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PLANUL
itd1ii Comisiei pentru Situalii Excep{ionale
a municipiului Bdlti pentru anul2023

Nr.
d/o

Miisurile Termenul de
executare

Responsabili Noti
despre

indeplinire

I 2 J 4 5

I. $edinfele Comisiei pentru
Situatii Exceptionale:

ranuarre Pregedintele
CSE

Prima Sedinld a Comisiei pentru
Siluatii Exceotionale:

I Ascultarea rapoartelor:
Cu privirea la starea protecfiei civile gi
aplririi impotriva incendiilor in anul
2022 Si luarea misurilor necesare pentru
prevenirea aparitiei SE.

$ef al DSE

Cu privirea la starea forfelor gi

mijloacelor PC pentru lichidarea
consednfelor SE gi misurilor de
mentinere a acestora in stare de gdtinfl
permanent5:
- Ordinul pregedintelui CSE mun. Bdl(i
Nsl I din 16.12.2022 ,,Cu privir€ la
crearea formaliunilor PC pe teritoriul
mun. Bilti" pentru anul2023.

$ef al DSE

2. Precizarea efectivului reinnoit gi
rc,partizarea obligatiunilor funclionale
inte membrii Comisiei pentru SE.

Pregedintele CSE

3. Ascultarea informatiei :

,,Cu privire la calculul forfelor gi

mijloacelor pentru lichidarea
consecinfelor inzApezirilor in mun. B6lti
gi despre starea retelelor termice in
cazul micgor5rii temperaturii aerului".

$ef al Serviciului
Comunal-tehnic

,,Cu privire la misurile de prevenire a

rdspindirii virusului gripei printre
populatia'mun. B[lti".

$ef al Serviciului
Medical

lnstrrcintrrile Presedintelui CSE :
Precizarca documentelor reinnoite
pentru diriiarea in SE;

Pind.inluna
mai $ef al DSE



Pregltirea mapelor de lucru gi

locumentelor de bazJ a qefilor
Serviciilor gi membrilor Comisiei pentru
SE;

Pind in luna
mai

Membrii Comisiei
pentru SE

Preg6tirea raportului, informatiei despre
starea protecfiei antiincendiare a
obiectivelor economice gi a planului
misurilor antiincendiare, indreptate
pentru protec{ia roadei pe perioada
recoltirii ei.

Pind in luna
mai $ef al DSE

Pregdtirea raportului cu privire la starea
veterinard in mun..Bdlti' Pin6 in luna

mai
$ef al Serviciului de

Protecfiei a Animalelor

4 doua Sedinld a Comisiei pentru
S il uatii Exce n tio n ale :

mal Pregedintele
CSE

I Controlul prezentei mapelor de lucru qi

documentelor de conducere la membrii
comisiei pentnr SE;

$ef al DSE

Ascultarea informatiei :

despre starea antiincendiarl pe teritoriul
municipiului gi mdsurile indreptate la
protectia roadei in caz de incendiu:

$ef al DSE

cu privire la starea veterinard in mun.
Balti.

$eful Serviciului de

Protectiei a Animalelor
lusircintrrile Presedintelui CSE :

I

Pregltirea informafiei cu privire la
gltinta infrastructurii complexului
lnergetic a mun.B[lfi pentru sezonul
toamni-iarn6 2023 -2024 :

PinI in luna
septembrie

$ef al Serviciului
Comunal-tehnic

2.

