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DISPOZITIE nr.

2-06-62,
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din,,/{ " r. ArzttAELt

ZOtt

,,Cu privire la planificarea misurilor de pregdtire a
protecliei civile pentru anul2018 in raion, primdrii,
servicii gi obiectivele economiei nationale,,

in temeiul art. 54 al'l din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 2g decembrie

2006 ,,privind
administratia publici local[", in conformitate cu art. 10 din Legea Republicii Moldova
nr.27l-XIIdin 09 noiembrie
7994 ,,Cu privire la protectia civili" gi prevederile
,,Planului calendaristic de pregatire a protectiei civile a R. Moldova
rentru anul 201 8" aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. I 092 din 19 decembrie -20
I 7,
DISPUN:

1' A elabora in raion, oragul Orhei, sate (comune),
2'
3'

serviciile PC ale raionului gi la obiectivele economiei

nationale Planurile calendaristice de pregdtire a protectiei civile pentru anul 201g.

Pe parcursul elaborlrii planurilor calendaristice de pregitire a protecfiei civile
sd fie luate in considerafie
cerinJele stipulate in indicatiile organizatorico-metodicJpentru planificarea qi pregitirea
protecJiei civile in
anul2018 (Anexanr. I).
Planurile calendaristice de pregdtire a protectiei civile de toate nivelurile se elaboreaz[
sub conducerea
pregedinfilor Comisiilor pentru Situafii Exceptionale. Lucrul nemijlocit la elaborarea
planurilor
vor
indeplini specialigtii gi persoanele responsabile de protectia civild.
Planurile calendaristice de preg[tire a protectiei civile se executd in doul exemplare gi se
semneazd:
in municipiu, sate (comune) qi la obiectivele economiei nafionale de cltre rp""iutiqtii
la protec{ia civild;
in serviciile protecfiei civile a raionului - de c6tre qefii de servicii.
Planurile se coordoneazi:
in municipiu, sate (comune) - cu geful adjunct direcfie, geful serviciului pC a Direcfiei
SE Orhei;
in serviciile protecfiei civile ale raionului - cu geful adjunct direcfie, seful serviciutui pC
a Direciiei SE Orhei;
la obiectivele economiei nationale cu pregedintii Comisiiloi pentru Situafii ExcepJionale ale unitdlilor
administrativ - teritoriale.
Planurile sunt aprobate de c[tre pregedinJii Comisiilor pentru Situatii Exceplionale
de nivelul respectiv.
Elaborarea, coordonarea gi aprobarea planurilor
pregdtire a proiecliei civile sd fie finisat[
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Pentru realizarea mdsurilor planificate este necesar de prevdzut surse financiare
suplimentare
financiare pentru anul 2018.
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in planurile

Ptezenta dispozilie sd fie adusd la cunogtinJr gefilor serviciilor protecfiei civile
ale raionului, primarilor
municipiului, satelor (comunelor) gi conducitorilor obiectivelor economiei nationale.
Controlul asupra indeplinirii prezentei dispozilii mi-l asum.
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