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1. Se aprobd: *- Planul de pregdtire a protecliei
(anexa nr.1);

- Planul de completare cu audienli
(anexa tr.Z);

3. Preqedinfilor cSE a satelor intreprinderilor, instituliilor
de forma de proprietate din municipiu, de ruat mdsuri
planurilor de pregdtire la proteclia civita.

4. Controlul indeplinirii dispozifiei..{.qta se
pentru SE - qefului Direa,fieioff#uiiffiel

- Graficul desfbgurdrii aplicatiilor gi antrenamentelor la protectia Civil6 la
obiectivele economiei nalionale din mun. B6ti (anexa nr.3) .

2' Ditectiei SE a municipiului Belfi la intrunirea pentru planificarea activitdlilor de
pregdtire la PC amunicipiului pe anul2022 de adus la cunogtinld pregedinlilbr CSE
a satelor, obiectelor economiei gi gefilor serviciilor PC u *uniripiului documentalia
sus numit6, in partea referitoare la activitatea lor.

gi organizafiilor, indiferent
necesare pentru realizarea
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"Cu privire la aprobarea documentafiei
de planificare a pregitirii la protecfia
Civili pe anul 2A22n

in conformitate cu:

_-_p. 1,c" al pdrfii I art. 4; p. 
?1,, ?I art. g; p. ,,c,, al art. 9; art. 16 a Legii RM

Ns 271-XIII din 09.11 .1994 oocu privire laproteclia civil6,,;
_ - p. ,,k" al p54ii 3 art. 9; p. ,,a" al p64ii r. art. L2 a Legii RM Ns 93-XVI din

05.a4.2007 "Inspectoratului General p.trttu situafii de urgentd":
- p. 3 a Hotir6ri Guvernului Nr. 420 din iqJz.zoil icu privire la mdsurile de

pregdtire a protecliei civile a Republicii Moldova pentru anul202)',;

- . 
qi in scopul otganizdrii calitative a pregdtirii la Proteclia clvild a municipiului

B6lti in anul 2022, -

DISPUN:

civild a municipiului Belli pentru anul 2022

a Qentrului de Instruire B6lli pentru anul2022

in seama vicepregedintelui Comisiei

-'.*i,;;,

pentru SE
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Secretarul Comisiei


