
rll Proces verbal XrE
a qedinlei Comisiei Pentru SE

mun. B6lti
n.At,^

,,:) K., ,/ f/ 2022<<4 V )) -/ .[7

La qedinla au fost pr"r.nt|&8 membri ai CSE '
Au lipsit: F

- motivat b membri CSE'

- nernotivat e membri CSE'

$edinla a fost Prezidatd de cdtre

d-l Nicolai Grigorigin

Pregedintele CSE, primarul mun. BAIU

Ordineu de zi:

1. Informalia gi Planul de preg[tire citre sezonul toamna-iarna 2022-2023 a\

Secliei prevenfie. Informalia despie incendiiie care au awt loc pe parcursul a 9

luni al anului 2022 - ruportor licotenent-colonel al s/intern Lungu lgor - $ef'
udjunct interimar al Direc|iei SE muruBdqL

2. Informalia cu privire la pregdtirea infrastructurii complexului energetic a

municipiului cdtre sezonul toamne-iam| 2022-2023 - ruportor ;eful serviciului

c omuial-tehnic, g efut Dir e cliei g o sp o ddriei comanale d-l V. Zinc ovs chii.

Mersul Sedinlei:

1. Raportor locotenent-colonel al s/intern Lungu Igor - $ef-adjunct interimar

DSE Balli - a relatat informalia gi Planul de pregdtire cStre sezonul toamna-iarna

ZAZZ-2023 al Secliei Prevenlie, executarea Ordinului Comun a IGSU al MAI 9i a

AST a MIDR nr.243110597-22 dtn 12.09.2022 "in scopul asigurdrii securitalii Ei

desfbquyarii mdsurilor de prevenire a situa$ilor de urgenp in instituliile de

inv6limdnt in sezonul de incdlzire al anilor 2022-2023", precum 9i despre

incendiile care au avut loc pe parcursul a 9 luni al anului 2022, Totodatd a fost

adusd informalia cu privire ia desfbgurarea aplicaliilor la PC conform planului de

pregdtire ia Proteclia civita pentru anul2022 a mun. BaUi.

2, Rapofior geful serviciului comunal-tehnic, qeful Direcliei gospoddriei

comunale, d-l Y.Zincovschii - a rapottat cd drungri{e 9i relelele comunale cdtre

sezonul toamnd-iarnd 2022-2023 sunt gata \u {-&- t^. La momentul actual

continud pregftirea pentru sezonul de iarnd in aceasti sfer6'

Preqedintele Comisiei pentru SE, primarui mun.Bdlli a menlionat cd

preg6tirea c6tre sezonul de toamnd-iarnd 2022-2023 este un factor de importanld

major6 pentru necesitdlile vitale ale inunicipiului qi a trasat ca sarcind de bazFt

q.drtui serviciului comunal tehnic sa ia sub strict control pregdtirea c6tre ramd a

iehnicii, mijloacelor de lupt6 cu ghepqul, 9i a drumurilor republicane 9i locale' O

atenlie deosebitA s6 se atragd pLegatirii cdtre iamd a instituliilor medicale, de

invaiamant, $i a instituliilor de menire socialS de toate nivelurile.



De asemeRea au fost trasate urmltoarele sarcini:

1. $efului Direcliei gospod6riei comunale:
- in comun cu serviciul drumuri auto de elaborat proiectul dispoziliei cu

privire la pregdtirea tehnicii gi a reactivelor pentru curSlirea str6zilor,
pielelor, drumuriior de la inzFryeziri, polei in perioada de iarn6;

- De pregdtit infonnalia cu privire la obiectele ce nu vor fi conectate la

cildurd in sezonui de toamnd-iarnd 2022-2023.

$efului Direcliei SE mun.Balli:
- de elaborat raport cu privire la activitatea CSE mun.Balli pentru anul

2022;i trasarea sarcinilor pentru anu\2023;
- de organizat gi desfb$urat in sectorul locativ mdsuri profilactice de

seculitate antiincendiari cu populalia municipiului Belli in perioada

to amnd-i a md 2022-2023,

$efuiui sen,iciului medical :

- de efectuat contlolul pregdtirii instituliilor medicale cltre sezonul de
'rarn6,, cu prezen\area rapor\r\ut \a urm1toarea qedrnlb. a CSE;

- de pregdtit raport cu privire la pregdtirea serviciului cdtre desfX;utarea
rndsulilor antiepidemice pentru perioada de toamn6-iarnd 2A22-2023 in
instituliile gi printre populalia municipiului.
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