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PROCES-VERBAL

nr. I

al qedinfei extraordinare a Comisiei pentru Situafii Excepfionale

din

"E'__W._2022

mun. Bdlfi

Componenfa Comisiei pentru SE - 34 membri.

Au absentat

Motivat ____:*_ membri CSE

Nemotivat :

membri CSE.

Ordinea de zi:
1. Cu privire la examinarea informafiei prezentate de cdrte administrafiile institufiilor de
invifdmint, centrelor sociale de plasament temporar qi hotelurilor despre locurile
-disponibile de cazarc pentru refugialii strdini.
1. Cu

privire la examinarea gi aprobarea Dispozifiei m.

I

din25.02.2022a Comisiei pentru

Situalii Exceplionale mun. BaUi.

$edinfa Comisiei a fost prezidatl de cltre Preqedintele CSE, primarul mun. B5lfi dl

N. Grigoriqin, care succint a informat despre situatia din Ucraina gi necesitatea organizdii
locurilor de cazare pentru refugialii str6ini.
De cdtre administraliile instiruflilor de invdfdmint, centrelor sociale de plasament temporar,

hotelurilor a fost prezentatd. informafia despre locurile disponibile de cazarc pentru refugialii
strdini, care a servit temei pentru elaborarea proiectului dispoziliei nr. 1 din 25.02.2022, care
ulterior a fost propusd membrilor comisiei pentru vot in regim on-line.

Dl V. Balan, gef Direcfia juridicd a primlriei mun. B6lfi, a prezentat punctele proiectului
dispoziliei nr. 1 din 25.02.2022.
Proiect
Comisia pentru Situalii Excepfionale a municipiului B61!i

DISPOZITIA nr.

I din 25.02.2022

I

I

E

i

In conformitate cu art.22 din Legea nr.21212004 privind regimul stdrii de urgenfd, de asediu
rlzboi, art.2 din Hotdraarea Parlamentului nr. 4112022 privind declararea stdrii de urgenfd,
pct.6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat
prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1340120A1, dispozifiile Comisiei pentru Situatii Exceplionale a
Republicii Moldova, Comisia pentru Situafii Excepfionale a municipiului BdUi,
qi de

;

DISPUNE:

1. Se ia act de Dispozilia nr. 1 din 24.02.2022 a Comisiei pentru SituaJii Excep{ionale a
Republicii Moldova.

2. Se permite plasarea persoanelor str6ine refugiate din Ucraina
B6lli in urm6toarele condifii:
2.1. intreprinderea Municipald ,,Hotelul ,,BALTI" va plasa persoanele strdine refugiate din
Ucraina in mod grafuit in hotelul,,BALTI" din str. M. Sadoveanu, 1 cu asigurarea a 80 locuri de
cazate.

2.2. Direcfia generali asistenfd sociali qi proteelia familiei a PrimEriei municipiului Bdlli va
asigura plasarea persoanelor strdine refugiate din Ucraina in mod gratuit in Centrul de crtzd
familiald ,,Sotis" din str. $evcenco, 23a cu asigurarea a 8 locuri de cazare.

2.3. Institufiile de invdfdm6nt vor plasa persoanele strdine refugiate din Ucraina in mod
gratuit in urm6toarele obiective de cazarc:
Cdminul Colegiului de Muzicd Bilfi din str. C. Porumbescu, 18 cu asigurarea a 80 locuri de
cazare pe p6rioada pragului de alertS,,cod rogu" in sdn6tate publicd instituit inbazahotdr6rii
Comisiei municipale extraordinare de sdnltate publicd BAIIi;

Clminul $colii Profesional e nr. 4 din str. I. Franco, 7 cu

asigurar ea a 25 locuri de cazarc;

Cdminul Colegiului Tehnic Feroviar Bdlti din str. Decebal, 101 cu asigurarea a 20 locuri de
cazate;

Cdminul Colegiului $colii Profesionale nr. 5 din str. I. Franco, 9 cu asigurarea a 20 locuri de
cMarei
Cdminul Universitdfii de Stat ,,Alecu Russo" din Bdlfi din str. Pqkin, 38 cu asigurarea a 170
locuri de cazarc;

Cdminul Colegiului de Medicin6 Balti din str. Decebal, 121 cu asigurarea a 10 locuri de
cazaTei

Cdminul Colegiului de Medicind B6lti din sh. Bulgar6, 170 cu asigurarea a
cazate:

l0 locuri

de

Cdminul Colegiului de Industrie Uqoari din str.

