COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE
A MUNICIPIULUI CHISINAU
DE.CIZIA nr.2I
24 itnie2020

in

temeiul Regulamentului Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii
Moldova, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr. 134012001, hotdrirea
Guvernului Republicii Moldova nr. 887 din 11 noiembrie 2013 ,,Pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de inundalii qi Dispozilia primarului
general al mun. Chiginlu nr. 828-d din27 noiembrie 2019,,,Despre operarea de modificdri
in dispozi\ia nr. ll25-d din 20 decembrie 2077", Comisia pentru situa{ii excepJionale a
municipiului Chiqiniu, DECIDE

1.

:

inundafiilor pe teritoriul mun. Chiqindu la 13.06.2020 qi 19.06 .20, care
au avut loc in rezultatul averselor puternice (15-45 Um2), gi iegirii din albie a r6ului BAc;
2. Se ia act de raportul Grupului de lucru instituit prin dispoziliaprimarului general nr.289d din 19 iunie 2020 , prin care a fost constatat necesitatea curdflrii grilelor captatoarelor,
canalelor refelei publice de canalizare pluviald qi albiei r. Bdc pe tronsonul str. M. Viteazul Se constatd faptul

str. Feredeului.

3.

Serviciile specializate descentralizate a Primdriei mun. Chiqiniu (DGTPCC, DGAURF,
iVt OCC;, in termen de 7 zile, vor determina necesitdlile pentru prevenirea inundaliilor
teritoriului mun. Chiqindu, inclusiv pentru curdtarea albiei r. Bdc qi pentru mentinere in stare
funclionald a relelei publice de canalizare pluviald.
4. Direclia generald transport public gi cdi de comunicalii in comun cu iM Direcfia
construcfii capitale, Direclia generald arhitecturi gi relafii funciare, institutul de proiectare a
sistemelor de gospoddrire a apelor ,ACVAPROIECT" gi Institutul Municipal de Proiect6ri
,,CHI$INAUPROIECT" in contextul repara{iei curente a carosabilului str. Albiqoara, vor
reexamina qi actualiza proiectul existent gi devizul de cheltuieli, privind curdlarea albiei r.
Bdc in zona de inundafii.
5. Direcfia generald transport public gi cdi de comunicafii, in termen pdndla 10 iulie 2020,
va perfecta Ei va prezenta primarului general spre aprobare, Planul de m[suri privind
prevenirea inunda{iilor mun. Chiqin6u.
6. Prezenta Decizie intr[ in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe pagina oficiald a
Primdriei mun. Chisindu.

Primar general
Pregedinte al Comisiei,

Secretar al Comisiei

Adrian TALMACI

