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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situa(ii Excepfionale a raionului Telenegti
nr.8l2 din 30 iunie 2022
,,Cu privire mdsurile de prolilaxie a situaliilor de risc
specilice tn periouda sezonalui estivul"

Pentru prevenirea sifua{iilor excep{ionale, incidentelor specifice sezonului estival, in
conformitate cu prevederile Legii nr.26711994 privind apdrarea impotriva incendiilor, Legii nr.
27111994 cu privire la proteclia civil6, in temeiul art. 53lit. ,d" $i ,,k" qi art. 54 (1) al Legii nr.
43612006, privind administra{ia publicd local6:
DISPUN:

1.

Se recomandd primarilor satelor (comunelor), in calitate de Pregedinli ai Comisiilor pentru
Situa{ii Excep{ionale Locale s[ organizeze qi desfEqoare qedin{e ale comisiilor pentru situafii
excepfionale pentru stabilirea mdsurilor de prevenire a cazurilor de inec in bazinele acvatice,
din teritoriul administrat, qi sd oblige utilizatorii bazinelor acvatice, sd instaleze indicatoare de
interzicere a scdldatului in locurile neamenajate, corespunzdtor normelor in vigoare (dotarea
cu mijloace speciale de intervenliein caz de inec).
2. $eful Sec{iei SituaJii Excep{ionale Teleneqti (d-nul Ion Veqca), in comun cu Inspectoratul de
Polilie Teleneqti (d-nul Petru Costiqanu) qi reprezentan{ii autoritalilor publice locale de nivelul
I (din perimetrul localitdfilor gestionate) vor organiza grupuri mobile de patrulare qi control a
zonelor de agrement din preajma bazinelor acvatice pentru efectuarea lucrului de profilaxie a
cazurilor de inec.
3. $eful Direcliei Generale Educalie Telenegti (d-na Alina Pascaru), va organiza, cu suportuJ

4.

metodologic a angaja{ilor Secfiei Situafii Excep{ionale, instruirea copiilor privitor La
comportamentul in preajma bazinelor acvatice, lacurilor, mdsuri de profilaxie pentru
prevenirea accidentelor rutiere, electrocutdrilor, reguli de apdrare impotriva incendiilor,
intoxicare cu produse alimentare, substanle toxic, evitarea cazurilor de violenfd in rdndul
minorilor qi alte situafii care pot sd apard in perioada de vard, c6nd copiii, adolescen{ii folosesc
timpul liber pentru joacd", cdl5torii, odihnd in tabere, etc.
$eful Direc{iei Asistenfl Sociald qi Protecfia Familiei (d-na Angela Sirbu), prin intermediul
asistenfilor sociali comunitari din subordine, in colaborare cu autoriti{ile publice locale de
nivelul I, vor intreprinde acfiunile ce se impun pentru prevenirea situa{iilor de urgenlz
(nominalizate in pct.3 a prezentei dispozilii) in rdndul copiilor qi adolescenfilor din localitdlile
raionului in situalii de risc.

publici pe pagina web a Cor"rsiliului raional -$j-w-W,lc-[.ql]-ql,sl"iJll.d. , intr[ in
vigoare la data aprobdrii qi urmeazi a fi adusd la cunogtinla titularilor funcfiilor vrzate.
Controlul indeplinirii prezentei dispozi(ii se pune in seama d-lui Alexandru Taburceanu,

5. Prezenta dispozifie se
6.

Vicepregedintele raionului, VicepreEedintele Comisiei raionale pentru Situafii Exceplionale,
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Secretarul Comisiei
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