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Cu privire la constituirea §i activarea 
Punctului Local Causeni de

5

Dirijare in Situapi Excepponale

/V

In scopul organizarii unor masuri de raspuns §i control la urgen^a de sanatate 
publica determinata de virusul COVID 19, monitorizarii situapei epidemiologice in 
raionul Cau§eni, in vederea executarii prevederilor Hotararii Parlamentului 
Republicii Moldova nr.55 din 17 martie 2020 „privind declararea starii de 
urgen^a”, in contextul aplicarii prevederilor Legii nr.212 din 24.06.2004 „privind 
regimul starii de urgen^a, de asediu §i de razboi” §i activarii Comisiei pentru 
Situapi Excepponale a raionului Causeni in temeiul Hotararii Guvemului nr. 1340 
din 04.12.2001 §i a Punctului Teritorial Cau§eni de Dirijare in Situapi Excepponale 
in temeiul Hotararii Guvemului nr.803 din 01.08.2018 §i asigurarii procesului 
decizional §i fluxului informational, in conformitate cu Hotararea Guvemului 
nr. 1340 din 04.12.2001 „Cu privire la Comisia pentru Situapi Excepponale a 
Republicii Moldova, Hotararea Guvemului nr. 1076 din 16.11.2010 „Cu privire la 
clasificarea situapilor excepponale §i la modul de acumulare §i prezentare a 
informapilor in domeniul protecpei populapei §i teritoriului in caz de situapi 
excepponale” §i Hotararea Guvemului nr.803 din 01.08.2018 „Cu privire la 
Centrul de dirijare in situapi excepponale al Comisiei pentm Situapi Excepponale 
a RM §i structurile de asigurare a activitapi altor comisii pentru situapi 
excepponale”,

in scopul executarii Dispozipei nr.87 ,,d” din 18 martie 2020 emisa de 
Vicepre§edintele Comisiei pentru Situapi Excepponale a RM §i Hotararii nr.5 din 
19 martie 2020 a Comisiei pentru Situapi Excepponale a raionului Causeni,

in temeiul art. 31 alin.(l) lit. j), x) §i 32 din Legea privind administrapa 
publica locala, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, D I S P U N :

1. Se constituie Punctul Local Causeni de Dirijare in Situapi Excepponale 
(PLDSE Causenij ca structura insterinstituponala de suport decizional 
pentru asigurarea activitapi Comisiei pentru situapi excepponale a orasului 
Causeni, incepand cu data de 20 martie 2020, in incinta primariei din 
localitate.

2. Se stabile§te component PLDSE Causeni, din cadrul serviciilor 
desconcentrate ale primariei, dupa cum urmeaza:
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- §ef -  Anatolie DONTU, primarul orasului Causeni
- Membrii:
- Sergiu Babin, viceprimarul orasului Causeni
- Valentina Panfilov,director IMSP Centrul de Sanatate Causeni;
- Eugen Cretu, ofi^er superior de sector din cadrul Inspectoratului de 

Police Cau§eni;
- Ana Lungu, specialist primaria orasului Causeni;

3. Se asigura PLDSE Causeni cu activitate periodica, iar la necesitate in regim 
intensiv 24/24 ore, din cadrul entitaplor menponate la pct.2), cu asigurarea 
acestora cu mijloace tehnice de comunicare, internet, calculator;

4. PLDSE Causeni, va avea sarcinile de baza prevazute de art.27 Anexa 2, 
Capitolului IV al Hotararii Guvernului nr.803 din 01.08.2018 ,,Cu privire la 
Centrul de dirijare in situatii exceptionale al Comisiei pentru Situatii 
Excepponale a RM §i stmcturile de asigurare a activitapi altor comisii 
pentru situatii exceptionale”;

5. Conducatorii din cadrul serviciilor desconcentrate ale orasului Causeni, 
intreprinderilor, organizapilor §i institutiilor, indiferent de forma de 
proprietate §i subordonare, cetatenii Republicii Moldova §i alte persoane 
fizice aflate pe teritoriul localitapi, vor asigura:

executarea pe deplin a Dispozipei nr.l din 18.03.2020 a Comisiei pentru 
Situatii Exceptional a Republicii Moldova, inclusiv a deciziilor 
ulterioare;
executarea Hotararilor nr.l, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8 §i nr.9 
ale Comisiei naponale extraordinare sanatate publica emise in perioada 
02 februarie 2020 -  15 martie 2020;

6. Prezenta Dispozipe se aduce la cuno§tinta membrilor PLDSE Causeni si 
locuitorilor orasului Causeni prin publicare in pagina web a primariei 
orasului Causeni, includerii in Registrul de stat al actelor locale.

Anatolie DONTU
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