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DISPOZIŢIE nr. 02-1/7-16
din 10 aprilie 2020

Cu privire la instituirea comisiei de predare-primire
i repartizare a mijloacelor de protec ie individualăși repartizare a mijloacelor de protecție individuală ție individuală

În  scopul  sensibilizării  locuitorilor  comunei  Ivancea,  evitării  expunerii  la  un  pericol
iminent  cauzat  de răspândirea infec iei  COVID-19, prin aplicarea măsurilor  administrative  iției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și și
medico-sanitare  orientate  spre  protec ia  sănătă ii  i  reducerea  riscurilor  pentru  popula ie,  înției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și ției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și și ției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și
temeiul art. 10, 118-126 Cod administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, art. 29 alin. 2,
art.  32 alin.  1,  2,  21 din Legea nr. 436/2006 ”Privind administra ia  publică locală”,  primarulției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și
comunei Ivancea DISPUNE:

1. Se instituie  comisia  pentru predarea-primirea  echipamentelor,  mijloacelor  de protec ieției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și
individuală (bunuri) din partea Consiliului raional Orhei în următoarea componen ă:ției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și
- Ochişor Boris, primarul comunei - pre edintele comisiei;și
- Covali Nadejda,  secretarul consiliului local – secretar; 
- Cehovscaia Natalia, contabil ef – membru;și
- Procopciuc Sergiu, consilier local - membru;
- Verbiţchi Alexandru, consilier local - membru;

2. Comisia instituită va asigura:
- recep ia  echipamentelor,  mijloacelor  de  protec ie  individuală  împotriva  infec ieiției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și ției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și ției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și

COVID-19;
- întocmirea în 2 exemplare a actului de predare-primire a bunurilor transmise; 
- aprobarea  unui  plan  de  ac iuni  în  vederea  repartizării  prioritare  a  mijloacelor  deției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și

protec ie individuală. ției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și
- eviden a utilizării i respectiv casării bunurilor repartizate i utilizate. ției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și și și

3. Prezenta dispozi ie întră în vigoare la data emiterii şi se înclude în Registrul de stat alției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și
actelor locale.

4. Controlul executării prezentei dispozi ii mi-l asum.ției COVID-19, prin aplicarea măsurilor administrative și

 Primar                                                                                                                    Boris OCHIŞOR

 

 


