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PROCES-VERBAL nr. 5

al qedin{ei extraordinare a Comisiei pentru Situa{ii Excepfionale

din "_96"__ffi._2022

Componenta Comisiei pentru SE - 35 membri.

Au absentat 9

Motivat 9 membri CSE

mun. Bdlti

Nemotivat

$edinfa a fost desftqurati la distan{6 (prin Viber sms) in conformitate cu prevederile;i

cerinlele Comisiei pentru Situalii Exceptionale a Republicii Moldova.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la examinarea qi aprobarea Dispozifiei nr. 5 din 06.04 .2022a Comisiei pentru

Situalii Exceplionale R1un. BAlf.

$edinfa Comisiei a fost prezidati de cltre Preqedintele CSE, primarul mun. Bilfi dl

N. Grigoriqin, care a propus examinarea qi aprobarea proiectului dispozifiei nr. 5 din

06.04.2022 4Comisiei pentru SE mun. B61fi.

Proiect

., ? Comisia pentru Situalii Excepfionale a municipiului Bd{i

DISPOZITIA nr. 5 din 06.04.2022

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

gi de r6zboi, art. 2 din Hotlrdrea Parlamentului w. 4112022 privind declararea stdrii de urgenf6,

pct.6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat

prin HotirArea Guvernului nr. 134012001, dispoziliile Comisiei pentru Situa{ii Exceplionale a

Republicii Moldov4 Comisia pentru Situalii Excepfionale a municipiului Bdlli,

DISPUNE:

1. Punctul 4 din Dispozilia Comisiei pentru Situafii Exceplionale a municipiului Bdlli nr. 1

din25 .02.2022, cu modifiolrile ulterioare , va avea urmdtorul cuprins:
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,,4. Cheltuietile perlru &r;rtea qi alimentarea persoanelor strdine refugiate din Ucraina

indicate in pct. 2.1 {, p{*.2.2 vor fi acoperite din fondul de tezewd al Primdriei municipiului

861!i, donalii sau alte surse confofln legislafiei""

2. Dispozi{iile Comisiei pentnr Situa1ii Excep}ionale a municipiului Bdl}i sunt obligatorii 9i

executorii pentru conducrtorii subdiviziunilor teritoriale ale autoritdlilor administratiei publice

centrale qi ai autoritdfitor administraliei publice locale, ai ager4ilor economici, ai instituliilor

publice/private, precum gi pentru cetSleni qi alte persoane aflate pe teritoriul municipiului Bdlli'

3.prezentaDispozilie intr6 in'vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe pagina oficiala

a Prim5riei municiPiului Bdlli.

Primar al municipiului B6lfi'

Preqedinte al Comisiei "

Voturile parvenite Prin Viber SMS:

Pro -26- voturi

Contra 0

Unanim 0. *

Dispozilia a fost aprobati unanim.
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---=--J 
Nicolai Grigoriqin).

S-A HOTARIT:

1. De a aproba dispozilia nr. 5 din06.04'2022

Preqedintele Comisiei

Primarul mun. Bilfi N. Grigoriqin

P. Latco
Secretarul comisiei Pentru SE


