COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE
RAIONUL ANENII NOI
or. Anenii Noi Piața 31 August,4 bir.218 tel. 026523143, 026522650,026525720

DECIZIA nr. 4
13 iulie 2021
În temeiul Regulamentului Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1340/2001, Comisia pentru Situaţii
Excepţionale al raionului Anenii Noi,
DECIDE
1. Se constată faptul, că pe data de 09 iulie 2021 a avut loc o Situaţie Excepţională cu caracter
tehnogen – incendiu la IP Gimnaziului s.Şerpeni în urma cărui a fost afectat acoperişul blocului
alimentar şi sistemul energetic al instituţiei.
2. Se ia act raportul prezentat de către dl. V.Ceban, şef al Secţiei situaţii excepţionale Anenii
Noi, privind stabilirea circumstanţelor producerii incendiului.
3. Întru asigurarea procesului educaţional la IP Gimnaziul s.Şerpeni, se dispune:
3.1 dl V.Brinişter, vicepreşedintele raionului – de asigurat elaborarea devizului de cheltuieli
pentru lucrările de lichidare a consecinţelor incendiului, (termen 15 iulie);
3.2 dna E.Nicolaev, primarul s.Şerpeni – de convocat şedinţele Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale al primăriei, şi şedinţa Consiliului local, pentru identificarea surselor financiare
din bugetul primăriei, necesare reparaţiei acoperişului şi sistemului energetic afectate de
incendiu, (termen 16 iulie);
3.3 dl Ion Vicol, preşedintele raionului Anenii Noi – de convocat şedinţa extraordinară al
Consiliului raional Anenii Noi, pentru acoperirea diferenţei financiare necesare reparaţiei
acoperişului şi sistemului energetic afectate de incendiu (termen 22 iulie);
3.4 dl V.Brinişter, vicepreşedintele raionului – de asigurat suportul necesar (juridic, consultativ)
primarului s.Şerpeni pentru elaborarea proiectului şi documentaţiei necesare pentru lucrările de
reparaţie al imobilului afectat de incendiu, cu respectarea procedurilor legale.
4. Se ia act raportul prezentat de către dl. A.Coteaţă, medic epidemiolog al raionului Anenii
Noi, privind vaccinarea locuitorilor r-lui Anenii Noi cu vaccinul împotriva virusului COVID19. Se recomandă Administraţiei Publice Locale, conducătorilor întreprinderilor şi agenţilor
economici din raion promovarea campaniei de vaccinare.
5. Se ia act raportul prezentat de către dl. V.Ceban, şef al Secţiei situaţii excepţionale Anenii
Noi, privind măsurile de apărarea împotriva incendiilor în perioada campaniei de recoltare al
cerealelor, precum şi perioadei caniculare.
Se recomandă Administraţiei Publice Locale:
- asigurarea căilor de acces pentru autospecialele de intervenţie la incendii - prin curăţirea
arborilor în localităţile rurale;
- procurarea motostingătoarelor cu raniţă şi suflantelor cu aer, pentru utilizare ca mijloace de
prima intervenţie la stingerea incendiilor de vegetaţie.
6. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a
Consiliului raional Anenii Noi

