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HotIrAre
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului Teleneqti

nr.1l4 din 28 februarie 2020

,,Cu privire la examinarea clemersului primdriei Pistruieni in vederea alocdrii surselor
financiare dinfondul ele rezervd a Consiliului raional Telene;ti pentru lichidarea
consecin(elor situa(iei excep(ionale din data de 24.02.2020"

in temeiul art. 54 alin. 1 al Legii privind administra{ia publicalocald, rc.436- XVI din
28 decembie 2006, in conformitate cu art. 16 at Legii R. Moldova cu privire la protecJia Civild
nr. 271'XIII din 9 noiembrie 1994, qi in scopul pregdtirii qi mentinerii activit6trii stabile a
instituliilor 9i serviciilor abilitate pentru evitarea unor posibile situalii excepfionale care pot fi
create in fenomenelor naturale, Comisiei pentru Situalii Exceptionale a raionului Teleneqti:

HotlrI;te:
1. Se ia act de informalia prezentatd, de cdtre qeful SSE, dl Ion Ve;ca cu privire la situa{ia
inregistratd pe teritoriul raionului Teleneqti creatd in urma vantului puternic din24.02.2020.
2. Se ia act de informare de actul de constatare a pagubei qi a demersului prim6riei pistruieni cu
privire la alocarea mijloacelor financiare pentru lichidarea consecinfel or cauzate de v6ntul
puternic din 24.02.2020 care a cauzat smulgerea acoperiqului de pe blocul de studii a
Gimnaziului "Anton Moraru" din s. pistruieni.

3. Direcfia Generald Educafie va solicita agentului economic care aefectuat lucrdri de montare a
acoperiqului - evaluarea qi stabilirea catzei deteriordrii acoperiqului gimnaziului ,, A Moraru,, din
s. Pistruieni.
4. Autoritdfilor publice locale de nivelul I-ii, se recomandd sd asigure respectarea procedurii
legale de alocare a mijloacelor financiare din soldul disponibil a bugetului local, necesare
acoperii pierderilor rezultate.
5. Se propune inaintarea spre examinare qi solufionare la urmdtoarea qedinfa a Consiliul Raional
Teleneqti a demersului primdriei Pistruieni de alocare a mijloacelor financiare necesare pentru
restabilirea acoperiqului IP gimnaziului "A. Moraru" s. pistruieni.

6. Direcfia Generald Educafie v-a asigura elaborarea devizul de cheltuieli pentru estimarea
costului lucrdrilor de restabilire a acoperiqului IP gimnaziului "A. Moraru,, s. pistruieni.
*.incazulin care pentru lichidarea consecintelor situaliei exceplionale create nu sunt suficiente
mijloace financiare in fondul de rezervd" a Consiliului raional, specialistul superior in protecfia
civil6 ;i serviciul civil (dna Diana Ungur) va preg6ti pachetul de documente pentru solicitarea
mijloacelor financiare din fondul de intervenlie al Guvernului, Ei inaintare a cdtre comisia pentru
situafii excepfionale ierarhic superioard, conform prevederilor legale in vigoare.
$. Controlul asupra executdrii prezentei hotdrdri, se atribuie vicepreqedintelui raionului Teleneqti,
dlui Alexandru Taburceanu.

Vicepreqedintele raionului Telenegti, 
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Alexandru TABURCEANU

Diana UNGURSitaufii Excep{ionale


