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Cu privire la instituirea Comisiei extraordinare de sănătate publică a comunei 
Chetriș .

în conformitate cu prevederile punctului 4 din Hotărîrea Guvernului RM nr.820 
din 14.12.2009 „ Cu privire la comisia națională extraordinară de sănătate publică 
”, Legii nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de Stat a sănătății publice , 
Hotărîrii Guvernului nr. 14 din 29.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului 
privind sistemul de alertă precoce și răspuns rapid pentru prevenirea , controlul 
bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătzate publică , în scopul asigurării 
unui grad adecvat de pregătire pentru urgențele de sănătate publică pe teritoriul 
comunei Chetriș , în temeiul art. 14 al (2) 1 (in) din Legea privind administrația 
publică locală nr. 436 - X VI din 28 decembrie 2006 Legii nr. 100 din 22.12.2017 
privind actele normative Consiliului comunal DECIDE :

1. Se instituie Comisia extraordinară de sănătate publică a comunei Chetriș 
în următoarea componență :

Președinte
• Zinaida Diaconu , primarul scomunei

Vicepreședinte
• Vasile Morcov , medic șef CS Chetriș

Secretar
• Elena Ivanoy , secretarul consiliului local

Membri:
• Eugenia Gureu , asistent social comunitar
• Victoria Ghemu , director IET „ Muguraș ”
• Angela Rusu , contabil șef primărie
• Ivan Rotari specialist primărie
• Ion Jornea , consilier , director „Gruprijor - Agro ”
• Marcel Cereteu , polițist de sector'
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2. Se aprobă Regulamentul Comisiei extraordinare de sănătate publică a comunei 
Chetriș conform anexei 1 .

3. Se stabilește că , la necesitate , la ședințele Comisiei pot fi invitate și alte 
persoane din rîndul experților în diferite domenii, pornind de la specificul 
situației create sau al problemelor abordate .

4. Comisia extraordinară de sănătate publică a comunei Chetriș , se abilitează , în 
consițiile legii, cu dreptul de adoptarea hotărîrilor privind declararea / 
anularea stării de urgență în sănătate publică la nivel local, coordonare a 
activității persoanelor fizice și juridice în scopul prevenirii , diminuării , 
răspîndirii și lichidării consecințelor urgențelor de sănătate publică.

5. Hotărîrile Comisiei extraordinare de sănătate publică a comunei Chetriș sunt 
executorii pentru persoanele fizice și juridice , indiferent de domeniul de 
activitate și forma juridică de organizare din teritoriu .

6. Se stabilește că , în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile deținute, 
atribuțiile acestora în cazul Comisiei vor fi executate de către persoanele 
desemnate în funcțiile respective , fără emiterea altei decizii.

7. Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune în seama primarului 
comunei , Zinaida Diaconu .

Președintele ședinței

Secretarul consiliului corn

Natalia Gherman

Elena Ivanov I


