
Proces - verbal nr.5
al qedin{ei extraordinari al comisiei pentru situa{ii exceptionale a raionului Strdqeni

Aprezidat qedin{a:
TAMACIUC Pavel - preqedinte al raionului, preqedinte al Comisiei pentru situalii
excep{ionale al raionului Strdqeni

Au fost prezenfi:

Data qi ora desfEqurdrii:
11.08.2021, ora 16:00

l ' TAMACIUC Pavel - preqedinte al raionului, preqedinte al Comisiei pentru
Situalii Excepfionale al raionului Strdgeni;
2' zaharia vasile - $ef al Secfiei Situafii Exceplionale Strageni, vicepregedinte al
comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Strdqeni;
3' Dragoman OIeg - specialist principal, in cadrul Aparatului preqedintelui
raionului, secretar al Comisiei pentru situafii excepfionale a raionului Strdgeni;

Membrii comisiei:

Tabacari Anatolii - vicepregedinte al raionului, vicepregedinte al comisiei pentru
Situalii Excep{ion ale araionului Strdqeni;
Manoli Vera - $.f al Direcfia finanfe;
Ampava Ion - $ef al Direcfie in cadru direcfiei generale educa]ie qi culturi;
Stamati Vsevolod - $ef al Direc{iei raionale p.r,t* Siguranfa Alimentelor Strdqeni,
qef al Serviciul sanitar-veterinar;
Sirbu Nicolae - $ef al Secfiei construcfii, urbanism qi infrastructura drumurilor.
Duca Victor - locfiitorul comandantului Centrului Militar Teritorial Strdqeni - $efal Sectiei mobilizare locotenent colonel;
Braghiq victor - gef al secfiei coordonare opera{ionald a Ip Strdqeni;
$oimu foana - director al Institufiei Medico-Sanitare publice Spitalul raional
Strdgeni;
Bahnaru Victor - qef al Institu{iei Medico-sanitare publice Centrul de Sdndtate
Strdqeni;
croitor Nicolae - reprezentantul intreprinderii Municipale ,,Apd _ canal,, .Total membri al comisiei: 24
Au participat: 13

Invitali suplimentari :

Miron Dumitru 9ef al Serviciului preven{ie din cadrul Secfiei Situalii
Excepfionale Strdqeni.
Gonfa Irina - Primar al satului Roqcani



Ordinea de zi:
t. cu privire la examinarea demersului primarului satului R

11.08.2021 cdtre comisia situafii excep{ionale a raionului Str6r
creat6, acordarea suportului financiar cu lichidarea consecin
naturale in urma ploilor pluviale din data de 06.0g.2021 .

Raportor: Gonla Irina - primar al satului RoScani
2. cu privire la examinarea demersului primarului satului

11.08.2021 cdtre comisia situafii excep{ionale araionului Strdqe

:i:iti u:I.^Tlta consecinfelor caramitdlilor naturare in urma pr
data de 06.08.202t.
Raportor: Tabucori svetlana - primar al satului scoreni.

3. cu privire la examinarea demersului nr.922 din 1 0.og.2o2l
:::ld1:" suportului financiar. pentru consumul de carburanfi util

Excepfionale Strdgeni.
Raportort Zaharia vasile, sef al secliei situalii Exceplionale, vice,
CSE StrdSeni.

S-a decis:
Se aprobd agenda qedinfei extraordin are a comisiei pentru Situalii
raionului Strdgeni din data de l l .Og.2O2l.

Starea drumurilor afectatd in urma calamitdlilor naturale a fl
cdtre comisia raionalb in frunte cu vicepresedintele csE strdqeni $eexcepfionale zaharia vasile, specialist principal sec{ia construc
infrastructura drumurilor viorel lJrsu, secretar u csp Strrgeni spe,

Pentru - 13

S-A EXAMINAT:

Impotrivd - 0

1. Demersul tneilntat cre pre;edintete csE a printdriei R
rrino cu nr. 928 din r1.0g.202r cdtre comisia situ,tii'
strd;eni privind situo(ia creatd ocordurea suporturui /ina
consecinlelor calamitdlitor naturule tn urmo ploitor pl,
06.08.202r;

Stimali membri ai cSE al raionului strdqeni v6 aduc la
2o2t;*;'ffi;

multe drumuri din sat (drum local str. sf. Dumitru 220 m. Liniari
(Str.Plopilor acostamente deteriorate pe o lungime de 160 metri
beton), (str. Ion creangE acostamente deteriorul pe o lungime de
variantd beton) iar drumul local de pe str. G. vieru cu o lungime de 3
a fost distrus pe o lungime de 128 metri liniari in totalme nte, iar 22g
acostamente au fost spalate de apele mari.
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in problemele protecliei civile Dragoman Oleg, consultant adminisffatia de stat a
drumurilor Godorojea Danil, Primarul s. Roqcani Gonla Irina

- Drumul a fost reparat capital in anul 2020, de citre compania SC NonConst

SRL, conform calculelor paguba provocatb constituie mii lei pentru str. G.

