
Proces - verbal nr. 4

al Eedinlei extraordin ard aComisiei pentru situalii excepfionale al raionului Str[qeni

A prezidat qedinfa:

TAMACIUC Pavel - pregedinte al raionului, preqedinte al Comisiei pentru situalii

exceptionale al raionului Str[geni.
Data Ei ora desfEguririi:
23.04.2021, ora 9:30

Membrii Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului StriEeni:

TAMACIUC Pavel - preEedinte al raionului, preqedinte al Comisiei pentru Situalii

Excepfionale al raionului StraEeni;

Croitor Vladislav - vicepreqedinte al raionului, vicepreqedinte al Comisiei Situalii

pentru Excepfionale a raionului Strdqeni;

Tabacari Anatolii - vicepregedinte al raionului, vicepreqedinte al Comisiei pentru

Situalii Exceplionale a raionului Striqeni;

Zaharia Vasile - qef al Secliei Situalii Exceplionale Strdqeni, vicepreqedinte al

Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Straqeni;

Dragoman OIeg - specialist principal, Seclia comunicare Ei relafii publice din cadrul

Aparatului preEedintelui raionului, secretar al Comisiei pentru situalii exceplionale a

raionului StrdEeni;

Manoli Vera - $ef Direclia finanfe;

Ampava Ion - $ef-direclie in cadru direcfiei generale educalie ;i cutura;

Stamati Vsevolod - $ef al Direcliei raionalE pentru Siguranla Alimentelor StrdEeni,

qef al Serviciul sanitar-veterinar.

Grosu Vasile - preqedintele URECOOP Str6Eeni, qef al Serviciului come( qi

alimentafie;
Ababii Cornel - inginer coordanator al Secliei explotarea refelelor suburbane

Strdeni, Eef al serviciul inqtiinlare qi transmisiuni;

Cuqnir Lilia - inginer STP fiiala Strdgeni-Gaz;

Duca Victor - locliitorul comandantului Centrului Militar Teritorial Straqeni - Eef

sectiei mobilizare locotenent colonel;

Ghenadie Malic - Comisar principal al [nsectoratului de Polilie StrdEeni,, $ef al

serviciului menlinerea ordinii publice;

$oimu Ioana - director al Instituliei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional

StrdEeni;

Bahnaru Victor - Eef al Instituliei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sdn6tate

Strdqeni.
Total membri al comisiei: 26

Au participat: 15

Ordinea de zi:
l. Aducerea la cunoqtinldaDispoziliei nr.6 din22 aprilie 2021 a Comisiei

pentru situalii exceplionale a Republlicii Moldova'

Raportor: Dragoman Oleg, secretar a Comisiei pentru situalii exceplionale a raionuui

StrdSeni.

2. Acivitatea ce fine de organizarea intrunirior cu caracter religios,oficierea



slujbelor qi a rug[ciunior cu caracter colectiv, a serviciilor divine sau a altor
evenimente tradifionale religioase in perioada de 25 aprilie I I mai 2021.
Raportor: Granaci Boris, Centrul de sdndtate public,i ChiSindu subdiviziunea
Strd;eni, Ghenadie Malic, Comisar principal al Inspectoratului de Polilie Strd;eni,

Sef al serviciului menlinerea ordinii publice,
S-a decis:
S-a aprobat agenda Eedinfei extraordinare a Comisiei pentru situalii excepfionale al
raionului StrdEeni din data de 23.04.2021.

Pentru - l5 impotrivd - 0 Ablinut - 0

S.A EXAMINAT:
l. Aducerea la cunoqtinld a Dispoziliei nr. 6 din 22 aprilie 2021 a Comisiei

pentru situalii excepfionale a Republlicii Moldova.
S-a decis:

l. Se ia act de informafia prezentatd de cdtre rapoftor;
Votat:

Pentru - 15 Impotriv[ - 0 Abginut - 0

2. Acivitatea ce line de organizarea intrunirior cu caracter religios, oficierea
slujbelor qi a rugdciunior cu caracter colectiv, a serviciilor divine sau a altor evenimente
tradilionale religioase in perioada de 25 aprilie I I mai 2021.
Sa-decis:

l. Se ia act de informalia prezentatd, de cf,tre raportor;
2. Pregedinfii Comisiilor pentru situalii excepfionale locale:
- vor convoca in qedinle Comisiile pentru situalii excepfionale locale, pina la

data de 27 aprilie 2021;
- vor prezenta informlii in adresa Comisiei pentru situalii excepfionale a raionului

Strdqeni privind desfEqurarea PaEtelui Blajinilor in teritoriul administrat, pina la data de
29 aprilie 2021;

- vor prezenta lista licaEurilor de cult ce activeazd in teritoriul administrat gi

graficele de desfEgurare a slujbelor de pomenire.
Votat:

Pentru - 15 Ablinut - 0

PreEedintele raionului,
Pregedinte al Comisiei pentru situa{ii
excep{ionale a raionului Strlqeni

$ef al Secfiei situa(ii excep{ionale Striqeni,
Vicepreqedinte al Comisiei pentru situa(ii
excep(ionale a raionului StriEeni

Secretar al Comisiei pentru situa{ii
excep(ionale a raionului Striqeni

Pavel TAMACIUC

Vasile ZAHARIA

impotrivd - 0

Oleg DRAGOMAN


