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DISPOZITIA
comisiei pentru situafii Excepfionale a raionului relenegti

nr.614 din24 august 2021

Cu privire examinarea demersurilor parvenite de la
autoritlfile publice locale de nivelul I privind acordarea ajutorului financiar in
vederea lichidlrii consecinfelor calamitlfilor naturale

Examindnd demersurile cu caracter financiar parvenite din partea autoritatilor publice locale
de nivelul I, privind alocarca mijloacelor financiare pentru lichidarea consecinleltr calamit[1ii
naturale provocate de ploi torenfiale produse in perioada lunilor mai - iulie, in conformitate cu art.
10, 16 al Legii R Moldova cu privire la Proteclia Civild m. 271-XIII din 9 noiembrie 1994,
Hot[r6rea Guvernului Nr. 1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situa]iilor exceptionale gi la
modul de acumulare gi prezentare a informatiilor in domeniul protecfiei populatiei qi teritoriului in
caz de situalii exceplionale, in temeiul pct. 9 lit. ,,a" din Regulamentui aL activitate al Comisiei
pentru Situafii Exceplionale a Raionului Teleneqti, aprobat pri, Oispozigia nr. 47 din 13.04.2020,
Comisia pentru Situafii Excepfionale a raionului Teleneqti:

DISPUNE:
1. Se ia act de:

1.1. Demersul primarului s. Chi$elnile inregistrat cu nr. l7l din28.07.2O2l qi actele aferente,prin care solicitd .examinarea posibilitlfilor aloclrii mijloacelor financiare pentru lichidarea
consecinfelor calamitilii naturale provocate de ploaia torenlial[ din data de 21.07.i021 prin care au
afectat doud porfiuni de drum public local. Pagubele pricinuite conform actului de constatare sunt in
valoare totald. de 387 3 62 15 sistemat izate inparte :

1.2. Demersul primarului s. Mind&$i lnregistrat cu nr. 206 din2l.06.202l qi actele aferente,prin cate solicitS examinarea posibilitEfilor alocirii mijloacelor financiare pentru lichidarea
consecinfelor calamitafii naturale provocate de ploaia torenliala din data de 15-16.06.2020 care a
distrus un sector de drum local. Pagubele pricinuite, conform actului de constatare sunt in valoare de
115 mii lei.

1'3' Demersul primarului s. CorQpceni inregistrat cu nr. 6 din 06.07 .2021 qiactele aferente,prin care solicitd .examinarea posibiliiafiloi alocarii mijloacelor nnun.i*" pentru lichidareaconsecinfelor calamitalii naturale provocate de ploaia torenliala din data ae os.ol.zozr. ratuuerepricinuite conform actului de constatare la drumul public dininteriorul localit6jii constituie 67,0 miiIei;
1'4. Demersul primarului s. suhuluppni inregistrat cuw.02ll-37-l4o din06.07.2021 qi acteleaferente, prin care sgticiJa examinarea poriuititalilor alocirii mijloacelor financiare pentru lichidareaconsecinfelor calamitEfii naturale provocate de ploaia torential6 din data de 05.07.2021 care aprovocat distrugeri la 780 m2 de drum in yarianta albd qi 260 m2 de rigole. pagubele pricinuite

conform actului de constatare constituie 66,0 mii lei;
1'S'Demersurile primarului s. Sco4eni inregistrat cu nr.71 din 19.05.2021 qi demersul nr. 95din 22'07'2021 inclusiv actele aferente prin i*. solicit[ .**ir*L, iosibilitalilor aloc6riimijloacelor financiare pentru lichidarea consecinlelor calamitalii naturale'provocate de ploiletoren{iale din data de 15.05.2021 care a_deteriorat cinci porfiuni de drum io*r ,u suprafafa totald de757 '95 m' qi ploaia torenfia16 din 21.07 .2021 carc a provocat distrugeri pe 5 sectoare de drum cu o



suprafara totald.de 5500 m2 drum in varianta alb6. Pagubele pricinuite conform actului de constatare a
pagubelor produse la data de 15.05.2021 constituie 7579510 mii lei, iar pagubele'produse la data de
21.07.2021 constituie 144300,0 mii lei;

1.6. Austeritatea fondului de rczervd" al bugetului Consiliului raional Teleneqti care la situafia
din24 august 2021 constituie 700 mii lei.

2. Se propune in cadrul qedinlei ordinarea a Consiliului raional Teleneqti de a aloca din fondul
de rezerv6 mijloace financiare in m6rime total[ de 11210 lei, care vor fi repartizate dupd, cum
utmeazd:

a) 6610lei - primdriei satului Mindreqti, pentru acoperirea pagiald de 50 o/o din suma totald a
pagubei materiale pentru efectuarea lucrdrilor de reabilitare a drumului public local deteriorat in urma
ploilor torenfiale produse la data de I 5- 1 6 iunie 2021 :

b) 23,0 lei - prim6riei satului Coropceni, pentru acoperirea par\iald de 50 % din suma totali a
pagubei materiale pentru efectuarea lucrdrilor de reabilitare a drumului pubtic local deteriorat in urma
ploilor torenfiale produse ladatade 05 iulie 2021.

c) 23,0 mii lei - prim5riei satului Suhuluceni, pentru acoperirea pafiiald de 50 % din suma
total[ a pagubei materiale pentru efectuarea lucrdrilor de reabilitate a drumului public local cu
suprafala totalE de 780 m2 vaiantd albd, Si 260 m2 de rigole deteriorate ln urma ploilor torenliale
produse ladatade 05 iulie202l.

3. Se aprob6 redirecfionarea demersului primdriei s. Chiqtelnifa inregistrat cu nr. l7l din
28.07.2021 qi actele aferente qi demersurile nr. 7l din 19.05.2021qi nr. 95 din22.07.2021 aprimdriei
s. Scorfeni, inclusiv actele aferente nominalizate, spre examinarea posibilitalii aloc5rii mijloacelor
financiare solicitate c6tre Comisia Situalii Excepfionale a Republicii Moldova.

3. Specialistul superior in protecfia civild qi serviciul civil (dna Diana Tudosan), in termeni
optimi, va pregSti pachetul de documente pentru solicitarea mijloacelor financiare din fondul de
intervenfie al Guvernului, qi va inainta c[tre Comisia pentru situaJii exceptionale ierarhic superioar6,
conform prevederilor legale in vigoare.

4. Controlul asupra executirii dispozi{iei date, se atribuie Preqedintelui raionului Telenegti.
5. Prezenta dispozifie se publicd pe pagina web a Consiliului raional, intrd in vigoare la data

aprobrrii qi urmeazd a fi adusd la cunoqtinfa titularilor funcfiitor vizate.

Preqedintele Comisiei pentru S.E.
Preqedintele raionului Teleneqti

Secretarul Comisiei pentru S.E.

Mariana OMBUN

Diana TUDOSAN


