
PROCES-VERBAL nr.3

al qedin{ei extraordinare a Comisiei pentru Situa{ii Excepfionale

din " 03" qpri-lis 2021

mun. Balli

Componenfa Comisiei pentru Sf - 31 membri.

Au absentat 3

Motivat 3 membri CSE

Nemotivat - membri CSE.

$edin{a a fost petrecuti la distan{i (prin Viber sms), in conformitate cu

prevederite qi cerin{ele Comisiei pentru Situafii Exep{ionale a Republicii

Mofdova. 
,

Ordinea de zi

l. Cu privire la examinarea Ei aprobarea Dispoziliei nr. 3 din 03.04.2021 a

Comisiei pentru Situalii Exceplionale mun. BAlfi .

$edin{a Comisiei a fost condusd de citre Vicepreqedintele CSE' primar

interimar al mun. Bnlti dl N. Grigoriqin, care a propus examinarea proiectului

Ei aprobarea Dispoziliei nr. 3 din 03.04.2021 a Comisiei pentru Situalii

Exceplionale mun. B[lfi:

Proiect

Comisia pentru Situalii Exceplionale a municipiului B5lli

DISPOZITIA nr. 3 din 03.04.2021'

in conformitate cu art, 22 din Legea nr.2t2/2004 privind regimul stSrii de

urgenld, de asediu gi de rizboi, art.2 din Hotdrdrea Parlamentului nr' 49/2021,

privind declararea stSrii de urgen!5, punctelor 6, 7,8 9i 9 din Regulamentul

Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova, aprobat prin



HotSrdrea Guvernului nr, I34O/200L, dispoziliile Comisiei pentru Situalii

Exceplionale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situalii Exceplionale a

municipiului B5l!i,

DISPUNE:

L Se permite circulalia gi aflarea persoanelor in spalii publice, aflate in

intravilanul localitSlilor: parcuri, piduri, terenuri de joac5, terenuri sportive,

stadioane, zone de agrement in grupuri nu mai mari de 3 persoane, cu exceptia

membrilor unei familii (rudele de gradul I gi ll), cu purtarea obligatorie a mSStilor

care trebuie sd acopere at6t gura, cdt gi nasul gi cu respectarea obligatorie a

distanlei fizice dintre persoane de minimum 1 metru.
;

2. Prezenta Dispozilie intrd in vigoare din momentul emiterii ;i se publicd pe

pagina oficialS a Primiriei municipiului B5l!i.

Primar interimar al municipiului Bal!i,

Vicepregedinte al Comisiei Nicolai Grigorigin

Voturile parvenite:

Pro 23 voturi;

Contra 1;

Ablinut 4.

Dispozilia a fost aprobatd.



1.

S.A HOTARIT:

3 din 03.04.2021 a Comisiei pentru SitualiiDe a aproba Dispozilia nr.
Exceplionale mun. B6lli.

Vicepreqedintele Comisiei pent

Primar interimar al mun. Bilfi

Secretarul comisiei pen P. Latco


