
PROCES-VERBAL nr. 4

al qedin,tei extraordinare a Comisiei pentru Siteafii Excep@*fo

din "J.E"___@,_2022 mun. B6lti

Componenta Comisiei pentru SE. - 35 membri.

Au absentat 6

Motivat 6- membri CSE

Nemotivat _: membriCSE.

$edinfa a fost desftquratd la distanld (prin Viber sms) in conformitate cu prevederile gi

cerinlele Comisiei pentru Situalii Excepfionale a Reprlblicii Moldova.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la examinarea qi aprobarea Dispoziliei nr. 4 din 18.03.2022 aComisiei pentu

Situalii Exceplionale mun. Bdlli.

$edinfa Comisiei a fost prezidatii de cltre Pregedintele CSE, primarul mun. Bii[i dl

N. Grigoriqin, care a propus examinarea qi aprobarea proiectului dispoziliei nr. 4 din

18.03.2022 a Comisiei pentru SE mun. Bilfi.

Proiect

Comisia pentru Situafii Excepfionale a municipiului Bdlfi

DISPOZITIA nr.4 din 18.03.2022

in conformitate cu art.22 din Legea nr.21212004 privind regimul stdrii de urgenfd, de asediu
qi de rdzboi, art. 2 din Hotdr6rea Parlamentului nr. 4112022 privind declararea stdrii de urgenfd,
pct. 6'9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat
prin Hotiirdrea Guvernului nr. 134012001, dispoziliile Comisiei pentru Situatii Excep{ionale a

Republicii Moldova;

Urmare a scrisorii Direcliei invitdmdnt, tineret qi sport a Primdriei municipiului Bdl,ti m.02-
l0ll75 din16.03.2A22, Comisia pentru Situatii Excepfionale a municipiului Bdlfi,



DISPUNE:

1. Direclia invdf5m6nt, tineret gi sport a primdriei municipiului Bdlli:

1'l' va asigura alimentafia gratuit5 (cu dejunuri qi/sau prdnztxi gratuite) a copiilor dinfamiliile refugialilor din Ucraina, inscriqi in instituliile de invdlim6nt din subordine, ?n limitaalocaliilor bugetare alocate pentru acest scop;
1'2' Ya asigura scutirea de plata pentru intrelinere in IET a copiilor din familiile refugialilordin Ucraina inscriqi in instifuliile de educalie timpurie din subordine, in limita alocafiilor

bugetare alocate pentru acest scop.
2' Dispozitiile Comisiei pentru Situalii Excep{ionale a municipiului B6l!i sunt obligatorii gi

executorii pentru conducdtorii subdiviziunilor teritoriale ale autoritdlilor administratiei publice
centrale, ai autoritSlilor administrafiei publice locale, ai agentilor economici, ai institu{iilor
publice/private, precum gi pentru cetdleni gi alte persoane aflate pe teritoriul municipiului B6lfi.

3' Prczenta Dispozilie intr6 in vigoare din momentul emiterii gi se publicd pe pagina oficial6
a PrimEriei municipiului BAlfi.

Primar al municipiului B6l!i,

Preqedinte al Comisiei

Voturile parvenite prin Viber SMS:

'i

Pro D voturi
Contra 0

Unanim 0.

Dispo2igia a fost aprobatlunanim.

S.A HOTARIT:

l. De a aproba dispozifia w. 4 din 1g.03.2022

Pregedintele Comisiei pentru SEo

Primarul mun. Bilfi

Secretarul comi*ffmtrrSf-

Nicolai Grigorigin

N. Grigoriqin

P. Latce

t-r#


