
REPUBLICA MOLDOVA
coNSrLnL naroxAt, BASARABEASCA

PREgEDIT{TELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55
tel/fax (297) 2-20-58 E-mail: hascon@mail.ru

nr. 5g din" 06' i tt-ot-r'e

DISPOZITIE
PACIIOP-f,}ItEHI,IE

Cu privire la pregitirea qi desfdqurarea
competi{iilor tactico-speciale intre echipele
sanitare

Luind in considerafie LegeaRepublicii Moldovanr.2TI-XIII din 09.11 .lgg4
cu privire la Protectia Civild, Legea Republicii Moldovanr.g3-XVI din 05.04.2007
cu privire la Serviciul Protecliei Civile gi Situaliilor Exceplionale, Hotdrirea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1092 din 19 decembrie 2017 cu privire la
misurile de pregdtite a protecliei civile a Republicii Moldova pentru anul Z0Ig,
Dispozi{ia Preqedintelui raionului Pregedintelui Comisiei pentru Situalii
Exceplionale al raionului Basarabeasca nr.01 din 02.0L2018 cu privire la
planificarea mdsurilor Protecliei Civile pentru anul 2018 qi Planului Calendaristic
de pregdtire in domeniul Protecliei Civile a Secliei Situalii Exceplionale
Basarabeasca pentru anul2018, Directiva Directorului General al Departamentului
Situalii Exceptionale a Republicii Moldova nr.2l6-400 din 04.06.2004 qi
Regulamentul cu privire la pregdtirea echipelor sanitare, aprobat de c6tre Statul
Major al Departamentul Situalii Exceplionale aI Republicii Moldova, in
conformitate cu art.54 aiin.(l) al Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind
administralia publicd locald,

DISPUN: d'

1. A desf6guraIa23.06.2018 competiliile raionale tactico-speciale intre
echipele sanitare.

2. Specialistul superior al Sec{iei administralie publicd din cadrul Aparatului
pregedintelui raionului, dl Ghenadisebov va elabora gi va prezenta spre
aprobare in termen pind la 20.06.2018 planul desfrqurdrii competi{iilor
raionale tactico-speciale intre echipele sanitare.
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3. Primdriile, OEN, organizaliile gi instituliile din raionul Basarabeasca vor

prezenta informalia despre pr egdtir e4 numdrul, componenla qi numirea

Eefilor echipelor sanitare pentru competilii raionale intre echipele sanitare

pind la data de 19.06.2018 in Seclia Situalii Exceplionale Basarabesca la

tel.(fax) : 0(297 )2220 | .

Responsabil pentru executarea prezentei dispozilii se numeqte geful SSE

Basarabeasca.

Prczenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cunogtinla primarilor, organizaliilor

gi instituliilor raionale implicate ?n competifii.

Pregedintele

raionului Basara Piotr PU$CARIv


