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ORDINEA DE Zl:

Cu privire la mйsurile intreprinse de Comisia pentru Situalii Exceplionale а raionului Сйlйrаqi
in vederea implementбrii deciziilor Comisiei pentru Situalii Exceplionale ale Republicii
Moldova privind gestionarea fluxurilor migralionale.
Rароrtоr: ýtefan Bolea - preqedintele raionului, pre;edintele Comisiei

Elena Rusu - qef Direclia asisten!й socialй 9i proteclie а familiei

Cu privire la desemnarea qefului adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat
in calitate de vicepreqedinte al Comisiei pentru Situa{ii Exceplionale а raionului CбlЁraqi.
Rароrtоr: ýtefan Bolea - preqedintele raionului, preqedintele Comisiei

Cu privire la efectuare а analizei localilor/spa{iilor се pot fi utilizate pentru plasarea tеmроrаrй а

refugiatilor qi iпfоrmаrеа, in tеrmеп de 12 ore, а Comisiei pentru Situalii Exceplionale а

Republicii Moldova despre spaliile identificate, starea acestora ;i lista de necesitali pentru
amenajarea lor, 9i funclionalitatea acestora.
Raportor: ýtefan Bolea - preEedintele raionului, preqedintele Comisiei

Membrii comisiei

4. Cu privire la mersul organizйrii colectirii produselor alimentare 9i obiectelor de рrimё
necesitate pentru refugialii din Ucraina stabilili ре teritoriul raionului Сйlйrаqi.
Raportor: Zinaida lurcanu - vicepreqedintele raionului, vicepreqedintele Comisiei

Urmаrе chestiunilor supuse dezbaterilor, Comisia pentru Situatii Exceplionale а raionului Сйlёrаqi, _

DISPUNE:

1. Se ia act de raportul prezentat de dna Elena Rusu, qef Direclia asisten!й socialй qi proteclie а

familiei, privind mбsurile intreprinse in vederea implementйrii deciziilor Comisiei pentru

Situalii Bxceplionale ale Republicii Moldova privind gestionarea fluxurilor migralionale.

2. Se dеsеmпеаzй qeful adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al cancelariei de Stat in calitate de

vicepregedinte al Comisiei pentru Situalii Exceplionale а raionului Сёlйrаqi, cu drept de а
сопчоса Eedinlele Comisiei.
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3. Se instituie un Grup de lucru iп vederea analizei localilor/spafiilor се pot fi utilizate pentru
plasarea tеmроrаrб а refugialilor in urmйtоаIеа соmропеп!й:

Tatiana Rotari, ýеf adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat,
vicepreqedintele Comisiei - preqedintele Grupului
МеmЬrii Grupului de luсrч:
zinatda Turcanu, vicepre gedintele raionului, vicepreqedintele comisiei ;

sergiu Аrtепе, vicepreqedintele raionului, vicepregedintele comisiei;
Nicolae Steclari, qef al Secliei Situalii Exceplionale, vicepregedinte al Comisiei;
Elena Gоп!а, 9еf Direclia iпчйlimбпt, tineret qi sport, membru al Comisiei;
Alexandru Baltaga, membru al Comisiei;
Tudor ОrЬu, membru al Comisiei;
Ion Olari, рrimаrul oraqului Сйlёrаqi;
Veaceslav Stratan, ;ef Direc{ia construclii, mеmЬru al Comisiei;
Primarul localitalii unde se inspecteazё locafiile/spafiile.

Grupul de lucru, men{ionat in pct.3, ча informa, in tеrmеп de 12 оrе, Comisia pentru Situalii
Exceplionale а Republicii Moldova despre spaliile identificate, starea acestora Ei lista de
necesitёli pentru amenajarea lor, qi funclionalitatea acestora.

Se ia act de iпfоrmаliа prezentatй de dna Zinaida Jurcanu privind colectarea рrоdusеlоr
alimentare, igienй qi obiectelor de рrimб necesitate qi transmise atAt Centrului provizoriu pentru
gestionarea fluxului de strбini, precum qi primarilor din localitйli.

Pre9edintele rаiопчlчi ýtefan BOLEA
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