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PROCES-VERBAL nr. 2l

al qedin{ei extraordinare a Comisiei pentru Situalii Excepfionale

din "09" iunie 2o2o mun' Bdlti

Componenla Comisiei pentru SE - 31 membri.

Au absentat 11

Motivat 5

Nemotivat 6

membri CSE

membri CSE.

Ordinea de zi:

l. Examinarea demersului C.SL: s. lllizaveta privind recuperarea pagubelor materiale in

urma secetei din primdvara anului 2020.

Raportor: S. Magnet, Primarul s. Elizaveta.

2. Prevenirea cazurilor de inec in bazinele acvatice a mun. Balli in sezonul estival 2020.

Raportor: P. Latco, specialist in proteclia civila a mun. Bdlji.

Sedinfa comisiei a fost condusi de cltre vice-preqedintele CSFI, primarul interimar

al municipiului B[lfi, Dl. Nicolai Grigori;in.

Pe prima intrebare a raportat Primarul s. Elizaveta S. Magnet, care a adus la

cuno$tinta conrisiei situagia creau in urma secete i din primdvara anului 2010. i'l Ltrnla acesteia au

fbst aduse prejudicii materiale la 3 agen!i economici qi 7 gospodlrii individuale. Total

prejudiciul a fost estimat in sumf, 1195564,751ei. Deoarece, in fondul de rezervd a Primdriei s.

Elizaveta(la data de 26.05.2020 soldul fondului de rezerva constituia 31,2 mii lei) nu sunt

mijloace financiare pentru acoperirea pagubelor cauzare culturilor agricole de calamitalile

naturale" Conrisia pentru Situatii Exepjionale din s. E,lizaveta se adeseazd cdtre Comisia pentru

Situalii Exeplionale mun. Bal{i pentru examinarea posibilitalii acordarii unui suport finar-rciar

agenlilor din agriculturf, pentru col'npensarea pierderilor.

Dna V. Rusu, qef Direcfia Generali Financiar-Economici, a comunicat c[ fondul de

rezert,da mun. Balti nu dispune de resurse financiare pentru a compr-nsa prejudiciilc materiale

solicitate. S-a propus de a se adresa cdtre Guvernul RM gi Comisiei pentru Situalii Excep{ionale

a RM cu solicitarea de a acorda ajutor financiar din partea Guvernului RM. agen{ilor economici

in agriculturd din s. Elizaveta, mun. Bdlli.



Deoarece alte propuneri gi obieclii n-ar-r parvenit. s-a propus votarea.

Voturi parvenite:

Pro - 20 voturi;

Contra - 0 voturi;

Abtinut - 0 voturi.

Pe a doua intrebare a raportat P. Latco, specialist in protec{ia civili a mun. Bllfi' care

a adus la cunostin(a comisiei recomanddrile lnspectoratului General pentru Situalii de Urgenla

nr. lglS-g24 din 25.05.2020 ..Privind intreprinderea mdsurilor necesare pentru prevenirea

cazurilor de inec". S-a propus in comun cu DSE mun. BalJi elaborarea dispozi{iei <Cu privire la

misurile de securitate pe apa in perioada sez.onului estival 2020>>.

Dl V. Iovdii, ;ef Direc{ia Situa{ii Exep{ionale mun. B[lti, colonel s/i a propus instituirea

unei comisii de contol pentru verificarea pregdtirii staliilor de salvare pe apd din municipiului

B;ltri cStre sezonul estival 2020.

Deoarece alte propuneri qi obieclii n-au parvenit, s-a propus votarea.

Voturi parvenite:

Pro - 19 voturi;

Contra 0 voturi;

Ablinut - 1 vot.

S.A HOTARiT:

l. De expediat un demers cdtre Guvernul RM gi Comisiei pentru Situalii Exceplionale a RM cu

solicitarea de a acorda ajutor financiar din partea Guvernului RM, agenlilor economici in

agricultura din s. Elizaveta. mun. Balti.

2. Instituirea comisiei de contol pentru verificarea pregStirii staliilor de salvare pe apd din

municipiului Bdlti citre sezonul estival 2020.

Vicepreqedintele Comisiei Pent

Primar interimar al munic i Grigoriqin

LatcoSecretarul comisiei Pentru SE


