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nr.9-d din 25.01.2022
Cu privire la desemnarea înlocuitorilor în comisia 
locală privind situaţiile excepţionale în comuna Truşeni

Având în vedere asigurarea continuităţii în activitatea comisiei situaţii 
excepţionale, reieşind din necesitatea luării măsurilor de prevenire şi diminuare a 
consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi 
epizootiilor şi la apariţia situaţiei excepţionale şi organizarea mobilizării la timp, după 
caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate, în temeiul 
prevederilor art.29 alin.l lit.x), art.32 alin.l din Legea nr.436/2006 privind administraţia 
publică locală, dispozinr.242-p din 24.11.2021 ”Cu privire la asigurarea de drept a 
interimatului funcţiei de primar”, primar interimar DISPUNE:

1. Se desemnează înlocuitori pentru întreaga componenţă a Comisiei situaţii
excepţionale în comuna Truşeni, după cum urmează:

Membru titular înlocuitor I înlocuitor 2
Preşedinte Primar Burduja Margareta Radu Oxana
Vicepreşedinte Apostol Victor Vrînceanu Simion Lupaşco 01ga(Muzeu)
Secretar Apostu Ana Graur Claudia Madan Viorelia
Membru Ursachi Silvia Vrînceanu Svetlana Madan Galina
Membru Lupaşco Olga Moşin Octavian Radu lurie
Membru Moisei Elena Haidău Alexandra Isac Serafima
Membru Lupaşcu Elena Secrii Andrei Isac Anna

2. Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor comisiei nominalizate din 
funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi executate de persoanele 
nou-semnate în funcţiile respective fără a fi emisă o altă dispoziţie a Primarului 
comunei Truşeni.

3. Preşedintele comisiei situaţii excepţionale va organiza:
3.1 activitatea înlocuitorilor astfel, încât să fie asigurată continuitatea activităţii 
instituţiilor pe care le reprezintă; . .
3.2 activitatea comisiilor la distanţă, în măsura posibilităţilor, utilizînd în acest 
sens mijloacele de telecomunicaţii, inclusiv pentru supleanţi.

4. Se abrogă dispoziţia nr.92-d din 15.10.2021 ”Cu privire la desemnarea 
înlocuitorilor în comisia locală pricind situaţiile excepţionale în comuna Truşeni”.

5. Contro

PRIMAR

rezentei dispoziţii mi-1 asum.

Ghenadii NEDREAGA


