
Republica Moldova

PRIMARIA MUN. BALTI

Pecny6.nnrca Mo.nAosa

TIPIIM 9 PVTfl. I/IYH. E 3 JIUb

DISPOZITIA PRE$EDINTELUI CSE BALTI
pACfroPflxEHIlIE TIPEACEAATEIfl KrIC E SJrr{b

Nr.

" ./C " te,4q,4?/'(- 2022 m. Bil{i

,,Cu privire la crearea formafiunilor
PC pe teritoriul municipiului Bnlfi
pentru anal2022"

in conformitate cu Hotardrea Guvernului Republicii Moldova m. 249 din 04.05.1996

,,Despre aprobarea Regulamentului formafiunilor nemilitarizate a Protecliei Civile", Directiva

Vicepregedintelui Comisiei pentru SE a Republicii Moldova - Directorului General al

Departamentului SE nr. 57-d din 12.09.2003 ,,Cu privire la crearea formafiunilor Protecliei

Civile" gi in scopul lichiddrii consecinfelor situaliilor excepJionale posibile pe teritoriul mun.

BAltri, -

ORDON:

1. De creat formaliunile PC municipale pebazaobiectelor economice a municipiului B61ti, conform

calculului credrii formafiunilor PC municipale (anexa tr.1);

2. De creat formatiunile PC de obiect la fiecare obiect economic, cu orice formd de proprietate,

conform,,Calculului credrii formaJiunilor PC de obiect a m. BAIIi" (anexa nr.2);

De cieatila fiecare obiectiv nociv chimic cAte o grupA specializat6 cu efectiv conform calculului

structurii dupi state gi numdrul de lucrdtori la obiect;

Pregedinlilor Comisiilor pentru SE a satelor ElizdVeta gi Sadovoe gi obiectelor economice a mun.

Balli de creat formaliunile PC municipale 9i de obiect in termen pAnd la 3L01.2022.

Formatiunile PC create de le completat cu avere a PC gi tehnicA, conform ,,Normelor de

inzestrare din dotare a formatiunilor PC';;

Pregedinlilor Comisiilor pentru SE a s. Sadovoe, Elizaveta gi a obiectelor economice a mun. Balli
de raportat in scris in DirecJia SE mun. Bdlti in termen p6nd la 31.0L2022 despre crearea

formafiunilor PC;

Ordinul dat de adus ia cunogtinld Preqedinfilor CSE in partea ce li se refer6;

/

3.

4.

5.

6.

7. Controlul
serviciului

executdrii ordinului dat se puqe in seama gefului Directiei SE mun. B6[i, colonel al

intem Vasile Iovdii.

Pregedintele Comisiei
Primarul mun. Bilfi

pentru
Nicolai GRIGORI$IN

Petru LATCOSecretarul Comisiei pentru

f/ oL'or /a


