
comisia pentru situafii excep{ionale a raionului $tefan vod[

DISPOZITIA nr.l1 din 02 decembrie 2022

a sedinlei extraordinare a comisiei pentru situatrii

exceptrionale a raionului $tefan Vodd

in scopul realizdr\i prevederilor Dispoziliei nr. 50 din 30 noiembrie 2022 a

comisiei pentru Situalii Exceplionale a 
-RM, 

asigurarii mdsurilor eficiente de

reducere a consumurui de .n.r[i., in conformitate cu prevederile Legi|nr.271 di1

09.11 1994 ,,Cu privire la piotectria civild", Hotdr6rea Guvemului Republicii

Moldova nr, 420 din 14 decembrie 202r ,,cu privire la mdsurile de pregdtire a

protecliei civile a Republicii Moldova pentru anul 2022", Hotdririi Guvernului nr'

606 din 24.08.202i ,,C, privire la aprobarea unor mdsuri de prevenire si

atenuare a impactului crizei energetice tn caz de limitare

a furnizdrti gazelor naturale ;i pregdtire pentru perioada

sezonurui de tncdlzire 2022-2023", Hotdririi Guvernului nr. r076 din 16.11.2010

,,Cu privire la clasificarea situalii.ilor exceptrionale Si ta modul de acumulare Si
'prurirtore 

a informififto, tn dom'eniu,l proticliei popula{iei Si teritoriului tn caz de

s itual ii excePI ional e"
DECIDE:

1. Se ia act de informaliaptezentatd de raportor'

2. Autoritdlile publice locale de nivelul I gi II:

. vor evalua posibilitalile Ei vor lua masurile necesare pentru

reducerea consumului de energie electric[, in special in orele de

vdrf (07:00.11:00 qi 18:00-23:00), dar Qare s6 nu afecteze

siguranla Ei s6n6tatea cetalenilor sau funclionarea serviciilor

esenliale;

. vor depune eforturi pentru inlocuirea ldmpilor incandescente

cu becuri de tiP LED;

. vor asigura intreruperea iluminatului stradal pe timp de zi

(intre orele 08:00 Ei 16:00)'

3. PrezerfiaDispozilie se comunicd qi se remite spre executare:

o PreEedinlilor comisiilor pentru Situalii Exceplionale ale APL de

nivelul I din raionul $tefan Vod6;

a

a

serviciilor protecliei civile ale raionului $tefan vod6;

Instituliilor qi intreprinderilor din raionul $tefay Vod6, indiferent de

foma juridicd Ei tipul de proprietate.

Preqedintele Comisiei
pentru situafii exceP{ionale,
Pregedinte al raionului $tefan Vodi Vasile MAXIM


