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PLANUII
activitdlii Comisiei pentru Situalii Excepfionale
a municipiului Bdlti pentru anul2022

Misurile

Nr.

J

2

)edinfele Comisiei pentru
Situatii Exceptionale:

lanuane

4
Pregedintele

Comisiei pentru SE

Prima gedinld a Comisiei Pentru
S it uatii Exc eotio n ale :
Ascultarea rapoartelor:
Cu privirea la starea protectiei civile 9r
apdrdrii impotriva incendiilor in anul
2021 gi luarea mdsurilor necesare pentru
prevenirea aparitiei SE.

$etul Direcliei
Situatiilor Exceplionale

Cu privirea la starea forfelor qi

PC pentru lichidarea
consecinlelor SE gi mdsurilor de
mijloaeelor

mentinere a acestora in stare bund de
funcfionare permanentf, :
Dispozifia pregedintelui CSE mus..
Bdlfi Ne I din 10.01 .2022,,Cu privire la
crearea formatiunilor PC pe teritoriul
mun.

$etul Direcliei
S itualiilor Exceptionale

-

B6lti".

2.

a

J.

Noti
despre

indeplinir

I

1

Responsabilii

executare

d/o

I.

Termenul de

Precizarea efectivului reinnoit 9i
repartizare{ obliga}iunilor functionale

Pregedintele CSE

intre membrii Comisiei Pentru SE.
Ascultarea informatiei :

la calculul forlelor 9i
mijloacelor pentru lichidarea
,,Cll privire

consecinJelor irudpezirilor in mun. Bdlti
gi despre starea retelelor termice in
cazul micsordrii temperaturii aerului".
,,Cu privire la mdsurile de prevenire a
rdspindirii virusului gripei printre
populatia mun. Bdlti".
insircinlrile Presedintelui CSE:
Precuarea documentelor reinnoite
pentru diriiarea in SE;

M tu /c0//nzz-

$eful Serviciului
Comunal-tehnic

$eful Serviciului
Medical

in luna
mai

Pdnd

$etul Directiei
Situatiilor Exceptionale

5

lnsircinirile Presedintelui CSEj
Pregitirea informafiei:

Pin[ in luna
noiembrie

- Cu ptinire la starea de pregdtire a
inst@ilor pregcolare cdtre perioada

$etul Directiei
tnv6!6mAnt, Tineret
gi Sport m. Ba$

toamn6-iarn6;

urarea mdsurilor
ndiare Prinffe
in sezonul rece

2.

$eful Direcliei
ExcePJionale
ituaJiilor
S

2022-2023:.

$eful serviciului
Comunal-tehnic

4.

v

-

Cu ptiroire la pregdtirea serviciulur
medical pentru petrecerea mdsurilor
antiepidemice

in

institutii 9i

Printre

PoPulatia

municipiului.
A patra Sedinld a Comisiei Pentru
S it uatii Exc eptio n ale :
Ascultarea informatiei :

2.

'

$eful Serviciului
Medical

perioada de iamd in

noiembrie

Comisiei pentru SE
$eful Direcliei
inv6tamdnt, Tineret
si Sport m. Bdlli

C.r privite la desftEurarea mdsurilor

$etul Direcliei
Situatiilor ExcepJionale

rrofilactice antiincendiare printre
ropulafia mun. Bdlli

in

Pregedintele

sezonul rece

2022-2023:
1

$eful serviciului
Comunal-tehnic

4.

$eful Serviciului
Medical

5.

- C,, pti'ttit" la totalurile activit[1ir
Comisiei pentru Situatii Exceplionale

pentru anul 2022 9i inaintarea
propunerilor pentru Planul activitElii

Pregedintele

Comisiei pentru SE

Comisiei nentru SE in anul2023.

insiirciniirile Pregedintelui CSE :
EtaborareaFlanului activitdlii Comisier

noiembrie

pentru SE pentru anul2023'

Direcfia SE mun. Balti

Membrii Comisiei
pentru SE

$eful Secliei Prevenlie
Directiei SE
mun. Bdlti

Pregltirea raportului cu privire la starea
veterinard in mun. BdlJi
A do"a

tedl"Id a Comisiei

Situafii Exceptionale:

pentru I

Pdni in luna
mai

\r/

$eful Serviciului de
Protectiei a Animalelor
Pregedintele

mai

Comisiei pentru SE

Cotttrotul prezen\ei mapelor de lucru 9i
iocumentelor de conducere la membrii
comisiei pentru SE;
Ascultarea informatiei :

I

a

$etul Directiei
Situatii Exceplionale

$eful Secliei Prevenfie a
DirecJiei SE
mun. Bdlti
$eful Serviciului de
Protectiei a Animalelor

- lcu privire la starea veterinard in mun'
lBalri.

ffiinteluicsE:

@urareaaplicatiei
lemonstrative de obiect la

1

2.

1

I

2

J.

baza

P6nd

in luna

septembrie
DRA "Draexlmaier":
Pregdtftea informafiei cu privire la
Pdnd in luna
itar"a de pregdtire a infrastructurii
septembrie
complexului energetic a municipiului
oentru sezonul toamn[-iamd 2022-2021
Preg6tirea informatiei cu privire la
iiana in lrntu
starea sanitard a obiectelor de
septembrie
alimentatie oublicd:
septembrie
A treia gedinld a Comkiei Pentru
S ituatii Exc eotion ale :
Ascultarea informalier :
Cu privire la pregdtirea Pentru
clesftgurarea aplicatiei demonstrative de
obiect labazaDRA "Draexlmaier";
G privire la starea de Pregdtire a
infrastructurii complexului energetic a
municipiului pentru sezonul toamn6iarn62022-2023;
la sarea sanitard a obiectelor
Cu
de alimentalie public6;

-

$etul Direcliei
ExcePtionale
ituaJiilor
S

|
I

$eru Serviciului
Com,tnal-tehnic

Medicul-gef al
Centrului de Sdnltate

Publicl
Pregedintele

Comisiei pentru SE
$etul Directiei
SituaJiilor Exceplionale
$eful Serviciului
Comunal-tehnic

pri-e

Medicul-9ef al
Centrului de Sdndtate
Publicd

Separat al Comisiei Pentru SE
ipiului (cu durata de 2-3 ore)
; "Precizarea numirului efectivului,
repartizarea obligaliunilor funclionale,
otditteu de aclirure in caz de aparilie a

cu

$etul DirecJiei SE

fLbruarie

$etul Directiei SE

efectivul Punctului

Dirijare (cu durata de 3-4 ore) cu tema:
"Precizatea numflrului efectivului,
repartizarea obligatiilor functionale,

ordinea ingtiinldrii

v

ianuarie

9i a

adundrii

Secretarul Comisiei Pentru SE

Petru LATCO

