
RBPUBLICA MOLDOVA
COMISIA ]IBNTRU SITUATII EXCBPTIONALE А RAIONULUI

STRAýENI

DISPOZITIE пr. 34
din 20 decembrie 2022

iп conformitate cu art.22 din Legea пr.21212004 privind regimul stйrii de urgen{1, de
asediu gi de rбzboi (Il{onitorul Oficial al Republicii Moldova,2004, пr. 132-137, art.
696), cu modificбrile ulterioare, art. 2 din Ноtйrбrеа Parlamentului пr. 4|12022 privind
declararea stйrii de urgеп!й (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2022, пr. 52l, агt.
б32), cu modiIicёrile ulterioare, Ноtйrirеа Parlamentului пr. 105/2022 privind prelungirea
stбrii de urgen{й (Monitorul ОГrсiаl al Republicii Moldova,2022, пr. 119, art.216'),
Ноtйrfirеа Раrlаmепtulцi ш. 16312022 privind prelungirea stйrii de urgen{5 (Monitorul
Oficial al Republicii ,Moldova,2022, пr. l86, art.35211, Ноtаrбrеа Parlamentului пr.
24512022 privind prelungirea stбrii de urgen{i (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2022, пr. 245, art. 472), Ноtйrбrеа Parlamentului пr. 2'7812022 privind prelungirea stйrii
de urgen{ё (M,onitorul Oficial al Republicii Moldova,2022, пr. 307, art. 604) 9i pct. 6-9
din Regulamentul Conrisiei pentru Situa{ii Excep{ionale а Republicii Moldova, aprobat
prin Ноtйrfirеа Guvernului nr. |З401200| (MonitoruI Oficial al Republicii Moldova,
2001, пr. 150-151, aft. 1387), сч modificйrile ulterioare, Dispozi{ia nr.54 din 16

decembrie 2022 а Coпrisiei pentru Situalii Excep{ionale а Republicii Moldova, Comisia
pentru situalii excep{iorrale а raionului Strбqeni emite prezenta DISPOZIIIE:

1. Se ia act de Dispozilia пr. 54 din lб decembrie 2022 а Comisiei репtru Situatii
Excep{ionale а Republicii Moldova.

2. Ре perioada stйrii de urgепtё, pentru revizuirea categoriei de vulnerabilitate
energeticй, consumatorul casnic va depune о cerere motivatй la Ministerul Muncii qi

Protec{iei Soc.iale de modificare а cererii in SIVE. iп cazul modificйrii cererii, din сеrеrе

nu pot fi excluqi membrii gospodlriei casnice declara{i in сеrеrеа ini{ialб. Сеrеrеа
modificatб este consideratй о сеrеrе rереtаtё qi va fi rеехаmiпаtй in termenele prevбzute
la pct. 23 din Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate
energeticй qi modul de stabilire qi platй а compensa{iilor pentru achitarea facturilor la
energie, арrоЬаt рriп Ноtёrбrеа Gччеrпului пr.70412022.

3. Dispozi{iile Comisiei pentru situa{ii excep{ionale а raionului Str5qeni sunt

obligatorii 9i executorii pentru conducбtorii autoritllilor administra{iei publice locale, ai

agen{ilor economici, ai institu{iilor publice, precum qi pentru cetйleni qi alte реrsоапе
aflate ре teritoriul raiorrului Strйgeni.

4. Controlul executёirii prevederilor prezentei dispozi{ii se рuпе in seama preqedintelui
Comisiei pentru situatiil excep{ionale а raionului Strё;eni (V. Jardan).

5. Prezenta dispozi{ie intrб in vigoare la data emiterii.

Pre;edinte al raionului,
Preqedintele C)omisiei
pentru situalii excep{io;nale, Viоrеl JARDAN


