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PROIECT 

 

DISPOZIȚIA 

                           Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Teleneşti             

nr. 12/1 din 26 iunie 2020 

 
Cu privire examinarea demersurilor parvenite de la primăriile   

s. Chiștelnița, c. Sărătenii Vechi  și s. Leușeni privind acordarea ajutorului financiar în 

 vederea lichidării consecințelor calamităților naturale din 12-18.06.2020 

 
Examinând demersul primarului s. Chiștelnița nr. 75 din 15.06.2020, demersul primarului c. 

Sărătenii Vechi nr. 384 din 17.06.2020 și demersul primarului din s. Leușeni nr. 10 din 25.06.2020 

privind alocarea mijloacelor financiare pentru lichidarea consecințelor calamității naturale provocate 

de ploi torențiale și vânt puternic, în  conformitate cu art. 10, 16 al Legii R. Moldova cu privire la 

Protecţia Civilă nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994, Hotărârea Guvernului  Nr. 1076 din 16.11.2010 

cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor 

în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, în temeiul pct. 9 lit. „a” 

din Regulamentul de activitate al Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului Telenești, 

aprobat prin Dispoziția nr. 47 din 13.04.2020, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului 

Telenești: 

 

DISPUNE: 

1. Se ia act de: 

1.1. Demersul primarului s. Chiștelnița înregistrat cu nr. 337 din 24.06.2020 și actele aferente, 

prin care solicită examinarea posibilităților alocării mijloacelor financiare pentru lichidarea 

consecințelor calamității naturale provocate de ploaia torențială, grindină și vântul puternic din data 

de 12.06.2020. Pagubele pricinuite conform actelor de constatare sunt în total de 1007441.00 lei , 

sistematizate în parte:  

a) drumuri publice din interiorul localității – 859146 lei; 

b) culturi agricole (SRL „Agrotrofim”) – 100000 lei; 

c) bunuri din cadrul gospodăriilor individuale (casnice) – 7075 lei; 

d) terenuri agricole și culturi agricole din cadrul gospodăriilor individuale (casnice) – 41220 

lei 

1.2. Demersul primarului c. Sărătenii Vechi înregistrat cu nr. 331 din 18.06.2020 și actele 

aferente, prin care solicită examinarea posibilităților alocării mijloacelor financiare pentru lichidarea 

consecințelor calamității naturale provocate de vântul puternic din data de 12.06.2020. Pagubele 

pricinuite SA „Fabrica de Vin Sărătenii Vechi” la acoperișul unităților de producere constituie  87180 

lei; 

1.3. Demersul primarului s Leușeni înregistrat cu nr. 340 din 26.06.2020 și actele aferente, 

prin care solicită examinarea posibilităților alocării mijloacelor financiare pentru lichidarea 

consecințelor calamității naturale provocate de ploaia torențială,  și vântul puternic din data de 

18.06.2020. Pagubele pricinuite conform actelor de constatare la drumurile publice din interiorul 

localității constituie 66220 lei; 

 

1.4. Austeritatea fondului de rezervă al bugetului Consiliului raional Telenești care la moment 

constituie 440630 lei. 
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2. Se aprobă redirecționarea demersurilor și actelor aferente nominalizate în pct. 1.1 - 1.3 , 

către Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova.  

3. Specialistul superior în protecția civilă și serviciul civil (dna Diana Ungur), în termeni 

optimi, va pregăti pachetul de documente pentru solicitarea mijloacelor financiare din fondul de 

intervenție al Guvernului, și înaintarea către comisia pentru situaţii excepţionale ierarhic superioară, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziții, se atribuie Președintelui raionului 

Telenești. 

 

Preşedintele Comisiei pentru SE                                                                                   

Preşedintele raionului Teleneşti                                       Mariana OMBUN 
 

 

Secretarul Comisiei pentru SE                                               Sergiu LAZĂR 

 


