PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DISPOZIŢIE
Nr._______

din__________________

Cu privire la stabilirea măsurilor de
protecţie a populaţiei în legătură pericolul
de inundaţie în zona riverană a rîului Nistru

Având în vedere datele prezentate de Direcţia Situaţii Excepţionale a
municipiului Chişinău, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. i) şi art. 32 alin. (1) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, art.10 lit(d) al Legii Republicii Moldova nr.271-XIII din
09.11.1994 „Cu privire la protecţia civilă”, Procesului verbal din 26 iulie 2008 al
Comisiei pentru situaţii excepţionale a municipiului Chişinău constituită în baza
Dispoziţiei nr.27-d din 23.01.2008, Primarul General al municipiului Chişinău
DISPUNE:
1. Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport (d-na Nagnibeda-Tverdohleb
Tatiana) în comun cu Î.M „Parcul Urban de Autobuse” (dl. Iacob Capcelea)
vor întreprinde măsuri de urgenţă privind evacuarea copiilor din taberele de
odihnă pînă la orele 18.00 a zilei de 26 .07.2008 amplasate în oraşul Vodul
lui Vodă cu plasarea lor temporară în şcolile din sectorul Ciocana,
asuigurînd condiţii prielnice de plasament şi hrană.
2. Comisariatul General de Poliţie al Municipiului Chişinău (dl Gumeniţă
Iacob) va asigura restricţionarea accesului spre zona de odihnă din or.Vadul
lui Vodă în scopul urgentării evacuării cetăţenilor pînă la ora 21.00 a zilei de
26.07.2008.
3. S.A. „Apă Canal Chişinău” (dl. Becciev Constantin) va efectua
înmagazinarea volumului de apă la maximum pentru asigurarea
aprovizionării cetăţenilor cu apă potabilă în caz de inundare a staţiei de
pompare.
4. S.A. „Apă Canal Chişinău” (dl. Becciev Constantin) în caz de necesitate va
prezenta graficul special de aprovizionare cu apă potabilă şi va informa
locuitorii municipiului.
5. Comisariatul General de Poliţie al Municipiului Chişinău (dl Gumeniţă
Iacob) va asigura patrularea albiei rîului Nistru în regiunea oraşului Vadul
lui Vodă în scopul prevenirii situaţiilor de risc pentru cetăţeni.

6. Secretarul Comisiei situaţiei excepţionale va coordona necesitatea acordării
ajutorului necesar altor localităţi la solicitare.
7. Solicităm Companiei „Union Fenosa”:
a) a nu deconecta reţeaua de aprovizionare cu energie electrică a SA „Apă
Canal Chişinău” şi altor agenţi economici încadraţi în prevenirea situaţiei
de pericol în rezultatul inundaţiilor;
b) deconectarea reţelei de aprovizionare cu energie electrică a regiunii
inundate în caz de necesitate.
8. Departamentul Situaţiei Excepţionale (dl.Muşuc Silviu) va asigura prezenţa
echipei sanitare pentru intervenţia de prima necesitate în regiunea de
inundaţie.
9. Primarul General al municipiului Chişinău, Va asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei Dispoziţii.

PRIMARUL GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ

