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PACIOP fl)I(EIil/IE

C1l privire la noua componenld, aComisiei pentru
Situalii trxceptionale a raionului Basarabeasca

I Av6nd in vedere necesitatea organizdni efectudrii activitdlii Comisiei Situalii
li<ceplign^ale 

a raionului, asigurare a pe aceastd cale a mobilizarii operative a
Comis.idi. jn caz de aparilie a unor situalii exceptionale in teritoriu, 1in6nd cont de
qreyederile pct. 1 subpunctul 1.4. al Dispoziliei ff. 8 din 28 marrie 2020 a
Comisiei_q.ry- Situalii Exceptionale ama, in conformitate cu art.53 alin. (l) lit.
m), art. 54 alin. (1) din Legea nr. 43612006 privind administrafia publicd iocald
(MO nr. 32-35/2007 art. I I6),1 DISPUN:
l: l. aprobd noua componenld a Comisiei pentru Situatrii Excep{ion ale a raionului

.tsasarabeasca, conform anexei nr. l.
2: lt , 

stabilegte cd in perioada' stdrii de urgenld, anuntatd prin Hot6r6rea
I fart{mentului nr. 55 din 17.03.2020, in cazul apardiei unor situatii
:liTlti:izibile, in special legate de starea sandtetii, membrii Comisiei pentru
;l Situatii trxceplionale a raionului Basarabeasca vor fi inlocuili, in iu, de
jinecelitate, de membrii supleanti desemnali in acest scop, conform anexei nr.2.

3. Com[sia pentru Situalii Exceptionale se va conduce in activitatea sa de

I fqtt,iTentul cu privire la activitatea Comisiei, aprobat prin dispozilia
i 
'pregedintelui 

raionului nr. 08 din 23 ianuarie 2015.
4jl Se stabileqte c6, in caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor dei munca, atribu{iile acestora in cadrul Comisiei vor fi preluate imediat qi

i :].tlt* de persoanele nou desemnate in funclii respective, ftrd emiterea, de' catre autoritatea publicS, a vreunui agt privind modificarea componen(ei
I Comisiei. L --> 

*,

5,j, Se aQrogd:

i --!ptt' ] .A fisn ozigiei pregedintelui raionului nr. 08 din 23 ianuarie 2015
" cu. pr iv ire l a ins tituirla c omis iei pentru situalii Exc eplional e,, ;

i -l,dispozilia preqedintelui raionuluinr. 35 din 0l aprilie 2020 ,,Cu privire la' d3semnarea persoanelor care vor tnlocui tn caz de necesitate membrii
comisiei pentru situatrii Exceplionalg a raionului Basarabeasce,,.
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