
COMISIA
PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE

A RAIONULUI OCNITA

DF,CIZIE nr.l5
din 25 iunie 2020

Cu privire la misurile de prevenire,
diminuare qi lichidare a consecin{elor inunda{iilor
in localiti{ile Volcine{, Calara;euca, Unguri qi or'Otaci

in conformitate cu art. 8 (1) qi 26 (1) din Legea nr.2l2-XY din 24.06.2004

privind regimul stdrii de urgenld,. asediu qi de rdzboi, in temeiul Hot[rdrii
^Guvernului 

Republicii Moldova Nr. 1340, din 04-12-2001 , ar1.4i qi n legdturd cu

ridicarea nivelului r6ului Nistru qi aparilia pericolululi inundafiilor in unele localitali

din lunca fluviului, Comisia pentru Situaliii Exceplionale a raionului Ocnila,

DECIDE:
1.Se ia act de informali a prezentat6 de Seclia Situalii Exceplionale Ocnila despre

situalia exceplionalS din 1ocalit61ile Volcine!, Calaraqeuca, Unguri qi or.Otaci, in

leg6turd.r ridi.urea nivelului rdului Nistru Ei aparilia pericolului inundaliilor.

2.Comisiile Situalii Exceplionale din localit6lile Volcine!, Calarageuca, Unguri qi

or.Otaci in termende o zi , vor determina necesitdlile pentru prevenirea inundaliilor

teritoriului administrat.
3. Comisiile Situalii Exceplionale din localitdlile Volcine!, Calaraqeuca, Unguri Ei

or.Otaci vor mobiliza pe- parcursul zilei de 25 iunie 2020, agenlii economici,

resursele umane qi materiali pentru prevenirea inundaliei caselor de locuit.

4. S.A. TEZEIJ-LLIX (dl P.Marcenco) va mobiliza din contul intreprinderii resurse

materiale, financiare Ei tehnica necesari pentru asigurarea cantitIlii necesare de nisip

in zonele de inundafii.
5. preEedintele raionului va direcliona sursele financiare necesare necesare pentru

prevenirea inunda{iilor din contui mijloacelor alocate aparatului preqedintelui cu

.ornp.rturea ulterio ard a cheltuielilor din fondul de tezetvd.

6. S.A. "RED-Nord-Vest", filiala Ocnila (dl V.Levca) Ei EdinefGaz SRL, filiala

Ocnila - Gaz(dl C.Gaiddu) vor monitoriza qi vor garanta asigurarea permanenti a

populaliei cu electricitate qi gaze naturale.

7. 
^Comisiile 

Situalii Exceplionale din localitelile Volcine!, Calaraqeuca,

or.Otaci vor aduce la cunoqtinla populaliei gi agenlilor economici din

administr atprezenta decizie qi vor avettiza despre riscul de inundalii.

Unguri qi

teritoriul

pe paginaS.Prezenta Decizie intrd in. Yi
web a Consiliului raio
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Secretarul Comisiei Mihail Lazari

Preqedintele CSE
Preqedintele


