
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia

DECIZIA nr. 5/1 

din 25 august 2021

Cu privire la lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale din data de 30.07.2021 
şi din 04-05-06 august 2021 cauzate de ploile abundente cu vînt puternic.

A

In satul Lipoveni ploile abundente cu vînt puternic din data de 30 iulie 2021, au 
dus la inundarea unei case de locuit, 5 beciuri şi 15 grădini, conform procesului verbal 
nr.03 din 09.08.2021 al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a comunei Lipoveni, 
demersul primăriei comunei Lipoveni nr.354 din 10.08 2021.

Au fost inundate la: casa şi grădina pricinuind pierderi în 
sumă de 20000,00 lei;  beciul şi grădina, pricinuind pierderi în sumă de 
5000,0(1 lei; cet.  beciul şi grădina pricinuind pierderi în sumă de 5000,00 
lei; cet.  beciul şi grădina pricinuind pierderi în sumă de 5000,00 lei; cet. 

beciul şi grădina pricinuind pierderi în sumă de 5000,00 lei. în urma ploilor din 
30 iulie 2021 au fost deteriorate 600 metri de drumuri locale varianta albă în comuna 
Lipoveni paguba fiind de 99022,527 lei devizul de cheltuieli se anexază.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a comunei Lipoveni solicită Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Raionului Cimişlia, consiliului raional să aloce surse financiare în 
sumă de 139022,527 mii lei pentru lichidarea consecinţelor ploilor abundente din 30 iulie 
2021.

A

In satul Selemet în urma ploilor torenţiale din data de 5-6 august 2021 au dus la 
deteriorarea drumurilor locale în proporţie de 60-70 %, starea drumurior afectate a fost 
examinată de către Comisia locală în frunte cu dl Brînză Marin, şef, Secţia Situaţii 
Excepţionale Cimişlia, dl Tocaru Vasile, şef, Direcţia Dezvoltare Teritorială, dna Badan 
Tatiana, primarul satului Selemet, dl Zaiaţ Ion inginer funciar primăria satului Selemet, 
dna Moraru Elena secretarul consiliului local, secretarul comisiei, membrii comisiei: 
Sîrbu Svetlana, Răileanu Vasile, Vulpe Alexei, Zaiaţ Victoria, Bazatin Gheorghe.

Lista străzilor deteriorate în satul Selemet:

str.Secreeru - 350 metri; Doina -  400 metri; Eugen Doga -  240 metri; Gheorghe 
Asachi -  400 metri; Sf. Dumitru -  400 metri; Ion Creangă -  720 metri; Mihai Eminescu - 
560 metri; Serghiu Coipan -  560 metri; Viilor -  500 metri; Nicolai- Milescu Spătaru -  
500 metri; Sf. Maria -  500 metri; Vasile Lupu -  460 metri; Livezilor -  650 metri; Alexei 
Mateevici -  480 metri; Dacia - 1050 metri; Constantin Stamati -  500 metri; Decebal -  
1000 metri; Drumul Cimişliei -  1000 metri; Victoriei -  800 metri; Luceafărul -  700 
metri; Izvoarelor -  700 metri; Păcii -  500 metri; Gheorghe Fîntînaru -  700 metri, total 
13670 metri. în urma ploilor torenţiale puternice din 05 -  06 august 2021 a fost inundată 
casa şi gospodăria cet.  situată pe strada  în proporţie de 80 
%. A fost deterioreat la 50% digul bazinului acvatic la Fundoae care prezintă un pericol 
esenţial de mare pentru locuitorii satului Selemet.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a satului Selemet solicită Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Raionului Cimişlia, consiliului raional surse financiare în sumă de 
917 mii lei pentru repararea drumurilor deteriorate în urma ploilor torenţiale, pentru



lichidarea pagubei aduse de ploile abundente casei de locuit şi gospodăriei 
 situată pe  care a fost inundată la 80%, devizul de cheltuieli se

