REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI
DISPOZIŢIE Nr.______
din _______________ 2016
Cu privire la crearea comisiei situații
excepționale a primăriei orașului Ialoveni
În scopul prevenirii și intervențiilor la fața locului în cazurile de situații excepționale și
lichidării consecințelor calamităților naturale, avariilor și catastrofelor, protecția populației,
valorilor materiale și a mediului înconjurător în cazul apariției situațiilor excepționale în teritoriu
orașului, în temeiul prevederilor art. 10, art. 16 al Legii nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu
privire la Protecția Civilă, pct. 4 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu nr. 1340 din 04
decembrie 2001, cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale și în temeiul art. 29 alin. (1),
(2) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală,
DISPUN:
I. Se instituie comisia pentru situații excepționale a Primăriei orașului Ialoveni, în următoarea
componență:
1. Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni - președintele comisiei;
2. Radu Chilaru, viceprimarul orașului Ialoveni - vicepreședintele comisiei;
3. Tamara Castrașan, specialist în relațiile cu publicul - secretara comisiei;
Membrii comisiei:
4. Sergiu Stog – architect șef al orașului;
5. Elena Palii - specialist;
6. Mihai Railean – specialist în probleme tineret și sport;
7. Dumitru Erecci – specialist în probleme ecologice;
8. Oleg Caracuian – consilier orășenesc;
9. Igor Condrea – consilier orășenesc;
10. Alexei Ursuleac – consilier orășenesc;
11. Vladislav Poltavcenco – consilier orășenesc;
12. Nicolae Cojocaru – maistru sectorul de amenajare și înverzire;
13. Virgiliu Lotca – șef sector a SP nr.1 Ialoveni a IP Ialoveni;
14. ________________ - reprezentantul Inspectoratului Ecologic de Stat;
15. Marcel Pulbere – reprezentantul serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale.
II. Se abrogă dispoziția cu nr. 10 din 19 ianuarie 2016 cu privire la crearea comisiei situații
excepționale.
III. Comisia se va întruni în situații excepționale de cîte ori este nevoie și la indicația
președintelui comisiei.
IV. La fiecare ședință vor fi invitați șefii serviciilor desconcentrate și întreprinderile municipale.
V. Prezenta dispoziție se aduce spre cunoștință persoanelor vizate, contra semnătură.
VI. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.

Primar

Sergiu ARMAȘU

