
PRIMAR GEI\ERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU

DISPOZITIE
nr. ,lrg .- dc

Cu privire la activitatea angajalilor din
Subdiviziuni le structurale ale autoritAtilor
publice locale din municipiul Chiqindu
pentru zilele de 05 aprilie - 3I mai 2O2l

din 202r

In temeiul dispoziliei nr. I din 01.04.2021 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a
Republicii Moldova, deciziei t'r. 1 din 03.04,2021 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a
Municipiului Chiqindu, hotirdrii nr. 53 din 26.03.2021 a Comisiei nalionale extraordinare de
sdndtate publicd' hotir6rii nr.34 din20.03.2021a Comisiei extraordinare de sdn6tate publicd a
municipiului Chiqindu, in scopul prevenirii rdspdndirii infecliei CODIV-19 pe teritoriul
municipiului ChiEindu, in conformitate cu art. 29 alin. ( 1), lit. x), art. 32 alin. ( I ) din Legea nr.
43612006,,Privind administralia publicd locala", art. l5 alin. (2) din Legea nr. 13612016,,privind
Statutul municipiului Chiginau", Primarul General al municipiului Chisinau DISpUNE:

Se instituie un program special de activitate din data de 05 aprilie - 3l mai 2021
inclusiv, in subdiviziunile structurale ale autoritdfilor publice locale din municipiul
Chigindu.

Conducdtorii subdiviziunilor din cadrul Primdriei municipiului Chiqindu, vor asigura
regim special de muncd, prin atragerea la serviciu personalul strict necesar pentru
asigurarea funclionalitaFi unitdlii, a cdrui activitate necesitd prezenla obligatorie la
locul de muncd, inclusiv prin asigurtrea muncii la distanfd.
Se recomanda Conducitorilor subdiviziunilor structurale din cadrul autoritalilor
publice locale, intreprinderilor municipale, a instituliilor bugetare si celor la
autogestiune din subordine precum gi pretorilor de sector, asigurarea regimului special
de muncd, conform pct.2 alprezentei dispozilii.
Accesul tuturor persoanelor in incinta Primdriei municipiului Chiqindu, se
restriclioneazd'in aEa fel, incdt depunerea cererilor Ei eliberarea actelor solicitate se va
efectua prin adresa de e-mail: primaria@prnc.md Ei/sau prin adresa poEtald: mun.
Chigindu, bd. $tefan cel Mare gi Sftnt, g3.

Prezenta dispozilie poate fi contestatd cu cerere prealabild adresatd primarului General
al municipiului Chigindu la adresa: mun. Chiqindu, bd. $tefan cel Mare si Sfrnt, g3. in
termen de 30 de zile de la co trivit prevederilor Codului administrativ.
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