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comisia pentru situalii Exceplion are amunicipiului Bdlti

DISPOZIflA nr. 2 din 27 .02.2022

in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 2lz/2004 privind regimul stdrii deurgenfd' de asediu gi de rdzboi, aft. , din Hotdrdrea parlamentului w. 41/2022privind declararea 
-stirii de urgen{d, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentrusitualii Exceplionalg a Republicii rutnm"* 

"p-1", 
prin Hotdr6rea Guvernului nr.1340/20a1' dispozifiile bomisiei pentru 

'$ituurii 
Exceptionale a RepubliciiMoldova, comisia pentru Situalii Exceplionar. u rn.rrricipiului Belli,

DISPTINE:

l' se instituie celula de cnzdpentru gestionarea fluxului de persoane strdinerefugiate din ucraina Pg teritoriul municiiiulri *rl cu regim de activitat e 24/24in incinta hotelului ,,BALI" din str. M. Sadoveanu, 1, activitat ea cdreia va frasiguratS de personalul antrenat din cadrul Inspectoratului de polilie B6ui,
Pj.recli.ei fitualii Exceplionale mun. B6l,ti, secliei Regionale ,,Nord,, a BirouluiMigrafie 9i Azil al Ministerului Afacerilo, trrt.-., IMSp ,,centrul Medicilor deFamilie Municipal laltlt Direc{iei generale 

"ririmfa 
sociald;i protecfia familiei aPrimdriei municipiului Bdlfi. 'vw vvv^srs tr vr\'"''

2' Direc{ia Situalii Exceplionare mun. Balti va organiza ,si va asigurafuncfionalitatea cerulei de criza'indicate t"p.t. r. 
-'

3. Direcfia generald
municipiu{ui Bdlfi:

asistenfd sociali ;i protecfia familiei a primdriei

3'1' va inainta Agenliei Nafionale Asistenld Sociald solicitarea cu privire lapermisiunea de creare a centrelor 
_de plasa*ent temporar pentru refugiali peteritoriul municipiutui Bdlli in conformitut. ,u ordinul Ministerului Muncii siProtecliei Sociale w. 21 din 26.02.2022 in obiectivele de cazare,#;. ffi:i idin dispozilia comisiei pentru Situafii E"..pli;;;le a municipiului Bdlli nr. I din25'02'2022, cate corespund ceringelor p.nt u'urnplusarea unor astfel de centre;3'2' va desemna asistenfii sociali comunitari'f lucratorii sociali, pentru a oferiservicii de asistenld umanitard pentru refugia1i. '

4' Pe perioada stdrii de urgentd personalul antrenat direct in procesul degestionare a fluxului migralionalgi arigurar.u orainii li r.rrritatii publice conexeacestuia indicat in pct. I beneficiaze d*porui de compensare pentru muncasuplimentard qi munca prestatr^p 
.:"gi1ii- de risc sporit pentru sdn6tate, incorespundere cu art. r04 gi art. r39t al codului muncii.

- - l, it scopul prevenirii gi controlului infec{iei covlD-lg IMsp ,,centrulMedicilor de Familie Municipal Bdlfi" va asigura't.-po.u, infrastructura medicaldqi personalul medical necesar pentru testarea diagnosticd rapidd la covlD -1g apersoanelor strdine refugiate din ucraina care uri,eazd, a fr cazate in centrele de
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plasament temporar pentru refugiafi create de cdtre Agenlia Nafionald Asistenli
Sociald pe teritoriul municipiului Bdlfi.

6. Cheltuielile pentru testarea diagnostici rapidd la COVID-l9 vor fi acoperite
din contul surselor financiare alocate in conformitate cu actele emise de autoritdtile
publice centrale.

7. Dispoziliile Comisiei pentru Situatii Excep{ionale a municipiului Bdlli sunt
obligatorii gi executorii pentru conducdtorii subdiviziunilor teritoriale ale
autoritdfilor administra(iei. publice centrale, ai autoritdfilor administraliei publice
locale, ai agenlilor economici, ai institu{iilor publice/private, precum gi pentru
cetdteni gi alte persoane aflate pe teritoriul municipiului Belf.

8. Prezenta Dispozilie intrd in vigoare din momentul emiterii pi se publicd pe
pagina oficiald a Primdriei municipiului Bdlti.

Primar al municipiului BdUi,
Preqedinte al Comisiei Nicolai Grigoriqin


