
COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE
A MI]NICIPruLUI CHI$INAU

DE,ClZIAnr.lT

15 aprilie 2022

in conformitate cu Legea w.21212004 ,,Privind regimul stlrii de urgen!6 qi asediu
de rdzboi", Hotirdrea Parlamentului nr. 4ll2022,,Privind declararea stirii de urgen![",
punctele 2,3,4,5,6 qi 7 din Regulamentul Comisiei pentru situalii exceplionale a
municipiului Chigin5u, aprobat prin dispoziliile Primarului General aI municipiului
Chfiniu nr. 1225-dl20l7 qi nr. 75-d dn 07 martie 2022 ,,Despre operarea de
modificdri in dispozilia nr. lL25-d din 20.12.20L7 <<Cu privire la instituirea Comisiei
pentru situalii excepfionale a municipiului Chigin6u>>", Comisia pentru situalii
exceplionale a municipiului Chiqiniu DECIDE:

1. Se ia act de Hotdrdrea Comisiei Nalionale
nr. 6 din 15 aprilie 2022. i

Extraordinare de Sdndtate Publicd

JI

2. Se ia act de Dispozilia Comisiei pentru Situalii
Moldova nr.14 din 14 aprilie 2022.

Exceplion ale a Republicii

3. in mun. Chigindu, identificarea, asistenta qi monitorizareacopiilor in situalie
de risc, copiilor cu insolitori neautorizali,,,vertifi de pe.teritoriulUcrainei in
perioada declarlrii stdrii de rdzboi in Ucraina, se va realiza in conformitate
cu Hotirdrea Guvernului Republicii Mold ov a rc,27 0 I 20 I 4

4. Prin derogare de la prevederile punctului 1-3 din Decizia CMC nr.2l2 dn
06 februarie}}Z} ,,Cu privire la efectuarea achiziliilor publice prin
intermediul sistemului de achizi\ii publice electronice-MTendet'', pe durata
activirii centrelor municipale de plasament temporar pentru refugiali, se

permite Direcliei generale asistenli medicalS qi social5, achizilionarea de
bunuri, servicii qi lucr[ri, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la achiziliile publice de valoare mic6, aprobat prin Hotirdrea
Guvemului nr. 66512016.

s. Se sisteaz6 activitatea centrelor de plasament temporar pentru refugiali din
mun. Chiqin6u: c[minul DGETS (str. Ion creangi nr. 80), Centrut de
Cultur6 gi Creatie,,Orion" (gos. Munce Sti nr.7 9212), $coala Sportivd
Specializati de Handbal nr.2 (str. Melesteu nr. 2I). Conform Planului de



contingenlE a Primiriei Municipiului Chigindu, acestea vor fi securizate pi, in
caz de necesitate, redeschise.

6. Se dispune organizarea spaliilor la Centrul de plasament temporar pentru
refugiali ,"R.enaqterea " (str. Melesteu nr. 20M), cu condilii speciale de cazare
a mamelor cu copii mici, femeilor gravide si a persoanelor cu necesitdli
speciale.

Viceprimarul municipiului ChiEindu, dl Fadei
controlul executirii prevederilor prezentei decizii.
Prezenta Decizie intr6 in vigoare din momentul

Nagacevschi, va asigura

emiterii gi se publicd pe

pagina web oficial5 a Primlriei Municipiului Chiqi

7.

8.
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