
PROCES-VERBAL nr. 2

at Eedin{ei extraordinare a Comisiei pentru Situafii Excepfionale

din " E' &hruarie 2422

Componenfa Comisiei pentru SE -.34 membri.

Au absentat

Motivat _--:- membri CSE

Nemotivat - membri CSE.

$edinfa a fost desfEqurati la distanld (prin Viber sms) in conformitate cu prevederile qi

cerinfele Comisiei pentru Situafii Exceptionale a Republicii Moldova.

Ordinea de zi:

l. Cu privire la examinarea qi aprobarea Dispozifi ei ttr. 2 din27 .02.2022 aComisiei pentru

Situafii Excepfionale mun. B61,ti.

gedinfa Comisiei a fost prezidati de cltre Preqedintele CSE, primarul mun. Bi$i dl

N. GrigorigL, care a propus examinarea gi aprobarea . proiectului dispozifiei nr. 2 din

27.02.2022 a Comisiei pentru SE mun. B6{i.

Proiect

DISPOZITIA nr. 2 din27.02.2022

in conformitate cu art.22 din Legea w.21212004 privind regimul stdrii de urgenfS, de asediu

qi de rlzboi, art.2 din Hotdrdrea Parlamentului rrr. 4112022 privind declararea stdrii de urgenf6,

pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situa{ii Exceplionale a Republicii Moldov4 aprobat

mun. B6lti



f
d

dd prin Hotirdrea Guvernului nr. 134012001, dispoziliile Comisiei pentru Situalii Excepfionale a

Republicii Moldova, Comisia pentru Situatii Excepfionale a municipiului Bdlfi,

DISPUNE:

l. Se instituie Celula de clirzd pentru gestionarea fluxului de persoane strdine refugiate din

Ucraina pe teritoriul municipiului BEIIi cu regim de activitate 24124 in incinta hotelului ,,BALTI"
din str. M. Sadoveanu, 1, activitatea cdreia va fi asiguratd de personalul antrenat din cadrul

lnspectoratului de Poli{ie Bdlfi, Direcliei Situatii Excepfionale mun. BAIU, Sec}iei Regionale

,J.{ord" a Biroului Migralie qi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, IMSP ,,Cenful Medicilor

de Familie Municipal Bdlti", Direcliei generale asisten{d sociald Ei protecfia familiei a Primdriei

municipiului B6lli.

2.Dtrec[ia Situalii Excep]ionale mun. Bdl]i va orgariza qi va asigura func{ionalitatea Celulei

de cnzAindicate in pct. 1.

3. Direcfia generald asistenfd sociald qi protecfia familiei a Primdriei municipiului Bdlti:

3.1. va inainta Agenliei Nafionale Asistenli Sociald solicitarea cu privire la permisiunea de

creare a Centrelor de plasament temporar pentru refugiafi pe teritoriul municipiului Bdlli in

confomritate cu Ordinul Ministerului Muncii qi Pptecfiei Sociale rc. 2l din 26.02.2022 in

obiectivele de cazare, indicate in pct. 2 din dispozifia Comisiei pentru Situafii Excepfionale a

municipiului Bdlfi nr. I din 25.02.2022, care corespund cerinfelor pentru amplasarea unor astfel

de centre;

3.2. va desemna asistenlii sociali comunitari qi lucrdtorii sociali, pentru a oferi servicii de

asisten{d umanitarl pentru refugiati.
't

4. Pe perioada stErii de urgentd personalul antrenat direct'in procesul de gestionare a fluxului

migrational gi asigurarea ordinii gi securitifii publice conexe acestuia indicat in pct. I beneficiazd

de sporul de compensare pentru munca supligrentar6 qi munca prestatd in condifii de risc sporit

pentru sdndtate, in corespundere cu art. 104 qi art. l39t al Codului muncii.

5. in scopul prevenirii gi controlului infecfiei COVID-l9 IMSP ,,Centrul Medicilor de

Familie Municipal Bdlff' va asigura temporar infrastructura medicald qi personalul medical

necesar pentru testarea diagnosticd rapidd la COVID"IS a persoanelor strdine refugiate din

Ucraina care urmeazd a fr cazate in centrele de plasament temporar pentru refugiali create de

cdtre Agenlia NalionalS Asistenld SocialS pe teritoriul municipiului BAI}i.

6. Cheltuielile pentru testarea diagnosticd rapidd la COVID-l9 vor fi acoperite din contul

surselor financiare alocate in conformitate cu actele emise de autoritifile publice centrale.

7. Dispozitiile Comisiei pentru Situalii Excepfionale a municipiului Bilfi sunt obligatorii 9i

executorii pentru conducdtorii subdiviziunilor teritoriale ale autoritdlilor administraJiei publice

centrale, ai autoritdtilor administrafiei publice locale, ai agentilor economici, ai institutiilor

publicdrivate, precum gi pentru cetiteni gi alte persoane aflate pe teritoriul municipiului B'611i.



8. Prezenta Dispozilie intrA h vigore din momentul emiterii qi se publica pe pagina oficiala
a Primlriei mrmicipiului Belf.

Primar al municipiului B5lfi,

Preqedinte al Comisiei

Voturile parveaite prin Viber SMS:

Nicolai Grigoriqin

Pro 2 voturi

;ffi"
Dispozilia a fost aprobatii unanim.

S.A IIOTARiT:
t=

1. De a aproba dispozitiaw. 2 dn27.02.2022

Preqedintele Comisiei pentru SE,

Primarul mun. Bi$i

Secretarul comisiei pentru ffi--*--;

N. Grigoriqin

P. Latco


