
PROCES-VERBAL nr. 6

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

din " 21" aprilie 2021

mun. BAlli

Componenla Comisiei pentru SE - 31 membri.

Au absentat 5

Motivat_5 rnembri CSE

Nemotivat - membri CSE.

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

prevederile gi cerinfele Comisiei pentru Situafii Exep{ionale a Republicii

Nloldova. :

Ordinea de zi:

1. Cu privire la examinarea qi aprobarea Dispoziliei nr. 6 din 21.04.202I a

Comisiei pentru Situalii Exceplionale mun' BAlti '

$edinfa Comisiei a fost condusi de cdtre Preqedintele CSE, Primar al

mun. Bnlfi dl R. Usatii, care a propus examinarea proiectului si aprobarea

Dispozifiei nr.6 din 21.04,2021 a Comisiei pentru Situalii Excepfionale mun.

Ralti:

Proiect

comisia pentru situa!ii Excep!ionale a municipiului Bdl!i

DISPOZITIA nr. 6 din 21'.04.202I

in conformitate cu art. 22 din Legea nr.21'212004 privind regimul stdrii de

urgenld, de asediu ;i de rdzboi, art.2 din HotdrArea Parlamentului nr' 4912021



privind declararea stdrii de urgen!5, pct.6-9 din Regulamentul Comisiei pentru

Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hota16rea Guvernului nr.

1'34012001, dispozitiile Comisiei pentru Situa!ii Excep!ionale a Republicii Moldova,

Comisia pentru Situaqii Exceplionale a municipiului B5lli,

DISPUNE:

1. Se organizeazS, incep6nd cu 26 aprilie 202L, procesul educalional pentru

elevii claselor a V-a din instituliile de invSlSmAnt din municipiul B;lti cu prezenta

fizicd a elevilor, cu respectarea strictd a normelor de sinState public5 privind

prevenirea gi rdsp6ndirea COVID-19 si a modelelor de activitate aprobate de

Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetirii.

2. Procesul educalional pentru elevii celorlalte clase (Vl-Vlll, X-Xl) din

instituliile de inv515m5nt din municipiul B;lti se va organiza in continuare la

d ista ntd.

3. Prezenta Dispozilie intr5 in vigoare din momentul emiterii si se publicS pe

pagina oficialS a Primdriei municipiului B5lli.

Primar al municipiului B5l!i,

Pregedinte al Comisiei Renato Usatii

Voturile parvenite:

Pro 17 voturi;

Contra 5;

Ablinut 4.

Dispo2ilia a fost aprobatd.



S-A

dint.

uo'rAnir':
2L04.2021 a Cornisiei pentru SituagiiDe a aproba Dispozilia nr. 6

I3xceplionale tnun. BAlti,

Pre;edintele Comisiei pentru SE,

Primar al mun. Brilti

Secretarul comisiei pentru SE

Lisatii

P. Latco


