
Proces - verbal nr. 9
al qedinfei comisiei pentru situafii Excepfion ale araionului Strdqeni

Aprezidat qedinfa:
TAMACIUC Pavel - pregedinte al raionului, preqedinte al comisiei pentruSitualii Excepfionale airaionului Strdqeni 

- -' I

Data gi ora desfEgurdrii:
21.12.2020, ora l0:00Membrii comisiei situayii Exceprionole a raionurui strdseni:TAMACIUC Pavel - preqedinte al raionului, iregedinte al comisiei pentruSitualii Excepfionale al raionului Strdgeni

croitor vladislav - vicepreqedinte al raionului, vicepreqedinte la comisiei Situatiipentru Excepfionale a raionului Strdqeni ' 
,_

ursu lon - vicepregedinte al raionului, vicepregedinte la comisiei Situalii pentruExcepfionale a raionului Strdqeni
Tabacari Anatolii - vicepregloirt. al raionului, vicepregedinte la comisiei pentruSitualii Excepfionale a raionului Strdqeni
zaharia vasile - qef al secfiei Situalii Excepfionare Strdqeni, vicepregedinte alcomisiei pentru Situalii Excepfionare a raionului straqeniDragoman oreg.- specialist principat, Secfia .orrri.ure gi rerafii pubrice dincadrul Aparatului preqedintelui raionului, secretar al Comisiei pentru situatiiexcepfionale araionului Strdqeni 

' '' vvrrrrorvr Psrrr 
'--

Jereghi Sergiu - $ef adjunct ar oficiurui teritoriar chiqindu, r-r Strdqenisirbu Nicolae - 9ef al Direcliei Economie, construclii qi politici investilionaleDodon Alexandru -Director SA,, Drumuri Strdgeni, gef al serviciului inginerescGrosu vasile - preqedintele uREcoor straqeni, qef al Serviciului comert sialimentafie rivr sr \)sr vlululu , i-
samoili Artur - inginer-gef Sector Distribufie orhei at isc RED-Gaz NaturarFenosa SA, gef al Serviciului energetic
Gonfa Tudor - director sRL Iarov eni-Gaz,firiara Strdqeni_G AZ. $ef arServiciului aprovizionare cu gazenaturale.
Manoli Vera - gef al Direcliei Finante
fovu Nicolae - vice-primar al municipiului Str6geni
Duca victor - $ef al Secfiei mobilizare al centruiui Militar Teritorial StrdEeniAmpava lon - qef adjunct al Direcfiei inv6ldrniri-
Racu Gheorghe - comandant al R.atalionului de geniu, NegreqtiGufan Gheorghe - manager-qef al tM ,"Direcfia Comunald Strdseni,,costov constantin - director ar iM "Apa canar,, ;;ff;;;1n"'Ababii Cornel - reprezentant al SA Moldtelecom
$oimu roana - director al Instituliei Medico-sanitare publice Spitalul raionalStrdqeni. '

Granaci Boris - centrul de Sdndtate Publica chigindu, subdiviziunea Strdseni



Bahnaru Victor - qef al Instituliei Medico-Sanitare Publice Centrul de S6nitate
Strdqeni
Malic Ghenadie - $ef al Inspectoratului de Polilie Strdqeni
Stamati Vsevolod - qef al Direc(iei Raionale pentru Siguranfa Alimentelor
Straqeni
Sagaidac Parascovia - gef al Substafiei Asistenld Medical5 Urgent6 Strdqeni
Conovali lulian - inspector superior al Inspec(iei pentru Protecfia Mediului
Strdqeni.
Total membri al comisiei: 27

Au participat: 17

Invitali suplimentari :

Silviu Iurie - Inspector auto de Stat in cadrul Inspectoratului de Polilie Strdqeni
Miron Dumitru - $ef Serviciu Prevenlie al Secfiei Situalii Exceplionale StrdEeni

Ordinea de zi:

l. Cu privire la analiza activitetii Sec{iei Situalii Excepfionale a raionului Striqeni
pentru anul curent.
Roportor: Zaharia Vasile - qef al Secliei Situalii Excepfionale StrSqeni,

vicepregedinte al Comisiei Situalii Exceplionale al raionului Strdqeni.

2. Cu privire la activitatea Comisiei pentru Situalii Excepfionale a raionului
Str6qeni pentru anul 2020.
Raportor: Zaharia Vasile - $ef al Sec{iei Situalii Excepfionale StrdEeni,
vicepreqedinte al Comisiei Situa{ii Excep{ionale al raionului Strdqeni.