Vierul.
Drumurile variantd beton au fost reparate in anul 2019 qi anul 2020 repectiv

pagubele cal cul ate pentru acostamentele deteriorate totalmente :

- Sector Str. Plopilor 160 ml suma - de 42894,93\ei
- Sector Str. Ion Creangl 50m I - suma de 13 848,04 lei
- Drumul variantd pietriq L:220m1, b:4m a fost reparat in anul 2018 iar

pagubele calculate sunt de 82154.57 mii lei.
Fondul de rezervd al primdriei constituie 30 mii lei, iar pind la momentul actual

au fost acordate ajutoare diferitor categorii de cetSleni, pentru lichidarea
consecin{elor situliilor excepfionale locale in suml de 25 mii lei . in fondul de

rezewd rdminind suma de 5 mii lei.
Cu pdrere de rdu alocarea mijloacelor financiare este imposibilS deoarece fondul

derezewd,este epuizat,iar fondul rutier in sum6 de 200 mii lei a fost repartizat pentru
reparalia a celor doud drumuri in variantd beton. Dat fiind faptul cd valoarea
prejudiciului este destul de mare pentru prim6rie, propun Comisiei pentru situafii
exceplionale a primdriei Roqcani sd intervind cu propunerea cdtre Comisia pentru
situalii exceplionale a raionului StrdEeni de a elibera mijloace financiare din fondul
de rezervd al Consiliului raional pentru restabilirea pdrfii carosabile a drumului
distrus complet pe o lungime dc 128m1 in imbrdcdminte asfalticd, a acostamentelor
distruse in totalmente a drumurilor variant6 beton, cit qi a drumului varianti albi pe

o lungime de 220m.1 distruse in urma ploii din 06.08.2021

2. Demersul Primarului satului Scoreni nr. 935 din I1.08.2021 cdtre Comisio
situa(ii excep(ionale a raionului StrdEeni privind situtt(io creatd ;i lichidarea
consecinlelor calamitdyilor naturule in urmo ploilor pluviale din dota de

06.08.2021.
Comisia CSE localS s. Scoreni, depldsinduse lafa\a locului a constatat cd in urrna

ploilor abundente din data de 06.08.2021, drumurile au fost sp6late, distruse iar unele
indmolite. La fiecare sector separate s-au f6cut poze care pot demonstra situalia de

la fala locului gi intocmit actul de constatare la nr. 2 din 09.08 .2021 a pagubelor
material produse in urma ploilor torenliale, cu evaluarea situafiei reale privind
porliunile de drum deteriorate qi stabilirea gradului de distrugere.

Yd, relatezi faptul cd toate drumurile de cimp au fost deteriorate, sau s6pate gropi
cu adincimea de pind la 2 m. Cetdfenii nu se pot deplasa [a culturile de cimp qi nu
pot efectua lucrdrile agricole.



3. Cu privire la examinorea demersului nr. 922 clin 10.08.2021, acorclarea
suportului /inanciar pentru consumul cre carburan{i utilizat la pomparea opelor
pluviale tn urmu ploilor abundente din zona trecerii pe sub poclul ciii yerati spre
localitd(ile de peste rtut Btc.

Echipa de intervenfie ale USP Striqeni cu motopompa de capacitate sporit6
donatd de consiliul raional Strdqeni qi cu pompa da aceiaqi model din dotare a
intervenit de 8 ori pentru a diminua'nivelul aiei, fapt ce a dus la posibilitatea
traversdrii po(iunii de drum de sub pod qi evitind blocar"ea acestuia.

Datoritd intervenliei sus menlionatd a fost posibil de menlinut legdtura cu toatelocalitdlile raionului precum qi asigurarea intervenfiei echipelor de asistentl
medicalS primard Ei de urgen{6. ' L -'--

Conform calculelor au fost suportate cheltuieli de comustibil - benzind A95, in
cantitate de 483 litri.

in contextul celor relatate solicit de a rambursa cant itateasus mentionata c[tre
SSE Str69eni. Totodati propun de a crea suplimentar un stoc intagibil de 1000 litri
motorind qi 1000 litri benzini A 95, pentru a putea Ii folositd atit la prevenire
situaliilor excepfionale cit qi la lichidarea acestora.

S-a decis:
1. Se ia act de informali a prezentatd de cdtre raportor;
2' De inaintat demers Comisiei pentru Situalii Exceplion ale aRepublicii

Moldova pentru alocarea mijloacelor financiare, in scopul lichidirii consecinlelor
calamitSlilor naturale din satul Rogcani r-nul Strdqeni;

3' De inaintat demers Comisiei pentru Situalii Excepfionale a Republicii
Moldova pentru alocarea mijloacelor financiare, in scopul lichiddrii consecinlelor
calamitSlilor naturale din satul Scoreni, r-nul strdqeni;

4. Examinarea posibilit[fii de alocare din fondul de rezervl a Consiliului
raional Strdqeni a mijloacelor financiare in scopul lichidlrii consecinfelor
calamit5lilor naturale din localitalile RoEcani qi scoreni;

5. Examinarea posibilitdfii de compensare a cantita{ii de 4g0 litri comustibil
-benzind'A9s utilizat de cdtre Secfia Situalii Excepfionale Straqeni gi crearea unui
stoc intangibil de motorini - benzind,, pentru a putea fi folosit la prevenirea
situaliilor excepfionale qi la lichidarea acestora;
6' Adresarea unui demers cdtre Guvernul Republicii Moldova gi Agenlia

"Apele Moldovei,, privind identificarea surselor financiare destinate cur6{irii albiei
riului Bic.

. 7 ' - i, legitur5 cu insuficienfa mijloacelor financiare pentru repararea 
"integrald a calamitifilor naturale din fondul d,e rezervd, al Consiliului raional

Strdqeni, de a se adresa cdtre Comisia pentru Situalii Ilxceplionale a Republicii
Moldova pentru restituirea pagubelor.

Votat:
Pentru - 13 impotrivl - 0 Abfinut - 0



@- r4vunoti vera

TAMACIUC

Vasile ZAHARIA - vicepreqedintele

Oleg DRAGOMAN - secretarul

Tabacari Anatolii

Ampava lon

_/ )r^ati 
Vsevolod

(semndtura)

(semnStura)

,l/' P-*rt"'l =

Sirbu Nicolae

Duca Victor

Braghiq Victor

$oimu loana

Bahnaru Victor

Croitor Nicolae

(semndtura)

(semndtura)


