
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia
DECIZIA nr. 3/4 
din 22 iunie 2021

Cu privire Ia lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale din data de 15.06.2021 
cauzate de ploile abundente cu vînt puternic.

Ploile abundente cu vînt puternic din data de 15 iunie 2021. au adus la inundarea 
unei case de locuit, beciuri şi grădini în satul Lipoveni, conform procesului verbal al 
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a comunei Lipoveni.

Au fost inundate la: cet. Guţu Parascovia casa şi grădina, cet. Bivol Aftenia beciul 
şi grădina , cet. Chiriac Efimia beciul şi grădina, cet. Vlas Maria beciul şi grădina, cet. 
Rusu Gheorghe beciul şi grădina, cet.Cărămînuţa Anatolie grădina, cet.Luca Alic 
grădina . cet. Bortă Andrei grădina, cet. Rusu Ion grădina, cet. Petrache Andrei grădina, 
cet. Petracge Mihail grădina, cet. Bordeianu Ion grădina.

In comuna Albina în urma ploilor abundente din 15 iunie 2021 în satul Mereni s-au 
inundat toate gospodăriile cetăţenilor adiacanţi străzăă centrale din cauza că canalele de 
scurgere aferente drumului central nu au fost curăţate nici o dată şi apa sa revărsat pe 
terenurile adiacente şi în gospodăriile oamenilor. Drumurile de ţară au fost spălate, iar 
drumul de lîngă Ţepordei Valentina. Paşcaneanu Vasile s-a transformat în rîpă. S- a 
inundat casa cet.Cuflic Lidia. beciurile şi terenurile aferente cet. Strungaru Vera, 
Mocreac Lidia, Motroi Vasilisa, Garaba Vera.

In satul Fetiţa casele de locuit din strada centrală a fost inundate, din cauza că 
canalele de evacuare a apelor nu sau curăţat s-au înnămolit gospodăriile cet.Baltag Elena, 
Ţepordei Valentina, garajele şi beciurile. Din cauza apelor mari beciurile cet.Olărescu 
Valeriu, Vrabie Ion. Paşcaneanu Filip sunt pline cu apă.

Primarul satului Gura Galbenei a informat că:

- In strada Ştefan cel Mare, lîngă canal au fost înnămolite curţile, mai multor gospodării. 
Pe strada Ştefan cel Mare, canalul de scurgere a apelor pluviale necesită curăţare 500m.

- In strada Mihai Eminescu, canalul de scurgeri a apelor pluviale este blocat în faţa 
primăriei lOOm. Au fost inundate şi cîteva bieciuri.

- Digul şi rigola de redirecţionare a apelor pluviale din partea de N-E a satului Gura 
Galbenei spre canalul de evacuare care are scurgere în râuleţul Galbena necesită reparaţie 
din motiv că, după ploile din toamna anului 2020 şi ploile recente, din 15.06.2021 apele 
pluviale neavând scurgere s-au acumulat în preajma digului şi s-au revărsat într-o 
cantitate mare şi au inundat gospodăriile cetăţenilor, spălând în calea lor drumurile în loc 
să curgă pe canalul de evacuare care se află într-o stare deplorabilă.

- Este necesară săparea rigolei de redirecţionare a apelor pluviale din partea de N-V a 
satului Gura Galbenei (regiunea Sinistraţi) spre canalul de evacuare care are scurgere în 
râul Cogîlnic. Rigola de redirecşionare cu o lungime de 650 m. pe motiv că apele pluviale 
inundă gospodăriile cetăţenilor din sectorul Cot.

- In regiunea Tineretului, pe strada Fântânilor, au fost inundate gospodăriile locuitorilor 
(beciurile şi grădinile).

Cu privire la restabilirea unor porţiuni de diguri şi săparea rigolei de redirecţionare a 
apelor pluviale din partea de N-E a satului Gura Galbenei spre canalul de evacuare care



are scurgere în râuleţul Galbena, profilarea şi presarea cu presatorul mecanic a drumului 
ce se intersectează cu străzile Mitropolit Varlaam şi Tineretului, primarul a menţionat că 
este necesară:

1. Restabilirea digului care au fost distrus în urma ploilor abundente din toamna 
2020 şi ploilor torenţiale cu vînt puternic din 15 iunie 2021 şi săparea rigolei de 
redirecţionare a apelor pluviale spre canalul de evacuare care are scurgere în râuleţul 
Galbena, pentru protejarea străzilor sus-numite care au fost integral reparate de către 
locuitorii străzilor, în varianta albă (Mitropolit Varlaam -  1350 m2 , Tineretului -  1150 
m2 ).

2. Astuparea eroziunilor/râpelor formate în lungul drumului în pantă, în urma 
ploilor abundente din toamna 2020, profilarea şi presarea cu presatorul mecanic a 
drumului ce se intersectează cu străzile Mitropolit Varlaam şi Tineretului, drum care a 
fost deteriorat şi este impracticabil, pe unele locuri a fost spălat până la conductele de gaz 
şi apă potabilă.

3. Primarul a mai spus că este necesară săparea rigolei de redirecţionare a apelor 
pluviale din partea de N-V a satului Gura Galbenei (regiunea Sinistraţi) spre canalul de

Evacuare care are scurgere în râul Cogîlnic. Rigola de redirecşionare cu o lungime de 650 
m. pe motiv că, apele pluviale inundă gospodăriile cetăţenilor din sectorul Cot, pentru 
protejarea străzilor Miron Costin. 8 Martie, Ştefan cel Mare şi în special strada Sciusev 
unde ajunge toată apa ce spală străzile sus numite şi inundă în special strada Sciusev şi 
locuitorii străzii, beciurile şi grădinile pline cu apă şi nămol, audiind informaţiile 
primarilor dlui Gheorghe Bordianu, primarul corn. Lipoveni; dlui Constantin Munteanu, 
primarul satului Gura Galbenei; dnei Mariana Plaxivîi. primarul comunei Albina.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia
DECIDE:

1.Pentru lichidarea consecinţelor ploilor abaundente din 15 iunie 2021 se propune 
Consiliului raional Cimişlia să aloce din fondul de rezervă al consiliului raional:
- 10000,00 lei comunei Lipoveni pentru curăţarea podului din satul Lipoveni;
- 10000,001ei comunei Albina pentru curăţarea canalelor de scurgere şi redirecţionarea 
apelor pe drumurile centrale din satul Mereni şi satul Fetiţa;
- 10000.00 lei stului Gura Galbenei pentru săparea canalului de scurgere a apelor 

pluviale de pe str. Sciusev.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui Comisiei 
pentru situaţii excepţionale a raionului Cimişlia, vicepreşedinte al raionului Cimişlia dl 
Vădim Torgai.

3. Prezenta decizie întră în vigoare din momentul aprojj 
oficială a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimişli;

Vicepreşedinte al CSE a raionului Cimişlia, 
Vicepreşedinte al raionului

Secretarul CSE a raionului Cimişlia,
Secretarul consiliului raţional

şi se publică pe pagina

Vădim TORGAI

Gheorghe NETE DU


