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Cu privire la măsurile de securitate
implimentate la nivel local

în scopul implementării imediate a măsurilor de securitate şi prevenire a suicidului la nivel
local, precum şi limitării la mijloace letale ce pot fi folosite, în temeiul ait.29 şi art. 32 din Legea
nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” primarul oraşului Orhei
DISPUNE:

1. Se restricţionează accesul la acoperişurile clădirilor publice, blocurilor locative din or.
Orhei.
2. Se obligă, cu titlu de urgenţă, administratorii/gestionarii clădirilor publice, blocurilor
locative care au calitate de titular al dreptului de administrare (gestiune):
2.1. să instaleze grilaje de protecţie în astfel de zone;
2.2. să asigure holurile şi scările, astfel încît acestea să fie cît mai sigure posibil;
2.3. să asigure ferestrele (limitînd gradul de deschidere sau montînd încuietori eficiente).
3. Se recomandă directorilor instituţiilor de învăţămînt din or. Orhei să promoveze o politică
de sănătate, care să includă strategii de promovare a sănătăţii mintale şi care să asigure
asistenţă suplimentară elevilor care sunt supuşi riscului de a fi afectaţi de probleme de
sănătate mintală.
4. Garda populară orăşenească în comun cu organele de drept şi Direcţia asistenţă socială şi
Protecţia Familiei Orhei va desfăşura acţiuni de monitorizare continuă asupra situaţiei
operative, de analiză zilnică cu aprecierea schimbărilor ce au avut loc, de recepţionare
operative la apariţia unor tendinţe negative în acest sens.
5. Specialistul din cadrul Primăriei or. Orhei (dl Veaceslav Onofraş) în comun cu Î.M.
’’Servicii Locativ Comunale” Orhei va verifica nivelul de îndeplinire a prevederilor
prezentei dispoziţii.
6. Pentru aducerea la cunoştinţă publică prezenta dispoziţie va fi plasată pe pagina oficială a
Primăriei oraşului Orhei în reţeaua Internet ('www.orhei.mdI precum şi afişată pe panourile
informaţionale din teri
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