
COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A  RAIONULUI  

CIMIȘLIA 

 

                                                    D E C I Z I A nr. 08/03   

din 24 noiembrie 2021 

 

cu privire la lichidarea consecințelor situațiilor excepționale din vara anului 2021 

cauzate de ploile abundente cu vânt puternic în comuna Hîrtop 

 

În comuna Hîrtop în urma ploilor abundente cu vânt puternic din vara anului 2021 

debitul de apă foarte mare care nu dovedește să se scurgă prin canalul de evacuare a apelor 

pluviale ce se acumulează din regiunea Lopatnic a satului, aducând la inundarea caselor de 

locuit și gospodăriilor din această regiune, tot odată sunt spălate sectoare de pământ 

provocând alunecări de teren.  

Canalul de evacuare a apelor pluviale a fost săpat la inițiativa primăriei odată cu 

proiectarea și construcția drumului central, însă până în prezent nu este finisat, nu a fost 

învelit cu plăci de beton, după fiecare ploaie sunt spălate malurile canalului de evacuare a 

apelor pluviale, s-a erodat ajungând până sub bordurile gardurilor caselor de locuit și riscă 

să se prăbușească, în rezultatul final apar alunecări de teren, canalul de evacuare a apelor 

pluviale este înnămolit, astupat cu arbuști, tufari etc. care împiedică scurgerea apelor. 

În conformitate cu cererea locuitorilor afectați din comuna Hîrtop, a dlui Botnariuc 

Vasile, dnei Brînză Nina, dlui Stadnicov Oleg, dlui Racicovschi Petru, demersul primarului 

comunei Hîrtop nr.110 din 17.09 2021, procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru Situații 

Excepționale a comunei Hîrtop nr.3 din 10.08.2021, actul de constatare a pagubelor 

produse în vara anului 2021. Conform devizului de cheltuieli întocmit de șeful Direcției 

Dezvoltare Teritorială, dl Tocaru Vasile pentru construcția canalului de evacuare a apelor 

pluviale, sunt necesare 87088.620 lei. 

Totodată, contribuția persoanelor afectate constituie suma de 11 500 lei (Botnariuc 

Vasile – 3 500 lei, Brînza Nina – 3 500 lei, Stadnicov Oleg – 2 000 lei, Racicovschi Petru 

– 2 500 lei). 

      Fondul de rezervă al primăriei comunei Hîrtop a fost folosit în totalitate în calitate 

de contribuție la construcția unui nou acoperiș la IP Gimnaziul Hîrtop (deteriorat de vintul 

puternic din 13.03.2021). 

           Comisia pentru Situații Excepționale a comunei Hîrtop solicită Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Raionului Cimișlia, Consiliului Raional Cimișlia să aloce surse 

financiare în sumă de 66879,62 lei pentru construcția canalului de scurgere a apelor 

pluviale din satul Hîrtop. 

Audiind informația primarului comunei Hîrtop, Comisia pentru Situații Excepționale a 

raionului Cimișlia 

 

 

                                                       D E C I D E: 

 

1. Se ia act de informația și demersul prezentat de primarul comunei Hîrtop. 

2. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia, solicită:  

- Consiliul Comunal Hîrtop să aloce 10 % din suma totală a devizului de cheltuieli 

care constituie 8709,00 lei, pentru construcția canalului de scurgere a apelor 

pluviale; 



- Consiliul Raional Cimișlia să aloce 66879,62 lei din fondul de rezervă, pentru 

construcția canalului de scurgere a apelor pluviale; 

- Locuitorii afectați, se propune să contribuie cu suma de 11500,00 lei, pentru 

construcția canalului de scurgere a apelor pluviale. 

 

3. Controlul asupra  executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui Comisiei 

pentru Situații Excepționale a raionului Cimișlia, vicepreședinte al raionului 

Cimișlia, dl Vadim Torgai. 

 

4. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul aprobării și se publică pe pagina 

oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimișlia.md 
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