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Cu privire la organizarea qi desfEqurarea
mlsurilor de prevenire qi lichidare a
incendiilor qi consecinlelor acestora
pe teritoriul raionului Strdgeni

in temeiul art.53 alin. (1), lit. m) al Legii nr. 43612006 privind administralia
publicd localS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Legii nr.26711994 privind
apdrarea impotriva incendiilor, art.9 al Codului silvic nr. 887/1996, art. l0 al Legii
rr.27ll1994 cu privire la protectia civil6, Hotdririi Guvernului Republicii Moldova
nr. 74012003 pentru aprobarea actelor normative vizind gestionarea gospod5riei
silvice, in vederea desfdgurdrii activitalilor de prevenire qi pregdtire pentru intervenlii
in situalii exceplionale qi in scopul asigur6rii apdrdrii impotriva incendiilor, emit
prezenta DISPOZIIIE:

l. Se recomandd autoritSlilor administraliei publice locale de nivelul intii in
domeniul de asigurare a securitdlii antiincendiare:

- sd elaboreze dispozilii ale pregedinlilor comisiilor pentru situalii excep{ionale
din teritoriu, pina la data de 1 aprilie 2021;

- sd elaboreze planuri de intensificare a misurilor de apdrare impotriva
incendiilor pe teritoriul din subordine, pina la data de I aprilie 2021;

- sd verifice componenta nominald a echipelor de stingere a incendiilor din
primdrii, dotarea acestora qi suplinirea cu echipament la necesitate;

- s5 creeze fiqii de proteclie a fondului forestier din gestiunea primdriei (ardturd
de 6 m);

- s5 prevind arderea in cimp deschis a resturilor vegetale de orice provenientd qi

sI intervindla stingerea arderii vegetaliei uscate;
- sd delimiteze prin fiqii de proteclie localit61ile, obiectele de menire socialS qi

cimpurile de vegetatie uscatd ce prezintd pericol de incendiu pe teritoriul
localit6lilor;

- sd lichideze gunoigtile neautorizate, sd efectueze lucrdri de cosire a ierbii uscate
qi sI transporte deqeurile in locuri special amenajate intru evitarea aprinderii
acestora de la diferite surse de foc;

- s6 creeze stocuri de combustibil pentru intervenfie in situalii exceplionale;
- sd instaleze aviziere de prevenire qi interzicere a utilizarii focului deschis in

spalii forestiere qi terenuri agricole;
- sd instaleze platforme speciale de acces spre bazinele acvatice qi sI mentind in

stare bund de func(ionare sursele exterioare de alimentare cu apd existente



(rezewoare qi hidranti exteriori de incendiu) pentru alimentarea autospecialelor
de interventie la incendii;

- sI interzicd prin dispozitrie igienizarea prin incendiere a vegetatiei uscate de pe

terenurile agricole qi teritoriile gospoddriilor, organiza[iilor, intreprinderilor;
- sI conlucreze cu Inspectia pentru Proteclia Mediului StrdEeni gi Inspectoratul

de Polilie Strdqeni in scopul identificdrii persoanelor care vor arde in cimp
deschis resturile vegetale de orice provenientl gi sanclionSrii acestora conform
actelor normative in vigoare.

2. Se recomandd conducdtorilor intreprinderii de Stat Silvo-cinegetice Strdgeni gi

Rezervaliei Naturale,,Codrii" :

- sd elaboreze Planul de mdsuri de prevenire qi intervenlie la stingerea vegetatiei
uscate;

- sd verifice componenla nominalS a echipelor de stingere a incendiilor;
- sd verifice formaliunile echipelor de stingere conform tabelelor de dotare a

formaliunilor protecliei civile;
- sd creeze fdqii de protectie a fondului forestier din gestiunea prim6riei (ardturd

de 6 m);
- sE creeze stocuri de combustibil pentru intervenlie in situa(ii excepfionale.
3. Primarii localitSlilor din raion, conducdtorii Intreprinderii de Stat Silvo-

cinegetice Strdqeni, Rezervaliei Naturale ,,Codrii", pind la data de 5 aprilie 2021, sd

prezinte informafii privind executareaprezentei dispozilii, cu anexarea documentelor
confirmative (dispozilia preqedintelui comisiei pentru situalii exceplionale, planul de

m6suri), vicepreqedintelui Comisiei pentru situalii exceplionale a raionului Strdqeni,

gef al Secliei Situafii Exceplionale Strdqeni (V. Zaharia), la adresa electronicd
stra$eni@dse.md.

4. $eful Secliei Situalii Exceplionale Strdqeni (V. Zaharia) va totaliza informaliile
parvenite Ei va prezentapreqedintelui Comisiei pentru situalii exceplionale a raionului
Strdgeni, preqedinte al raionului (P. Tamaciuc), nota informativS privind executarea

prezentei dispozilii, pind la data de l0 aprilie 2021.
5. Prezenta dispozilie sd se aduc6 la cunogtinli publicd prin publicarea pe pagina

web oficiald a Consiliului raional.
6. Controlul asupra executdrii prevederilor prezentei dispozilii mi-l asum.
7. Prezenta dispozifie intrl in vigoare la data includerii in Registrul de stat al

actelor locale.

Pregedinte al raionului,
Presedintele Comisiei
exceplion ale a raionului Pavel TAMACIUC
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