
COMI$IA PENTRU $ITUATII EXCEPTIONALE
A MUNICIPIULUI CHI$INAU

DECIZIE
Nr.0_l_ din20 aprilie 2017

Avdnd in vedere calamitdlile in unna ninsorilor abundente din 20 aprilie 2017,
in scopul lichiddrii efectelor acestora pe teritoriul municipiului Chigin6u, Comisia
pentru situalii exceplionale a municipiului chigindu DECTDE:

1. Se declara situalie exceplionald in oragul Chigindu, precum $i pe teritoriul parcului
nistrean din localitateaVadul lui Vod6.

2. Direcfiile municipale, intreprinderile municipale (Asocialia Spatiilor yerzi,
,,Lumteh", ,,Exdrupo" etc.) vor continua, in regim non-stop, lucierile de debloc are a
strdzilor, trotuarelor gi de inldturare a masei lemnoase, a firelor electrice, pilonilor de
pe carosabil, trotuare, cl6diri, automobile pentru asigurarea circulaliei^pe strdzile
oraqului 9i accesului in cartiere. Direclia Situalii Exceplionale gi Politia Capitalei
vor interveni in continuare, impreund cu serviciile municipale. Se solicii6, de
asemenea, implicarea fo4elor armate, a carabinierilor qi a altor 

-fo4. 
disponibile.

3. Toate serviciile vor asigura echipe de interven{ie atdt pe timp de noapte cdt gi
pentru zilele de odihn6, duminicd gi luni (23 gi 24 aprilii). Se stabilegte ziua de
sdmbdt6, 22 aprilie, ca fiind zi lucrdtoare.

4. Dupd deblocarea situaliei, conform punctului 2 aI prezentei decizii, se va proceda
la lichidarea consecinlelor situaliei excepfionale cu intervenlii in urmdtoarea ordine:
artere principale, strdzi, accese in cartiere, institulii din domeniul educafiei gi
sdndtifii, blocuri locative, alte cl6diri, suprafele gi spatii afectate.
5. Preturile de sector gi gestionarii fondului locativ vor intreprinde acliuni conform
punctelor 2 qi 4 ale prezentei decizii, cu mobilizarea locatarilot gi u agenlilor
economici din cartiere.

6. i.l't. Combinatul Servicii Funerare va intreprinde, pdnd la sf6rgitul zilei de
sdmbdtS, 22 aprilie acfiuni pentru inlSturarea consecinlelor calamitalii naturale in
cimitirele oragului, cu inldturarea masei lemnoase, transportarea li depozitarea
temporard a acesteia pe teritoriul cimitirelor, verificarea tuturor celorlalli arhori, a
relelelor electrice etc. in vederea posibilitSlii desfEgurdrii s6rbdtorii religioase pastele
Blajinilor in zilele de duminicd qi Iuni,23 qi24 aprilie.
7. Se permite conectare a Ia agentul termic a grddinilelor gi a instituliilor medicale.
Blocurile locative pot fi conectate in limita capacitalii d. ron..tare in regimul actual
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