3. Aprobarea Planului de activitate al Comisiei pentru Situalii Excep{ionale a
raionului Strdqeni pentru anul 2021.
Raportor; Dragoman Oleg - secretar a Comisiei pentru Situalii Excepfionale a

raionului Strdqeni.

4. Cu privire la gradul de pregltire a serviciilor raionale responsabile de

exploatarea drumurilor, sistemul energetic qi de telecomunicafii cdtre perioada rece
a anului 2020 - 2021.
Raportor: Rusu Gheorghe - qeful regional mun. Str5qeni S.A ,,Drumuri".

S-a decis:

S-a aprobat agenda qedinlei Comisiei pentru Situalii Excepfionale al raionului
Strdqeni din data de 21.12.2020

Pentru-17 impotrivi- 0 Ab{inut-0

S-A EXAMENAT:
1. Cu privire la analiza activitdtii Sectiei Situatii Excep{ionale a raionului

Strdgeni pentru anul curent.

S-a decis:



l.
2.

a)

b)

Se ia act de informafia prezentata de cdtre raportor;
Se pune in sarcina vicepreqedintelui Comisiei Situalii Exceplionale al
raionului Strdqeni Zaharia Vasile, qef al Sec{iei Situalii Excepfionale
Strdqeni intreprinderea urmdtoarelor acfiuni, pe parcursul anului 2021:
Intesificarea qi dezvoltarea claselor de colaborare cu partenerii existenfi;
Identifrcarea de noi parteneri ;i deschiderea Postului teritorial de pompieri in
comuna Radeni.

2. Cu privire la activitatea Comisiei pentru Situalii Excepfionale a raionului
Strdqeni pentru anul 2020.

S-a decis:

1. Se ia act de informafiaprezentat6 de cdtre raportori;
2. Se propune includerea in Planul de activitate al Comisiei pentru Situalii

Excepfionale a raionului Strdqeni desftqurarea qedinfelor in regim online,
reieqind din situalia epidemiologicd existentd.

Votat:
Pentru - 17

Votat:
Pentru - l7

impotrivd - 0

impotrivl - 0

Abfinut - 0

Abfinut - 0

3. Aprobarea Planului de activitate al Comisiei pentru Situalii Excep{ionale a
raionului Strdgeni pentru anul 2021.

$oimu loana, director al Instituliei Medico - Sanitare Publice Spitalul
raional Strdqeni a solicitat in cadrul qedin{ei identificarea sursei financiare
pentru procurarea hidrantului qi brancardelor pentru Instituliei Medico-
Sanitare Public6 Spitalul raional Strdqeni.

S-a decis:
l. Se ia act de informa\ia prezentatd de cltre raportori;
2. Se aprobd Planul de activitate al Comisiei pentru Situalii Excepfionale a

raionului Strdgeni pentru anul2021 (se anexeazd).
3. Se pune in sarcina Direcfiei Finanfe din subordinea Consiliul raional

Strdqeni, in termeni cit mai restrinqi, identificarea sursei financiare pentru
procurarea hidrantului qi brancardelor pentru Instituliei Medico-sanitare
Publica Spitalul raional Strdqeni.



4. Cu privire la gradul de pregdtire a serviciilor raionale responsabile de

exploatarea drumurilor, sistemul Qnergetic qi de telecomunica[ii catre

perioada rece a anului 2020 - 2021.

Raportor: Silviu lurie - Inspector auto de Stat in cadrul Inspectoratului de

Polisie StrdSeni.

S-a decis:
l. Se ia act de informa[ia prezentatd de c6tre raportori;

2. Se pune in sarcina Consiliului raional Strd;eni qi a SA "Drumuri Str6;eni"

intreprinderea ac{iunilor de rigoare in scopul securiz[rii drumurilor publice

(cur6firea, distribuirea materialului antiderapant) pe care circulS transportul Ecolar

c6tre institufiile de inv6f6mdnt, conform itinerearului.

Votat:
Pentru - 17

Votat:
Pentru - 17

impotriva - 0

impotrivi - 0

Ab{inut - 0

Ab{inut - 0

Pavel TAMACIUC

Preqedintele raion ului,
Preqedinte al Comisiei pentru Situa(ii
Excep{ionale a raionului Striqeni

$ef al Sec{iei Situa{ii Excep{ionale StrIqeni,
Vicepregedinte al Comisiei pentru Situa{ii " {'Zt
Excep(ionale a raionului Strdqeni /LiL2 Vasile ZAHARIA<

Secretar al Comisiei pentru Situa{ii
Excepfionale a raionului S

DRAGOMAN