Pregltirea informafiei cu privire la
$area sanitarl a obiectelor de
ilimentatie publicl a mun.Bilti:

Pind in luna
septembrie

Medicul.qef al
Centrului de Slndtate

PublicE

J.
Pregitirea raportului cu privire la starea
PC la obiectele chimic-periculoase a.
nun.Bdlti;

Pind in luna
septembrie

$ef al Agenfiei
Supraveghere Tehnici

(NORD)

4.
Pregitirea informatiei cu privire la
starea edificiilor de protectie a
mun.Bilti.

Pini in luna
septembrie

$ef al Serviciului
Ingineresc

A treio gedinlii a Comisiei pentru
S it uatii Excepl io n ale :

septembrie Pregedintele
CSE

Ascultarea inforn atiei :
l. Cu privire la gitin[a infrastructurii

complexului energetic a mun.B6l[i
pentru sezonul toamnI-iarnd 2023 -2024:

$ef al Serviciului
Comunal-tehnic

2. Cu privire la starea sanitarA a obiectelor
le alimentalie publictr a mun.Bilfi;

Medicul-gef al
Centrului de Slndtate

Publicd
3. Cu privire la starea PC la obiectele

chimic-periculoase a mun.B[lti;
$ef al Agenliei

Supraveghere TehnicA
(NORDD

4. Cu privire la starea edificiilor de
protectie din mun.Bilti.

$ef al Serviciului
Insineresc



lnsirciqirile Pregedintelui CSE :
Pregltirea informafiei: PinI in luna

noiembrie
l. - Cu privire la gdtinfa instituliiloi

preqcolare c6tre perioada toamnd-iarnd a

mun.B6lfi;
^ $ef al Direcliei
Invifdmdnt, Tineret

9i Sport m. Bdl{i
2. - Cu privire la desftigurarea mdsurilor

profilactice antiincendiare printre
populalia mun. Bil[i in sezonul rece
2023-2024:'

$ef al DSE

3. - Cu privire la preg6tirea pentru
curdfarea strlzilor qi drumurilor de
inzJ;pezin gi chiciuri, precum qi starea
refelelor termice in sezonul rcce 2023-
2024 amun.Bilfi;

$ef al Serviciului
Comunal-tehnic

4. - Cu privire .la pregitirea serviciului
medical pentru petrecerea m6surilor
antiiepidemice in perioada de iarni in
institulii 9i prinhe populatia mun.B6lti.

$ef al Serviciului
Medical

4 patra Sedinld a Comisiei pentru
Situalii Exceptrionale:

noiembrie Pregedintele

CSE
A,scultarea informaf iei :

I ' Cu privire la pregitirea instituiiilor
rregcolare gi qcolilor municipiului c6tre
rerioada toamnd-iam6 a mun.B6lfi;

^ $ef al Direcfiei
Invifdm6nt, Tineret

$ Sport m. Bilti
2. - Cu privire la desfdquftuea mdsurilor

profilactice antiincendiare printre
populafia mun. Bdlfi in sezonul rece
2023-2024;

$ef al DSE

3. - Cu privire la pregitirea pentru
curdfatrea. strdzilor gi drumurilor de
inzApeziri gi chiciuri, precum gi starea
relelelor termice in sezonul rcce 2023-
2024 a mun.Bilfi;

$ef al Serviciului
Comunal-tehnic

4. -. Cu privire la pregitirea serviciului
medical pentru desfbqurarea mEsurilor
antiiepidemice in perioada de iarn6 in
Uq!{qtii gi printre populatia mun.B6lti:

$ef al Serviciului
Medical

5. -. Cu privire la totalurile activitdfii
Comisiei pentru Situatii Exceplionaie
pentru anul 2023 qi inaintarea
propunerilor pentru planul activitdfii
Comisiei pentru SE in anul2024.

Pregedintele
CSE

instrrcintrrile Pregedintelui CSE: noiembrie
trlaborzuea Planului activitd$i Comisiei
pentru SE pentru anul 2024.

$ef al DSE



al Comisiei pentu SE
icipiului (cu durata de Z-3 ore) cu

tema: "Precizarea numlrului efectivulu
obligaliunilor func1

de actiune in caz de aparifie

lanuane $ef al DSE

cu efectiwl Punctului Teritorial
Dirijare in Situatii Exceptionale (

de 3-4 ore) cu tema: "Preci
ui efectivului, reparti

igafiilor funcfionale, ordinea
ii si a adundrii PTDSE":

februarie

Secretarul Comisiei pentru SE Petru LATCO