anexază.
A

In comuna Javgur în urma ploilor torenţiale care au avut loc la data de 04.08.2021 
spre data de 05.08.2021 şi pe data de 06.08.2021 au fost distruse mai multe drumuri, 
inclusiv sectoarele drumului de acces spre instituţiile publice Gimnaziul „Constantin 
Stere” , Grădiniţa, Centrul de Sănătate, Poşta, Biserica cu lungimea de 2500 metri liniari 
au fost deteriorate în proporţie de 70 %. Starea drumurilor afectate în urma calamităţilor 
naturale a fost examinată de către comisia locală în frunte cu Şeful Secţiei Situaţii 
Excepţionale Cimişlia dl Brînză Marin, şeful Direcţiei Dezvoltare Teritorială dl Tocaru 
Vasile, primarul comunei Javgur dl Vacarciuc Gheorghe, membrii comisiei specialist în 
reglamentarea funciară Dragoi Raisa, consilier comuna Javgur dl Didilică Sergiu. Pentru 
reabilitarea şi reparaţia porţiunilor de drum afectate în urma calamităţilor naturale sunt 
necesare 1253147,25 lei, devizul de cheltuieli se anexază.

Fondul de rezarvă a primăriei comunei Javgur pentru anul 2021 constituie - 40 mii 
lei. Primarul comunei Javgur dl Vacarciuc Gheorghe a propus să aloce suma de
25000,00 lei din fondul de rezervă a Consiliului comunal Javgur, adăugător la sursele 
financiare planificate în buget pentru anul 2021 -  300 mii lei pentru reparaţia drumurilor 
locale.

în conformitate cu demersul primarului comunei Javgur nr.272 din 11.08.2021, 
procesul verbal nr.5 din 10.08.2021 al şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
comunei Javgur, solicită Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Raionului Cimişlia, 
consiliului raional să aloce din fondul de rezervă surse financiare în sumă de 928,15 mii 
lei pentru reabilitarea drumurilor din localitate.

A

In satul Mihailovca în urma ploilor torenţiale care au căzut la data de 5-6 august 
2021 au adus pagube considerabile mai multor agenţi economici, Conform demersului 
primarului satului Mihailovca, nr.64 din 19 august 2021, procesului verbal din 
12.08.2021 fără număr al şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a satului 
Mihailovca în rezultatul căderii precipitaţiilor abundente la 05-06 august 2021 s-au 
inundat mai multe porţiuni de terenuri agricole private înseminţate cu floarea soarelui, 
conform actului de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamităţile 
naturale la următorii agenţi economici sa constatat:

SRL „Eliton Cim” a fost inundată suprafaţa de 0,40 ha/m2 floarea soarelui la 50 %  
pierderile constituie 2392,00 lei; suprafaţa de 14,5 ha/m2 floarea soarelui la 100% 
pierderile constituie 173420,00 lei; suprafaţa de 10,66 ha/m2 floarea soarelui la 15 %  
pierderile constituie 19126,00 lei; .pierderile totale constituie sumă de 195000,00 le i.

SRL „Mercata -  Ador” a fost inundată suprafaţa de 2,0 ha/m2 floarea soarelui la 
60% pierderile constituie 13200,00 lei.

GŢ „Golovin Segiu -Olga” a fost inundată suprafaţa de 2,5 ha/m2 floarea soarelui la 
70% pierderile constituie 17500,00 lei, Fondul de rezervă a primăriei satului Mihailovca 
constituie 10000.00 lei.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a satului Mihailovca solicită Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Raionului Cimişlia, consiliului raional să aloce ajutor financiar în 
sumă de 225700,00 lei agenţilor economici din teritoriul primăriei satului Mihailovca 
pentru restabilirea pagubei aduse de ploaia din 05-06 august 2021 suprafeţelor de floarea 
soarelui care sunt în apă.



A

In satul Cenac în urma ploilor abundente din 05 august 2021 au fost deteriorate mai 
multe drumuri cu destinaţie locală, cît şi drumuri raionale, au fost deteriorate digurile la 
două bazine acvatice, în urma evaluării digurilor bazinelor acvatice, suma pagubei 
constituie 220390,42 lei. In total au fost deteriorate drumuri, care în urma evaluării, suma 
pagubei constituie 367716,13 lei. Sursele financiare a primăriei nu ne permit de a acoperi 
aceste cheltuieli, fondul de rezervă a Primăriei constituie 24500,00 lei.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a satului Cenac solicită Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia, consiliului raional să aloce ajutor financiar în 
sumă de 587716,13 lei pentru lichidarea consecincelor ploilor din data de 05.08.2021.

