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HOTĂRIREA
COLEGIULUI CONSULTATIV DIN RAIONUL TELENEŞTI 

06/02 24 iunie 2022

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire a riscurilor 
de producere a incendiilor şi altor situaţii de urgenţă în perioada campaniei 
de recoltare a cerealelor şi culturilor tehnice, precum şi prevenirea riscurilor 
de accidente pe apă în perioada estivală

în scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice în teritoriu, întru 
realizarea Planului de acţiuni pentru semestrul I al a.2022 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 ”Cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor şi altor situaţii de 
urgenţă în perioada campaniei de recoltare a cerealelor şi culturilor tehnice, precum şi prevenirea 
riscurilor de accidente pe apă în perioada estivală”.

2. Se solicită reprezentanţilor Secţiei Situaţii Excepţionale de comun acord cu IPM Teleneşti, IP 
Teleneşti şi Administraţia Publică Locală din teritoriul raionului Teleneşti în baza unui grafic 
prestabilit să desfăşoare informarea agenţilor economici din agricultură cu Recomandăriule privind 
asigurarea securităţii antiincendiare în perioada desfăşurării campaniei de recoltare a cerealelor şi 
culturilor tehnice.

3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina web a Consiliului 
raional Teleneşti
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