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2-06-6D,

DISPOZITIE Nr. /"//

privire I a de sJdS ur are q intrunir ii ins tructiv_metodic e
de totalizare a activitdlii pentru anul 2017 ptanificarea mdsurilor
si
tn domeniul protecliei civile pentru anul 20lB cu deffisurarea aplicaliei
,, Cu

demonstrotive la proteclia civild in primdria Bolohan,,

in temeiul art' 54 al.l din Legea Republicii Moldova
,,Privind administraJia publicr local[,,, nr. 436- XVI din
28'12'2006, in conformitate cu prevederile Legii Republic.ii Moldova,,cu
priui* tu protecfia civild,,, nr.27l-Xilr
din 09'11'1994, precum 9i Planului preg[tirii protecliei civile al raionutui orhei pentru
anul 201:., in scopul
instruirii organelor de conducere ale protecliei civile aie raionului gi desfbgurarea
intrunirii instructiv-metodice de
totalizate a activitefli in anul 2017 si planificarea misurilor la protectia
civili pentru anul 201g,
DISPUN:
1' A desfrgurala data de 24 noiembrie 2017 intrunirea instructiv-metodici
de totalizarea activitdlii in anul2017
gi planificarea misurilor la protec{ia civilS pentru anul 2018 cu
desfrgurarea aplicatiei demonstrative la protecfia

civil[ in primiria comunei Bolohan

cu tema: ,,Acfiunile organelor de conducere gi formaliunilor pC pentru
lichidarea consecinJelor cutremurului de p5m6nt,,.
2' Direc[ia SE (dl' Dumitru Albu) va elabora programul intrunirii, planul
scenariu al aplicaliei 9i indica]iile
organizafionale privind pregdtirea gi desfdgurareu apticuliei.
3' Pregedintele Comisiei SE a primiriei Bolohan Piimarul comunei (dl. Lilian
Cotru{i) va asigura pregitirea,
dotarea 9i prezen{a efectivului organelor de conducere,$i forma}iuniior
protecliei civile ale prim6riei pentru
participarea la aplicatie.
4' $efii serviciilor PC ale raionului vor contribui la acordarea ajutorului practic pentru
desfdgurarea

-

intrunirii

gi

aplicatiei.
5' La intrunire qi aplicafie se antreneazi vicepregedinfii Comisiei SE a raionului, gefii
serviciilor pC a raionului,
primarii satelor qi comunelor din raionul Orhei.
6' cheltuelile ce fin de organizarea aplicafiei vor fi suportate din contul bugetului
local gi bugetele obiectivelor
economice, institutiilor gi organizaJiilor antrenate la aplicaiie in conformitate
cu legislatia in uigoui".
7. Controlul indeplinirii prezentei dispozilii mi-l asum.

Pregedintele raionului Orhei#
Pregedintele Comisiei SE
Contrasemneaz6:
Secretarul Consiliului Raional: S. Caraman
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