I.

Franco, 7 cu asigurarea a 30 locuri de

cazarc;

Cdminul Colegiului $colii Profesionale nr. 1 din str. I. Franco, 9 cu asigurareaa 30locuri de
cazarc;

C[minul Colegiului $colii Profesionale nr. 3 din str. Victoriei, 62A cu asigurarea a 20 locuri
de cazare;

Cdminul IP ,,Colegiul Politehnic" din str. I. Franco, 7b cu asigurarea a 30 locuri de cazare.
3. intreprinderea MunicipalS,,Hotelul ,,BALTI", Centrul de cizd.familial6,,Sotis", Colegiul
Pedagogic ,,Ion Creang6", Centrul de Excelenld in Servicii qi Prelucrarea Alimentelor, $coala
ProfesionalS nr. I qi $coala Profesionald nr. 4 vor asigura alimentarea gratuitd de 3 ori pe zi a
persoanelor strdine refugiate din Ucraina.

4. Cheltuielile pentru cazarea qi alimentarea persoanelor strdine refugiate din Ucraina
indicate in pct. 2.1 qi pct.2.2 vor fi acoperite din.fondul de rezervd al Primdriei municipiului
Belf.

5. Cheltuielile pentru cazarea gi alimentarea persoanelor strdine refugiate din

Ucraina
indicate in pct. 2.3 vor fi acoperite din contul surselor financiare alocate in conformitate cu actele
emise de autoritSlile publice centrale.

6. Direclia generald asistenf6 sociald qi protec{ia familiei a Primdriei municipiului Bilfi va
desemna asistenlii sociali comunitari qi lucrdtorii sociali, pentru a oferi servicii de asistenli
umanitard pentru refugiati.
7. IMSPi,,Centrul Medicilor de Familie Municipal B611i", IMSP ,,Spitalul Clinic Bdlfi" qi
Serviciul Medical de Urgenld Prespitaliceascd B6l{i vor asigura,in caz de necesitate, asistenfd
medicali gratuitd persoanelor str6ine refugiate din Ucraina.
8. Cheltuielile pentru acordarea asistentei medicale indicate in pct. 7 vor fi acoperite din
contul surselor financiare alocate in conformitate cu actele emise de autoritilile publice centrale.
9. Primlria mun. B6lfi va asigura funcfionarea liniei telefonice pe problemele persoanelor
strline refugiate (Linia fierbinte 069615982).

Bdlli sunt obligatorii gi
executorii pentru conducdtorii subdiviziunilor teritoriale ale autoritdlilor administraliei publice
centrale gi ai autorit5filor administraliei publice locale, ai agenlilor economici, ai institutiilor
publice/private, precum gi pentru cetdteni gi alte persoane aflate pe teritoriul municipiului Bdlli.
10. Dispoziliile Comisiei pentru Situalii Exceplionale a municipiului

Dispozilie intrd in vigoare din momentul emiterii gi
a Prim6riei municipiului Bdlfi.
11. Prezenta

se publicd pe pagina

oficiald

Pro

29

voturi

Contra 0

Unanim 0.

Dispozilia a fost aprobati unanim'
S.A IIOTARIT:

1. Deaaproba dispozilianr'

I

d:rr.25'02'2022

Preqedintele Comisiei Pentru SE'

Primarul mun. Bilti
Secretarul ssmisiei PenfirrSE*-

N. Grigorigin
P. Latco

