
COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE A RAIONULUI CAHUL

O  T  A  R A  R  E A
nr.3 din 26 martie 2021

a Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului Cahul

1. Se ia act de informafia prezentati de raportori (se anexeazd).
2. $eful Secfiei agriculturi (dl. Vasile RARU):

- va remite, in termen de urgenfd, in adresa Ministerului agriculturii, dezvoltdrii
regionale gi mediului, Agenliei proprietafii publice, Agenliei Apele Moldovei o
notd informativd privind situa{ia creati in localitSlile cu risc de inundalie din
raionul Cahul, qi va solicita, reprezentanlilor acestora, examinarea situafiei \a fa\a
locului precum gi identifiaarea soluliilor de remediere.

3. $eful Direc{iei construc{ii qi drumuri (dl. Pavel Maximenco), $eful Sec{iei
agriculturi (dl. Vasile RARU), Specialistul principal al Serviciului rela{ii
funciare, cadastru qi partimoniu (dl. Nicolae BASARAB),;eful Direc{iei situa{ii
excepfionale mun. Cahul (dl. Ion CARAJA):
- vor delega reprezentanli in componenla grupului de lucru mixt, pentru data de
30.03.2021, care se vor deplasa pentru evaluarea riscului de inundafie qi estimarea
prejudiciului in caz de inundalie in satele LopSlica gi Tartaul de Salcie . in caz de
inundajii, Grupul de lucru va elabora devizul local de cheltuieli pentru curdlarea
albiei rAlui Salcia Mic6, precum qi vor pregdti un set de documente necesare pentru
contribulia Autoritdfilor Publice Locale qi a agenlilor economici, pAnd la urmitoarea
qedinla a Consiliului Raional Cahul.

4. $eful Direc{iei generale finan{e (dl.Constantin Hodenco):
- urmare a propunerii Comisiei Situalii Exceplionale a raionului Cahul, va aloca
surse financiare in valoare de 258 mii lei pentru lichidarea consecinlelor in sdndtate
public6, qi anume procurarea reagenlilor de laborator la investigaliile personalului
medical;
- va aloca surse financiare in valoare de 100 mii lei pentru proaurarea substanlelor
dezinfectante pentru mAini;
- va pregdti un proiect de decizie pentru urmdtoarea qedinJd a Consiliului Raional
Cahul, privind alocarea surselor financiare in valoare de 145 mii lei in scopul
suslinerii demaririi de cdtre DSE mun. Cahul in parteneriat cu Crucea Roqie din
Rom6nia a proiectului transfrontalier ,,Abordare transfrontalierd integratd pentru o
mai bund capacitate de prevenire, gestionare qi reaclie la situaliile de urgenfd", care
are o valoare totald de 241 mii euro.

5. Vicepreqedintele raionului Cahul (dl. Vladimir Calmic):



6 .

- vaintreprinde acliunile necesare pentru acordarea spaliului locativ.temporar,

pe un termen de doi ani, qi anume doud apartamente sociale de pe str. Noui
,nr.1, din mun. Cahul, cet. Alexandru Todorov (componenla familiei este de

13 persoane), in legdturd cu avarierea casei de locuit.

Primarul mun. Cahul (dl. Nicolae Dandiq):
- vaconvoca qedinla CSE a mun. Cahul, pentru identificarea surselor financiare

din fondul de rezervd privind solulionarea problemei de acordare a spaliului

locativ familiei Todorov.

Controlul executSrii prezentei hotdrAri se atribuie vicepregedinlilor Comisiei
pentru Situalii Exceplionale a raionului Cahul, conform domeniilor de competenld.

Pregedintele raionului Cahul,
Pregedintele Comisiei pentru

Situafi Excepfionale

CENU$A
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