaterina Manin - ofiţer superior SP a
SSE Teleneşti)
2. Se solicită reprezentanţilor Secţiei Situaţii Excepţionale de comun acord cu Autorităţile
Administraţiei Publice Locale din teritoriul raionului Teleneşti să atenţioneze cetăţenii raionului
despre, eventualele pericole ce pot surveni ca urmare a utilizării incorecte a surselor de încălzire şi
evitarea producerii incendiilor şi intoxicaţiilor cu monoxid de carbon, in acest scop ;
2.1 Autorităţile administraţiei publice locale prin intermediul serviciilor (postului) teritorial
de salvatori şi pompieri din raza teritoriului administrat să efectueze controlul tehnic de specialitate
al locuinţelor şi construcţiilor auxiliare tuturor paturilor vulnerabile din localtate
2.2 Autorităţile administraţiei publice locale (conform listei anexate) să întreprindă măsuri
pentru procurarea detectoarelor de fum pentru locuinţele persoanelor din grupa de risc.
2.3 Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I, pînă la data de 30.12.2021, să
întreprindă măsuri pentru asigurarea localităţilor cu surse alimentare cu apă a autospecialelor de
stingere a incendiilor (instalarea hidranţilor de incendiu, robinetelor antiincendiare, rezervoare de
apă, ş.a). Rezultatele executării prezentului punct se vor examina la prima şedinţă a Colegiului
din anul 2022.
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3.
Pentru următoarea şedinţa a Colegiului consultativ vor raporta autoritatile publice
locale, care nu se vor implica în Campania ” O casă protejată - o viaţă salvată”.

Preşedintele Colegiului
Preşedintele şedinţei

Victor MĂTRĂGUNĂ
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