
PROCtrS-VERB AL nr.2

al qedinfei extraordinare a Comisiei pentru Situa{ii Excep{ionale

din " 92"_aprilie. _ 2021

mun. BAlfi

Componenfa Comisiei pentru SE - 31 membri.

Au absentat 5

Motivat 5 membri CSE

Nemotivat - membri CSE.

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

prevederile qi cerin{ele Comisiei pentru Situa{ii Exepfionale a Republicii

Mof dova. 
.

1. cu privire ta exa,ninarea:J1'j,.l:L'.l'o..,r,., nr. 2din 02,04.202r a

Comisiei pentru Situagii Exceplionale mun. Ilalfi .

$cdin{a Comisiei a fost condusi dc ciitre Vicepreqedintcle CSE, primar

interimar al mun. Bnlfl dl N. Grigoriqin, eare a propus examinarea proiectului

qi aprobareaDeciziei nr. 2 din 02.04.2021 a Comisiei pentru Situafii Exceplionale

mun. Bdlti:

Proiect

Comisia pentru Situalii Excep!ionale a municipiului B5l1i

DISPOZITIA nr. 2 din 02.04.2021'

in conformitate cu art. 22 din Legea nr.21,2/2004 privind regimul stdrii de

urgen!5, de asediu gi de rdzboi, art. 2 din Hotar6rea Parlamentului nr. 49/2021

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

Comisiei pentru Situa!ii Exceplionale a Republicii Moldova, aprobat prin



HotS16rea Guvernului nr. 1340/2001,, dispoziliile Comisiei pentru Situatii

Exceplionale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situatii Excep!ionale a

municipiului 85l1i,

DISPUN E:

i.. Se aprobd modelul declaraliei pe proprie rdspundere pentru confirmarea

motivului deplasirii in interes profesional sau personal care cade sub incidenla

excepliilor aprobate de Comisia'pentru Situalii Excepfionale a Republicii Moldova,

conform anexei,

2. Se stabilegte intervalul orar 6.00 - 22.00 in care se admite activitatea

magazinelor alimentare, inclusiv gi celor de la staliile PECO, pe teritoriul

municipiului B5lli.

3. Agenlii economici care presteazi servicii de transport in regim de taxi pe

teritoriul municipiului Bdlti:

3.1. au dreptul sd transporte in intervalul orar 23.00 - 5,00 doar categoriile de

persoane indicate in punctul 4.1 lit. a), b), c) ;i d) din Dispozilia nr. l din l aprilie

2021, a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova;

3.2. la receptionarea comenzii sunt obligali sd informeze clienlii despre

restric!iile la transportarea pasagerilor in intervalul orar 23.00 - 5.00 cu excep!iile

stabilite in punctul 4,1 lit. a), b), c) Si d) din Dispozilia nr. l din L aprilie 2021 a

Comisiei pentru Situa!ii Excep!ionale a Republicii Moldova 9i cu prezenla

obligatorie a declaraliei completate- dupS modelul indicat in punctul 2 din

prezenta Dispozi!ie.

)

4. Prezenta Dispozilie intrd ?n vigoare din momentul emiterii ;i se publicd pe

pagina oficialS a Primariei municipiului B5l!i.

Primar interimar al municipiului B5l!i,

Vicepregedinte al Comisiei Nicolai GrigoriSin



Anex6 la Disnozitia CSE a mun. Ilalti nr. 2 din 02.04.2021

DECLARATIE PE PROPRIE ITASPUNDERE
(cu privire la necesitatea deplasdrii in afara domiciliului)

Locul de lasi rii
Durata de la ora: pini la ora:
denlasirii

Scopul deplasirii:
X deplasarea in interes de serviciu, atunci c6nd activitatea nu poate fi desfbquratd, Ia

d ista n ta:

dcplasarea pcntru asip.unrrcl cLr produsc alirncntars, gi/sau alte articole dc prirna
llcce ) iti"lte :

|l deplasarea pentru asisten{6 rnedicala. ce nu poate tj amanata;

n deplasarea pentru alte motive.iustificate gi care nu poate fi am6natd (ex. decesul unui
membru al farniliei).:

Deplasarea o [__I-l inceput la ora:

Suplimentar, declar pe proprie rdspundere ci mi deplasez pentru realizarea
scopului indicat mai sus precum ;i faptul ci prevederile art.352r atin.(l) din Codul
penal, referitoare la falsul in declarafiir pr'ecurlr si ale art.76'din Codul
contravenfional, referitoare la nerespectarea misurilor de profilaxie, prevenire
qi/sau combatere a bolilor epidemice imi sunt cunoscute.

Data
Sernndlura

Noti: prcz-entiL I)cclaratie a lbst intocrrila in temoiul Dispozilici Conrisici pcntru SitLralii [:xcep(!onale a RcpLrblrcii

N4oldova nr. I ilin I aprilic 202 l

NUME
PRENUME
PATRONIMIC

DILIA NASTERII

LOCALITATEA
STRADA
NR.



CONFIRMARE

20
local i tatea

Subsemnatul,

drta intocnririr

(numele, prenumele. functia si senlndtura persoanei cu funcfre de rlspundere)

in temeiul prevederilor Dispozifiei Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii

Moldova nr.l din I aprilie 2021, am stopat cet.

eare a fost identificat prin actul de ide4titate:

qi, fiind verificat motivul deplasdrii, confirm cd deplasarea acestuia cade sub incidenla

excepliilor aprobate de Comisia pentru Situalii Excepfionale a Republicii Moldova.

Verificarea a fost efectuati la ora:

Verificarea repetati a fost efecfuati la ora:

Data

Semndturd persoanei

cu funcfie de rdspundere



Voturile parvenite:

Pro 26 voturi;

Contra 0;

Ablinut 0,

Decizia a fost aprobatS.

S-A HOTARIT:

l. De a aproba Decizia nr. 2 din 02.04.2021 a Comisiei pentru Situalii

Exceplionale mun. B6lli.

Vicepreqedintele Comisiei Pe

Primar interimar al mun. Bnl N. Grigoriqin

Secretarul comisiei pentru P. Latco


