Comisia pentru Situalii Exceplionale amunicipiului B6lli

DISPOZIIA nr. 8 din 04.05.2021
in conformitate cu Legea nr. 93 din 05.04.2007Inspectoratului General pentru
Situa{ii de Urgentd,,Hotdrdrea Guvernului nr. t076 din 06.11.2010 ,,Cu privire la
clasificarea situaliilor excep{ionale gi la modul de acumulare gi prezentare a
informa{iilor in domeniul protecfiei popula{iei gi teritoriului in caz de situalii
exceptionale", pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceptionale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1340/2001, dispoziliile
Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova,inbazaRaportului de
expertizdtehnicd nr.04121 din 21.04.2021 executat de SRL ,,Fluxproiect", lu6nd in

considerafie importanla strdzii Kiev din municipiul Belf pentru traficul
transportului local qi avdnd in vedere existenfa riscului major pentru sdndtatea
locuitorilor din zona respectivd qi riscului prdbugirii pirlii carosabile qi poluarea
mediului inconjurdtor gi in scopul neadmiterii situafiei exceplionale cu caracter
tehnogen, Comisia pentru Situalii Exceplionale amunicipiului Bdlli,
DISPUNE:
1. A considera situafia de urgenfd,inbaza Raportului de expertizdtelnicd cu nr.
0412I din21.04.2021executat de SRL ,,Fluxproiect' a stdrii de facto a relelelor de
canalizare menajer-fecaloidd de pe str.' Kiev mun. BAIIi in legdturd cu existen[a
riscului major pentru sdndtatea locuitorilor din zonarespectivd qi riscului prdbuqirii
pirlii carosabile qi poluarea mediului inconjurdtor.

2. Se soliciti Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sd aloce
in regim de urgen{i mijloace financiare necesare pentru executarea lucrdrilor
pentru lichidarea situaliei de urgen!6 de pe str. Kiev mun. Belti.

3. Se instituie interdicfia circula{iei tuturor mijloacelor de transport in zona cu
pericol sporit de prdbugire a carosabilului din cauza stdrii avariate a refelelor de
canalizare menajer-fecaloidd pe por,tiunea de drum din str. Kiev, 5 mun. B6lli.

4. Serviciile desconcentrate a Comisiei pentru Situalii Exceplion ale amunicipiului
Bdlli vor intreprinde urmdtoarele acfiuni:
4.1. Serviciul comunal tehnic in comun cu ,,Glorin Inginering" S.R.L. qi Serviciul
ingineresc va intreprinde mdsuri de urgenld pentru stoparea qi neadmiterea
prdbuqirii carosabilului in zona de avarie a relelelor de canalizare din str. Kiev, 5
mun. Belfi in scopul evitdrii apariliei situafiei excepfionale.

4.2. Serviciul de menlinere a ordinii publice in comun cu Serviciul transport auto,
Direcfia patrulare ,,Nord" a Inspectoratului na{ional de securitate publicd al IGP al
MAI va organiza rcgimul circulafiei mijloacelor de transport pe strdzile adiacente
strdzii Kiev, mun. Bdlli cu redireclionarea fluxului de trafic pan6 la frnalizarea
situaliei de urgen!6.
4.3. Secretarul Comisiei pentru Situalii Exceplionale a municipiului 861!i va
expedia prezenta Dispozilie in adresa Comisiei pentru Situalii Exceplionale a
Republicii Moldova.
5. Primarul municipiului 851!i va comanda documentalia de proiect qi deviz pentru
reconstruclia tuturor relelelor irigineregti de pe str. Kiev mun. BeUi pe tronsonul de
la podul de peste rdul Rdut pdndla Gara Feroviard B61li-Slobozia.
6. Persoan ele fizice qi juridice afectate de situalia de urgenld din regiunea str. Kiev

mun. B6lli iqi vor organiza activitdlile proprii lu6nd

in

consideralie situatia de

urgen!5.

7. Prezenta Dispozilie intrd in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe
pagina oficialS a Primiriei municipiului Bel}i.

Primar al municipiului BAlli,
Pregedinte al Comisiei

Renato Usatii

