
PROCES-VERBAL nr. __9__ 

al ședinței  extraordinare a Comisiei pentru Situații Excepționale  

 

din  ”_27”___martie___ 2020                                                                   mun. Bălți 

Componența Comisiei pentru SE  - 27 membri. 

Au absentat ___ 1 ____ 

             Motivat ___1 ___ membri CSE 

             Nemotivat __ _-____ membri CSE. 

  

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la stabilirea regimului special al circulației transportului public din municipiul    

    Bălți. 

2. Cu privire la transportarea organizată a personalului medical. 

3. Cu privire la încetarea livrării energiei termice în instituțiile  de învățământ școlar, preșcolar și   

    extrașcolar, instituțiile culturii și școlile sportive din municipiul Bălți.  

 

       Ședința Comisiei a fost prezidată de către Președintele CSE,  primarul  mun. Bălți dl 

R. Usatîi,  care succint a informat despre necesitatea examinării proiectelor și aprobării 

deciziilor nr. 6, 7, și 8 din 27.03.2020 a Comisiei pentru  SE mun. Bălți.  

Dl V. Balan,  șef Direcția juridică a primăriei mun. Bălți, a prezentat proiectul deciziei nr. 6 din 

27.03.2020 ” Cu privire la stabilirea regimului special al circulației transportului public din 

municipiul Bălți”. 

Dl V.  Caliujnii, Direcția de troleibuze mun. Bălți,  a informat despre existența  rutei zero, 

conform căreia troleibuzul ajunge la locul predestinat.  

Dl I. Barbaros, UM 1003, a solicitat modificarea p. 3 din proiectul deciziei nr. 6 din 27.03.2020 

argumentînd, că luînd în considerație  riscului sporit de contaminare, prezența colaboratorului va 

fi în fiecare stație de transport și nu în troleibuzul de pe rută, cum s-a propus inițial. 

Propunerile au fost acceptate și s-a propus votarea cu modificarile stipulate.  

Pro 26 voturi 

Contra 0  

Unanim 0. 

Decizia a fost aprobată unanim.  

 

Dl V. Chișlari, șef CSP, a solicitat includerea în lista instituțiilor medicale, ce vor beneficia de 

transportul organizat, a angajaților CSP Bălți.  



Propunerea a fost acceptată și s-a propus votarea cu modificarea stipulată.  

Pro 26 voturi 

Contra 0  

Unanim 0. 

Decizia a fost aprobată unanim.  

 

Dl R. Usatîi, primarul  mun. Bălți,  a relatat, că conform ordinul Nr. 377 din  25.03.2020 a 

Ministerului Educației, Culturi și Cercetării, prin care a fost suspendat procesul educațional în 

cadrul instituțiilor de învățămînt  general, profesional și universitar pe toată durata stării de 

urgență și în scopul economisirii mijloacelor bugetare, se propune spre votare proiectul deciziei 

nr. 8 din 27.03.2020 cu privire la încetarea livrării energiei termice în instituțiile  de învățământ 

școlar, preșcolar și   extrașcolar, instituțiile culturii și școlile sportive din municipiul Bălți. 

Deoarece propuneri și obiecții n-au parvenit, s-a propus votarea. 

Pro 26 voturi 

Contra 0  

Unanim 0. 

Decizia a fost aprobată unanim.  

 

Dl R. Usatîi, primarul  mun. Bălți, a menționat, că avănd în vedere starea epidemiologică în 

țară, a apărut necesitatea includerii în componența Comisiei pentru SE a noilor membri, 

specialiști în domeniul medical. Au fost propuse următoarele candidaturi:  

1. Veaceslav Batîr, șef CMF Bălți.  

2. Veaceslav Chișlari, șef CSP.  

3. Tatiana  Guranda, șef-adjunct SAMU ”Nord”.  

4. Sergiu Rotari, director SC Bălți.  

S-a votat: 

Pro 26 voturi 

Contra 0  

Unanim 0. 

Decizia a fost aprobată unanim.  

Dl  V. Iovdii, șef DSE mun. Bălți, a propus, ca ședințele  CSE să înceapă cu  raportul dlui V. 

Chișlari, șef CSP, privind datele actuale despre starea epidemiologică (Covid-19) din municipiu. 

Dl V. Chișlari, șef CSP, a propus de a minimiza riscul membrilor grupelor mobile prin 

micșorarea numărului de persoane într-un grup, și anume a reprezentanților CSP. Propunerea a 

fost susținută de toți membrii CSE.  

S-A HOTĂRÎT: 

 

1.   De a aproba  decizia nr. 6 din 27.03.2020 ” Cu privire la stabilirea regimului special al     

     circulației transportului public din municipiul Bălți”. 

2.  De a aproba  decizia nr. 7 din 27.03.2020   ” Cu privire la transportarea organizată a    



     personalului medical”.  

3. De a aproba  decizia nr. 8 din 27.03.2020   ” Cu privire la încetarea livrării energiei termice în   

    instituțiile  de învățământ școlar, preșcolar și extrașcolar, instituțiile culturii și școlile sportive  

   din municipiul Bălți”.  

4. De a include în componența CSE următoarele persoane:  

                       1. Veaceslav Batîr, șef CMF Bălți.  

                       2. Veaceslav Chișlari, șef CSP.  

                       3. Tatiana  Guranda, șef-adjunct SAMU ”Nord”.  

                       4. Sergiu Rotari, director SC Bălți.  

 

Președintele Comisiei  pentru SE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Primarul  mun. Bălți                                                                                         R. Usatîi 

 

Secretarul comisiei pentru SE                                                                               P. Latco  

 

 


