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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului Telenegti

nr.6 din 1iunie2022

ora:9:00

in conformitate cu pct. 8, 9 al Regulamentului Comisiei pentru Situalii Excepfionale Teleneqti
aprobat prin Dispozi[ianr.05 din 09.0l.2020,inbazapct. 5 (a), 8 al Regulamentului constituire qi

ttilizare a mijloacelor fondului de rezervl al Consiliului Raional Teleneqti, aprobat prin Decizia
nr. 1/10 din 20 februarie 2015, cu toate modificdrile qi completlrile ulterioare, in conformitate cu
pct.2 al Deciziei nr.2l2 din 31.03.2022, in conformitate cu pct.27 al Dispozifiei nr. 2l din
18J5.2022 a comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova, in baza art.53 lit. m a
Legii 43612006 privind administralia publicd local[, in conformitate cu art. art.l0, 16 ale Legii R.
Moldova cu privire la Protecfia Civil6 nr.27lll994 Comisia,

Dispune:
1. Se ia act de alocarea mijloacelor financiare in sumd de 196,4 mii lei, alocate prin Dispozi[ianr.

2l din 18.05.2022 a Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova, pentru
lntre{inerea Centrelor de Plasament temporar pentru refugiafi din raionul Teleneqti.
1.1. Mijloacele financiare menfionate in pct. I vor fi distribuite Centrelor de plasament

temporar pentru refugiafi, prin dispozilia Preqedintelui raionului, in conformitate cu
devizele de cheltuieli,prezerfiate de c6tre Direcfia Asistentd Sociali Proteclia Familiei.

2, Se ia act de demersul dnei Angela Sirbu, qef Direcfia Asistenji Social[ Protec]ia Familiei
privind incetarea activit6tii Centrului de plasament temporar pentru refugialii ucraineni ,,Trei
P5stori", s. Zahareuca in legdturd cu plecarea tuturor refugiafilor.
2.1 Se aprob6 incetarea activitdfii Centrului de plasament temporar pentru refugiafi ',Trei
Pdstori" din satul Zaharcuca,incep6nd cu data de2Amai2022.

3. Se ia act de demersul primiriei S[r6tenii Vechi privind achitarea produselor lactate livrate de
c6tre GJ "Jufuianu Dumitru" pentru alimentarea, in decursul lunilor martie - mai a
refugiafilor ucraineni cazali in Centrele de plasament din s. Sdritenii Vechi qi',Trei pdstori,,.
3.1 Se suspendl examinarea demersului menfionat la pct. 3 pdn6 laprezentarca tuturor actelor

j ustifi cative privitor I a cheltuielile efectuate.

4. se ia act de demersurile nr.454 din 05.05.2022 Ei m. 464 din
Societatea de cruce Roqie, filiala Teleneqti privind compensarea
aducerea a 2 loturi de ajutor umanitar, destinat refugiafilor ucraineni

10.05.2022 inaintate de
cheltuielilor suportate la
. qi a familiilor gazde din

raionul Teleneqti.
4.1 se suspendd examinarea demersurilor menlionate la pct. 4
actelor justificative privitor la cheltuielile efectuate.

p0n5 la prezentarea tuturor



5.

6.

Se ia act de mijloacele colectate, in sumi total6, de 145,89 mii lei, la situalia din 31.05.2022La
contul de donafii voluntare in sus]inerea refugia{ilor din Ucraina.

Se propune, Preqedintelui raionului sd aloce, prin dispozifie proprie, mijloaee financiare in
valoare totali de 3500 lei, din contul donafiilor voluntare in suslinerea refugia{ilor din Ucraina,
pentru procurarea a 35 de cadouri pentru 27 de copii refugia[i cazali in Centrele de plasament
din satul Sir[tenii Vechi qi satul Cdz6neqti, qi 8 copii plasafi in centrul de plasament "Aproape
de tine" din or. Teleneqti.

Se ia act de demersul nr. 218-A din 02.03.2022 cet. Taran Sergiu privind acordarea unui
ajutor unic pentru procurarea lemnelor de foc, folosite in luna martie ale anului curent, in timp
ce a gdzduit familii de refugiati ucraineni (total25 refugiafi). findnd cont de faptul cd toate
familiile gazde au beneficiar de indemnizalie unic6 in valoare de 3500 lei gi ajutoare
umanitare, oferite din donafiile intemafionale, se respinge acordarea ajutorului material unic
pentru procurarea lemnelor de foc in caztil cet. Taran Sergiu.

Prezerxa dispozilie se publicd pe pagina web a Consiliului raional, intr6 in vigoare la data
aprob6rii qi urmeazd a fi adusd la cunoqtinfa titularilor funcfiilor vizate.

7.

8.

Pregedintele raionului Telenegti,
Preqedintele Comisiei pentru SE

Secretarul Comisiei pentru
Situa{ii Excepfionale

Mariana OMBUN

Diana TUDOSAN


