
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

PRESEDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZITIE nr. 32-U
din'/ L martie 2020-

Cu privire la asigurarea apdrdrii impotriva
incendiilor in localitdlile raionului $tefan Vodd
in perioada primdvard - v ard 2020

in conformitate cu art. 10 din Legea w. 267 din 09. ll.Igg4 privind apdrarca
impotriva incendiilor, art. 53 din Legea'nr. 436 din 28.L2.2006 privind administrafia
publicd locald, in temeiul Dispoziliei nr 54 d din 25.02.2020 emisd de geful
Inspectoratului General pentru Situalii de Urgentd aL MAI, general-maior al s/salvare
Mihail Harabagiu, precum gi ?n scopul reducerii riscurilor de producere a incendiilor in
gospodiriile cetSlenilor gi micgorarea numdrului de intervenfii, pregedintele raionului,

DISPUNE:
1. Seclia situalii exceplionale $tefan VodS:
- va organiza qi desflqura in localitdlile cu

educare gi informare a populaliei privind acliunile
producere a incendiilor specifice perioadei;

- va organiza afiqarea informaliilor qi instrucliunilor cu caracter de avertizare gi

prevenire in locurile publice privind pericolul de incendiu;
- va instrui corpul didactic din instituliile de invdfdmdnt qi elevii privind

respectarea mdsurilor in domeniul reducerii riscurilor specifice perioadei cu inm6narea
materialelor de prevenire (pliante, broguri), pentru denroltarea capacitAfi de percepere gi

de apreciere de cdtre copii, a pericolelor generate de situaliile exceplionale gi incendii,
pentru viald gi mediul ambiant, cu educarea gi informarea copiilor privind interdiclia
utilizdrii focului deschis in apropierea locuinfelor, anexelor gospodSreqti gi a depozitelor
de furaje, pe terenuri virane acoperite de vegetalie uscat6.' 2. Administraliile publice locale vor asigura reducerea riscurilor producerii
incendiilor prin:

- prevenirea arderii in c6mp deschis a resturilor vegetale de orice provenien!6;
- delimitarea prin ffigii de proteclie (arate) a localitdlilor, ocoalelor silvice,

obiectivelor gi drumurilor fa!d, de cdmpurile de vegetalie uscatd ce prezint6 pericol de

incendiu;
- realizarea acliunilor privind lichidarea gunoigtilor neautorizate, cosirea ierbii

uscate, cu transportarea deqeurilor tn locuri special destinate, intru evitarea aprinderii
acestora de la diferite surse de foc.

numd.r sporit de incendii mdsuri de

in domeniul reducerii riscurilor de



3. Managerii intreprinderilor silvice:
- vor atenliona persoanele ce tranziteazd pidurile sau desf[qoard activitdli in

arealul pidurilor, asupra consecinlelor pe care le pot avea utilizarea focului deschis sau
fumatul in pidure (cu afigarea informafiilor gi inscripliilor de avertizare);

- vor orgariza executarea necondilionatd a prevederilor Regulamentului
securitdlii antiincendiare aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr. 740 din 17.06.2003
pentru aprobarea actelor normative vizdnd gestionarea gospodiriei silvice.

4. Controlul asupra executirii prezentei dispozilii se pune in sarcina qefului
Secliei situalii excepfionale $tefan Vodd, locotenent-colonel al s/intern Oleg Topor.

Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtinfa:
Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat; .. $
Primdriilor;
Managerilor intreprinderilor silvice;
SecJiei situalii exceplionale $tefan Vod6;
Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vodb.

Pregedintele raionului Vasile MAXIM

Avizat:
Specialist princip
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