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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situafii Excep{ionale a raionului Teleneqti

nr.2 din 26februarie 2022
oru: 15:30, sala de;edinle, et. III

ln conformitate cu art. 22 din Legea nr. 21212004 privind regimul st6rii de urgent6, de

asediu gi de rSzboi, art. 2 din Hotlrdrea Parlamentului nr. 4112022 privind declararea stdrii de

urgenfd, in temeiul pct. 19 al Dispozi]iei nr. 1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situa]ii
Excepfionale a Republicii Moldova, in temeiul pct. 8, 9 al Regulamentului Comisiei pentru
Situalii Exceplioanle Teleneqti aprobat prin Dispozilianr.05 din 09.0l.2020,inbaza pct. 8 al

Regulamentului constituire qi utilizare a mijloacelor fondului de rezervd al Consiliului Raional
TeleneEti, aprobat prin Decizia nr. l/10 din 20 februarie 2015, cu toate modificIrile qi

complet6rile ulterioare, in conformitate cu art. art.10, 16 ale Legii R. Moldova cu privire la
Protec{ia CivilS nr. 27 I I 1994 Comisia,

Dispune:
1. Se ia act de prevederile Dispozifiei nr. 1 din 24.02,2022 a Comisiei pentru Situalii

Exceplionale a Republicii Moldova qi a Hotdrdlea Parlamentului nr. 4112022 privind
declararea stdrii de urgen![.
Se pune la dispozilie blocul de studii al IP Liceul teoretic "A. Pdunescu" din s. C[z6neqti, cu
o capacitate estirnativa de 70 de locuri, pentru ctearea Centrului de plasament temporar
pentru cazarea persoanelor refugiate din Ucraina.
Direcfia Generald Educa]ie, in colaborare cu alte servicii, in regim prioritar, vd dispune
organizarea pentru adaptarea blocului de studii al IP Liceul teoretic "A. Pdunescu" din s.

CazaneEti pentru cazarea refugia{ilor. In cazul apariliei necesitdlilor de mijloace financiare va
elabora qi inainta un deviz de cheltuieli.
Direc{ia Asistenfd Sociald qi Protecfia Familiei TeleneEti, va elabora calcr.rlul necesar de

n-rijloace financiare pentru adaptarea qi funcfionarea Centrului de plasament temporar gi va
desernna, imediat dup[ aparilia necesitdlii, asisten]i sociali comunitari qi lucrdtori sociali
pentru deservirea centrelor de plasament temporar.
Se deleagd preEedintele raionului, prin dispozifie, alocarea mijloacelor financiare, la aparilia
necesitdlii, din fondul de rezervd, pentru acoperirea cheltuielilor de adaptare qi funclionare a

obiectivelor de cazare pentru persoanele strdine refugiate din Ucraina, in baza solicit[rilor
Direc(iei Asistenjd SocialI gi Protec]ia Familiei Teleneqti.
Se recomandd APl--urile de nivelul I sd inilieze organizarea colect[rii de ajutoare umanitare
de prim[ necesitate de la voluntari qi depozitarea la nivel teritorial. A.iutoarele colectare vor fi
d istri bui te pri n interrnediul asistenlilor sociali cdtre refugiafi.
Direclia Finanle va dispune descl-riderea unui cont bancar pentru colectare de donalii
volrrntare destir-rate suslinerii refugia[ilor caza[i pe teritoriul raionului Teleneqti.

Prezenta dispozilie se publicii pe pagina web a Consiliului raional, intrd in vigoare la data
aprobdrii Ei urmeazd a fi adusd la cunoqtinfa titularilor funcflilor vizate.
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