
PROCES-VERBAL nr. 8/1

al qedin{ei extraordinare a Comisiei pentru Situafii Excep{ionale

din " O!" mai 2021 mun. BAlli

Componenfa Comisiei pentru SE - 31 mernbri.

Au absentat._5_
Motivat 6 membri CSE

Nemotivat - rnembri CSfl.

$edinfa a fost petrecuti la distan{6 (prin Viber sms), in conformitate cu

prevederile qi cerinfele Comisiei pentru Situa{ii Exep{ionale a Republicii

Moldova.

r cu privire ra examinarea :';ffi::;,*" zilieinr. 8 din 04 05 .202r a

Comisiei pentru Situalii Excepfionble mun. BAUi .

$edin{a Comisiei a fost condusi de cltre Preqedintele CSE, primar al

mun. BnUi dl R. Usatii, eare a propus examinarea proiectului Ei aprobarea

Dispoziliei nr. 8 din 04.05 .2021 a Cornisiei pentru Situalii Exceplionale mun.

Balti:

Proiect

Comisia pentru Situalii Excep!ionale a municipiului B5l1i

DISPOZITIA nr. 8 din 04.05.2021

in conformitate cu Legea nr.93 din 05,04.2007 Inspectoratului General pentru

Situalii de Urgen!5, HotS16rea Guvernului nr. IA76 din 06.1,1.20rc,,Cu privire la

clasificarea situa!iilor exceplionale 5i la modul de acumulare 9i prezentare a



informa{iilor in domeniul protecliei populatiei gi teritoriului in caz de situatii

exceplionale", pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceptionale a

Republicii Moldova, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 134012001, dispoziliile

Comisiei pentru Situa!ii Excep!ionale a Republicii Moldova, in baza Raportului de

expertizd tehnici nr.0412! din 2 1,04.202t executat de SRL,,Fluxproiect", lu6nd in

consideralie importanla strizii l(iev din municipiul B;lli pentru traficul

transportului local pi avdnd in vedere existenla riscului major pentru sdnitatea

locuitorilor din zona respectivb 5i riscului prdbugirii pdr!ii carosabile;i poluarea

mediului inconjuritor ;i in scopul neadmiterii situa!iei exceptionale cu caracter

tehnogen, Comisia pentru Situatii Excep!ionale a municipiului Bal!i,

DISPUN E:

l-. A considera situalia de urgen!5 in baza Raportului de expertizd tehnicd cu nr.

04l2I din2L.O4.2021executat de SRL,,Fluxproiect" a stdrii de facto a relelelor de

canalizare menajer-fecaloidd de pe str. Kiev mun. B5l1i in legituri cu existenla

riscului major pentru sindtatea locuitorilor din zona respectivi 9i riscului

prdbugirii pdr!ii carosabile 5i poluarea mediului inconjurStor.

2. Se solicitd Comisiei pentru Situa!ii Excep!ionale a Republicii Moldova sd alocein

regim de urgen!5 mijloace financiare necesare pentru executarea lucrSrilor

pentru lichidarea situa!iei de urgen!5 de pe str. Kiev mun. B5lxi.

3, Se instituie interdiclia circulaliei tuturor mijloacelor de transport in zona

pericol sporit de prdbugire a carosabilului din cauza stdrii avariate a relelelor

canalizare menajer-fecaloidd pe porliunea de drum din str. l(iev,5 mun' B;l}i'

4. Serviciile clesconcentratc a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a municipiuh'ri

BAIli vor intreplinde ttrnritoarclc ac(iuni:

4.j-. Serviciul comunal tehnic in comun cu,,Glorin Inginering" S.R.L. Si Serviciul

ingineresc va intreprinde mJsuri de urgen!5 pentru stoparea 9i neadmiterea

cu

de



prdbugirii carosabilului in zona de avarie a relelelor de canalizare din str' l(iev,5

mun. Balli in scopul evitSrii apariliei situaliei exceplionale.

4.2. Serviciul de men!inere a ordinii publice in comun cu Serviciul transport auto,

Direclia patrulare,,Nord" a lnspectoratului na{ional de securitate publicd al IGP al

MAI va organiza regimul circula!iei mijloacelor de transport pe strizile adiacente

strdzii Kiev, mun. B5lli cu redireclionarea fluxului de trafic pdnS la finalizarea

situaliei de urgenld.
4.3. Secretarul comisiei pentru Situalii Exceplionale a municipiului B5lli va

expedia prezenta Dispozilie in adresa Comisiei pentru Situalii Exceplionale a

Republicii Moldova.

5. Primarul municipiului Bdlli va comanda

reconstructia tuturor relelelor ingineregti

documentatia de proiect 9i deviz pentru

de pe str. Kiev mun. 85lli pe tronsonul

de la podul de peste raul RSut p6ni la Gara Feroviar; B5lli-slobozia.

6. persoanele fizice gi juridice afectate'de situa!ia de urgen!a din regiunea str' Kiev

mun. Bil!i isi vor organiza activitSlilb proprii luSnd in considera!ie situa!ia de

urgen!5.

7. Prezenta Dispozilie intrS in vigoare din momentul emiterii gi se publica pe

pagina oficialS a Primdriei municipiului B5l!i'

Primar al municiPiului Bilti,

Pregedinte al Comisiei Renato Usatii



Voturile parvenite:

Pro 24 voturi;
Contra 0;

Ablinut 1.

Dispozilia a fost aprobatd.

I De a aproba Dispozilia nr. 8

Excepfionale mun. B,6lfi.

S.A HO'TARIT:

din 04.05.2021 a Comisiei pentru Situatii

Preqedintele Comisiei pentru SE,

Primar al mun. Balti

Secretarul comisiei pentru Sl)

Usatii

Latco