A

In oraşul Cimişlia în urma ploilor torenţiale din 05-06 august 2021 au fost distruse 
drumurile din 12 străzi şi 3 stradele la care au fost spălată îmbrăcămintea din pietriş. 
Paguba materială constituie 2919514,00 lei. Comisia pentru Situaţii Excepţionale a 
Oraşului Cimişlia, consiliul orăşănesc Cimişlia solicită respectuos Comisiei pentru 
Situaţii Ecxepţionale a raionului Cimişlia, consiliului raional să identifice surse financiare 
în sumă de 2919514,00 lei pentru lichidarea consecinţelor ploilor torenţiale din 05-06 
august 2021. Audiind informaţia prezentată de primarii localităţilor, Comisia pentru 
Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia

DECIDE:
1. Pentru lichidarea consecinţelor ploilor abundente din data de 30.07.2021 şi din 04- 

05-06 august 2021 cauzate de ploile abundente cu vînt puternic, se propune Consiliului 
Raional Cimişlia să aloce din fondul de rezervă al consiliului raional:

- 15000,00 lei consiliului comunal Lipoveni pentru lichidarea pagubelor provocate 
de ploile torenţiale persoanelor afectate;

-10000,001ei consiliului comunal Javgur pentru curăţarea canalelor de scurgere şi 
redirecţionarea apelor pe drumurile locale;

- 10000,00 lei consiliului local Selemet pentru lichidarea pagubei aduse de ploile 
abundente, casei de locuit şi gospodăriei  situată pe 
care a fost inundată la 80%, curăţarea canalelor de scurgere şi redirecţionarea apelor pe 
drumurile locale;

- 10000,00 lei Consiliului sătesc Cenac pentru lichidarea consecinţelor ploilor din 
05 08.2021.

- 20000,00 lei Consiliului Orăşănesc Cimişlia pentru lichidarea consecinţelor ploilor 
torenţiale din 05-06 august 2021.

2. Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Raionului Cimişlia solicită Comisiei 
pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova să aloce:

900.00 mii lei Consiliului comunal Javgur pentru reparaţia drumurilor 
locale, curăţarea canalelor de Scurgere şi redirecţionarea apelor pe drumurile locale;

130.00 mii lei Consiliului comunal Lipoveni pentru persoanele afectate şi 
reparaţia drumurilor distruse de ploile abundente;

900.00 mii lei Consiliului sătesc Selemet pentru reparaţia drumurilor locale 
distruse de ploile puternice din 05.06 august 2021, reparaţia digului bazinului acvatic 
la Fundoae şi lichidarea consecinţelor inundaţiei casei de locuit şi gospodăria cet 

 situată pe 
190000.00 lei SRL „Eliton -  Cim”satul Mihailovca;
13000.00 lei SRL „Mercata -  Ador” satul Mihailovca;



17000.00 lei GŢ „Golovin Segiu -  Olga” satul Mihailovca, pentru 
restabilirea pagubei aduse de ploaia din 05-06 august 2021 suprafeţelor de floarea 
soarelui care sunt în apă.

590000.00 lei Conciliului sătesc Cenac pentru lichidarea consecinţelor 
ploilor abundente din 05 august 2021.

2900000.00 lei Consiliului Orăşănesc Cimişlia pentru lichidarea 
consecinţelor ploilor torenţiale din 05-06 august 2021.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui 
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Raionului Cimişlia, vicepreşedinte al raionului 
Cimişlia, dl Vădim Torgai.

4. Prezenta decizie întră în vigoare din momentul aprobării şi se publică pe pagina 
oficială a Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimislia.md
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♦

Mihail Olărescu

Gheorghe Netedu

Preşedinte al CSE a raionului G 
Preşedinte al raionului

Hln
Secretarul CSE a raionului 
Secretarul consiliului raionâl\yfP

http://www.raioncimislia.md



