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DISPOZIŢIE 

 

Din 18.01.2014                                           or.Cimişlia                                  nr.  06  – d 
 

Cu privire la măsurile de  

protecţie antiincendiară pe  

teritoriul administrat de primărie  

 

         În conformitate cu art. 4 (1) n), din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 

din 28.12.2006, art. 29 (1) c), g), i), n), x) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 

din 28.12.2006, art. 3 (2) (4), art. 4, art. 5, art. 6 (2) , art. 7, art. 9 (1) a) , art. 12, art. 14 (4) h) , 

art. 15, art. 18 (2)  din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din  

24.10.2002, art. 9 (3) b), art. 11 (1) din  Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale nr. 93 din  05.04.2007, DISPUN: 

  

1. A impune în sarcina Î.M.”Servicii publice Cimişlia” următoarele obligaţiuni suplimentare la 

cele prevăşute de Statut: 

- organizarea serviciilor antiincendiare; 

- instruirea şi propagarea cunoştinţelor şi a abilităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor în 

rîndul populaţiei din localităţile subordonate primăriei; 

- examinarea sobelor, cuptoarelor şi altor dispozitive de produs căldură cu flacara deschisă 

(inclusiv cazane de diferite modele)  pentru încălzirea încăperilor proprietate a cetăţenilor şi a 

persoanelor juridice cu eliberarea certificatelor precum că sînt pregătite pentru expluatarea în 

sezonul de toamnă iarnă.  

- acordarea serviciilor de deservire tehnică a cazanelor pentru producerea căldurii şi a apei calde. 

 

2. Finanţarea obligaţiunilor suplimentare va fi din încasările pentru serviciile acordate contra 

plată. 

 

3. Managerul şef al Î.M.”Servicii publice Cimişlia” d-l Victor Acălugăriţei: 

-  va efectua modificările la Statutul întreprinderii Î.M.”Servicii ublice Cimişlia” în conformitate 

cu legea şi dispoziţia dată; 

-  va prezenta spre aprobare consiliului orăşenesc proiectul tarifelor pentru serviciile acordate; 

-  va stabili o relaţie de conlucrare cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; 

-  va pregăti necesarul pentru deschiderea la sediul Î.M.”Servicii publice Cimişlia”  din strada 

Nicolae Iorga, oraşul Cimişlia a unui post de salvatori şi pompieri cu implicarea pompierilor 

voluntari. 

 

4. Controlul asupra executării dispoziţiei date îl va exercita viceprimarul Sergiu Vîrlan. 

 

5. D-na Lidia Erhan, specialist pentru lucrări de secretariat, va aduce dispoziţia dată la cunoştinţa 

tuturor persoanelor vizate.  

 

 

 

      Primar                                                                       Gheorghe Raileanu               
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