
Comisia репtru Situa{ii Excep{ionale а rаiопulчi Criuleni

Dispozi{ia
nr. l din 28.02.2022

in conformitate cu НоtйrАrеа Parlamentчlui nr. 4|/2l22privind dесlаrаrеа stбrii de
urgen!6, dispoziliile Comisiei pentru Situalii Exceplionale а Republicii Moldova пr. 1

diП 24.02.2022 qi пr. 3 din 27.02.2022, ordinul Ministerului Muncii gi Protecliei
Sociale пr. 2l din 26.02.2022 cu privire la арrоЬаrеа Regulamentului de organizare gi
funclionare а Centrului de plasament tеmроrаr pentru refugiali qi normele de personal
qi cheltuieli, Comisia pentru Situalii Exceplionale а raionului Criuleni

DISPUNE
1) Se solicitЙ Direcliei Asisten!6 Socialй qi Proteclie а Familiei Criuleni de соmuп
acord сu directorul ýcolii Profesionale Criuleni, s5 inilieze procedura de deschidere а
Centrului temporar de plasament pentru refugiali in incinta cйminului ýcolii
profesionale сч sediul in oragul Criuleni str. 31 August пr. 130.
2) Se obligй autoritelile administraliei publice locale de nivelul I sб prezinte iпfоrmаliа
despre persoanele refugiate aflate in localitйlile administrate сйtrе Direclia Asisten!й
Socia16 qi Protec{ie а Familiei Criuleni gi Centrul de Сооrdопаrе Chiginбu.
3) Autoritetile administraliei publice locale de nivelul I/instituliile publice/private din
raionul Criuleni чоr pune 1а dispozilia Direcliei Asisten!й Socialй qi Proteclie а Familiei
Criuleni obiective de cazare сu respectarea regulamentului de organizare Ei func{ionare
а Centrului de plasament.
4) Autoritatile administraliei publice locale de nivelul I qi Inspectoratul de Polilie
Criuleni vor asigura securitatea qi ordinea publicй pentru а evita orice fоrmй de
destabilizare а situaliei.
5) Ре perioada stйrii de urgепф se interzice dеsйqurаrеа аduпбrilоr, manifestaliilor
publice gi а altor acliuni in masй.
6) Se аlосй sчmа de 50 000 lei (cinci zeci mii lei) din Soldul disponibil а1 Consiliului
raionul Criuleni pentru апul 2022 pentru а fi acordate centrelor de plasament tеmроrаr
а refugialilor nou сrеаtе, iпЬаzа demersurilor qi а altor acte justificative, саrе чоr fi
prezentate Comisiei pentru Situalii Exceplionale din raionul Criuleni.
7) Se аlосй suma de 55 000 lei (cinci zeci qi cinci mii lei), din Soldul disponibil а1

Consiliului raionul Criuleni pentru апul 2022, Inspectoratului de polilie Criuleni,
pentru рrосчrаrеа de grilaje metalice.
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