
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

din JG

DISPOZTTTE.
a Pregedintelui raionului Cimiqlia

c/LL;e- /,C,1r0 nr. {"/

Cu privire la pregltirea qi

petrecerea recoltlrii culturilor
cerealiere din prima grupl

in conformitate cu prevederile art.5 4 alLegii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administralia publica locald qi in scopul monitorizdrii pregatirii tehnicii,
bunei deslEqurdri a recoltdrii culturilor cerealiere din prima grupA, credrii resurselor
de griu pentru asigurarea necesitdlilor de seminle pentru roada anului 2021 ,

preqedintele raionului DISPUN:

l.Se instituie staful raional pentru monitorizarea pregatirii citre recoltarea
culturilor cerealiere de prima grupd qi organizarea bunei desf6qurdri a lucrdrilor
agricole de recoltare in vara anului 2020 in urmdtoarea componen!6:

Preqedintele stafului
OlSrescu Mihail - preqedinte al raionului Cimiglia

Vicep regedintele stafului
Grosu Ghenadie - vicepreqedinte al raionului Cirniqlia

Membrii stafului:
Zamftrov Vladimir- qef , Direclia Agriculturd gi Industrie Prelucritoare

Brinza Marin - qeful Secliei situalii exeplionale Cirniglia

Vlas Viorel - ;ef, Inspectoratul de polilie Cimiglia

Burduh Marin - inspector gef a Inspecliei Ecologice Cimiglia.

Bunduchi Andrei - inginer superior coordonator la Inspec(ia energeticd
teritorial6 Hinceqti

Raileanu Mihail - specialist principal al Direcliei Agricultura gi

Industrie Prelucrdtoare.



Vlas Alexandru - $ef ISST ,,Intehagro" Cimiglia

Pascaru Tamara - medic qef CSP Cimiglia

Nazaria Radu - $ef Inspeclia TeriorialS de Muncd Cimiglia

Jubea Valentina - $ef DRSA Cimiqlia.

l. Se atribuie stafului:

- controlul asupra demardrii reparaliei gi pregdtirii tehnicii agricole
pentru recoltarea culturilor cerealiere din prima grupd;

- monitorizarea recoltdrii culturilor spicoase gi leguminoase de cdtre
producStorii agricoli din raion;

- aprecierea necesitdlilor de griu alimentar qi furajer pentru populalie gi

instituliile bugetare din raion, precum qi contribuirea 1a crearea
rezervelor de griu pentru scopurile menlionate;

2. Primarii localitalilor din raion de comun cu producdtorii agricoli din
teritoriu:

vor coordona pregdtirea qi efectuarea in termene optime a lucrdrilor de

recoltare a culturilor cerealiere din prirna grupd;
vor contribui la elaborarea mdsurilor de stimulare a lucrdtorilor
antrenali la lucrdrile de recoltare a culturilor cerealiere qi leguminoase
g i v or or ganiza totalizar e a r ezultate I or re c o ltari i in teri tori u ;

vor intreprinde mdsuri pentru asigurarea pazei recoltei contra
incendiilor.

Preqedintele
raionului Ci

ex: Zamfirov Vladimir
tel:0241 22056

Olirescu Mihail


