
Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului Cimișlia 

 

DECIZIA  

nr. 13  din 16 iunie 2020 
 

  

      În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru 

Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Dispoziția președintelui raionului cu privire 

la instituirea Comisiei pentru situații excepționale, nr. 29-d din 27 februarie 2020, pct. 8 

din Regulamentul  Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului Cimișlia și avînd în 

vedere consecințele cauzate de  ploile torențiale din data de 14.06.2020,  Comisia pentru 

situaţii excepţionale a raionului Cimișlia, 

 

DECIDE: 

 

1. A lua act de informația primarului or. Cimișlia, dl Andronachi Sergiu,  privind 

situația creată privitor la starea și funcționarea canalului de evacuare a apelor 

pluviale, amplasat paralel străzii Traian din or. Cimișlia.  

2. Primarul or. Cimișlia, dl Andronachi Sergiu, va întreprinde măsurile necesare 

pentru curățarea albiei canalului de evacuare a apelor pluviale întru neadmiterea 

repetării cazurilor de inundare a caselor de locuit, construcțiilor, anexelor 

gospodărești, grădinilor și căilor de acces amplasate în preajma canalului 

respectiv, inclusiv: 

-   va identifica sursele financiare necesare pentru efectuarea lucrărilor de curățare 

și întreținere în stare funcțională a canalului și reparare a podurilor; 

-   va mobiliza agenții economici și populația pentru efectuarea lucrărilor de 

curățare și de defrișare a vegetației din perimetrul canalului pentru evitarea 

inundațiilor repetate; 

-  va implica activ în aceste lurări ÎM ”Servicii Publice Cimișlia”  și în special la 

executarea lucrărilor de încărcare și evacuare a vegetației defrișate și deșeurilor 

accumulate în rezultatul curățării canalului. 

3. Primarul or. Cimișlia, dl Andronachi Sergiu, va asigura formarea și înregistrarea, 

în condițiile legii, a bunului public „Canalul de evacuare a apelor pluviale”  și va 

întreprinde acțiunile ce se impun pentru excluderea cazurilor de acaparare ilegală 

de către cetățeni a porțiunilor de teren din suprafața sau din prejma canalului; 

4. Inspecția ecologică Cimișlia va permite agenților economici și serviciilor 

implicate, cât și cetățenilor, defrișarea vegetației din interiorul  canalului, care 

blochează libera evacuare a apelor pluviale și cauzează revărsarea apelor în afara 

canalului. 

5. Inspectoratul de Poliție în comun cu Administrația Publică Locală de nivelul I: 

 vor informa cetățenii din preajma zonelor afectate de ploile torențiale despre 

importanța defrișării vegetației și depozitarea deșeurilor menajere/animaliere 

doar în locuri autorizate; 

 vor identifica persoanele care prin acțiuni ilegale construiesc garduri, 

depozitează bunuri materiale sau deșeuri și astfel blochează buna funcționare 

a canalului, îi vor impune să înlăture acele obstacole și îi vor sancționa 

conform legii.  



6. Unitatea de Pompieri și Salvatori Cimișlia va interveni în suportul Administrației 

Publice Locale de nivelul I și vor executa lucrările de curățare și de defrișare a 

vegetației din perimetrul canalului  în zonele greu accesibile ale canalului. 

7. Prezenta decizie este obligatorie pentru cei vizați. Nerespectarea 

prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului 

Cimișlia, constituie abatere şi va servi temei de tragere la răspundere 

contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate. 

8. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina 

oficială a Consiliului raional Cimișlia. 
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