
COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE
A MUNICIPIULUI CHI$INAU

DECIZIE
Nr. 4 din25 aprilie 2017

Ca urmare a calamitdlilor naturale din 20 - 2l aprilie curent gi avdnd in vedere situaJia

excepfionald stabilitd pe teritoriul municipiului Chigindu, Comisia pentru situalii exceplionale a

municipiului Chi gindu DECIDE :

1. Se constatd pericolul continuu de prdbugire a arborilor, pilonilor, rupere a crengilor,
a cablurilor etc. in municipiul Chigin[u. Se avertizeazd, populalia asupra riscului de deplasare in
preajma locurilor menfionate mai sus gi se solicitd prudenjd permanentd.

2. Serviciile municipale specializate (Asocialia Spafiilor Yerzi, DSE, Lumteh, RTEC, Gaz

Natural Fenosa, Chigindu Gaz g.a.) vor continua interven{iile pentru defrigarea qi curdlarea arborilor,
inldturarea cablurilor, reconectarea curentului electric, restabilirea iluminatului public, a relelei de

contact). Inspectoratul ecologic va verifica starea arborilor gi va comunica serviciilor specializate

necesarul de intervenlie in continuare.

3. Suplimentar acfiunilor de la p.2 al prezentei decizii, se stabilesc la preturile de sector gi la
Direcfia locativ-comunala 6 puncte de dislocare a transportului gi a persoanelor pentru evacuarea

masei vegetale gi salubrizare a teritoriului. Depozitarea masei vegetale va avea loc in fiecare sector,

cu deschiderea punctelor de depozitare gi anunlarea adreselor acestora pentru servicii gi populalie.

4. Preturile de sector vor aduce la cunogtinfa tuturor agenJilor economici din sectoare necesitatea

implicdrii in lichidarea consecinlelor calamitalii a fiecare in parte in perimetrul desfbgurdrii

activitalii, precum qi prin punerea la dispozilie preturii a mijloacelor necesare in acest sens (unit61i

de transport, personal, utilaje etc.) pentru a interveni conform p.3 din prezenta decizie.

5. Gestionarii fondului locativ vor repartiza intreg personalul la evacuarea masei vegetale gi

salubrizarea teritoriului administrat, inclusiv cu mobilizarea locatarilor gi a agenlilor economici.

6. Subdiviziunile municipale vor rcpartiza zilnic, prin rotafie, persoane la dispozifia preturilor de

sector gi a Direcliei locativ-comunale pentru evacuarea masei vegetale gi salubrizare.

7. Participanlii la acliunile de evacuare a masei vegetale gi salubrizare vor line cont de pericolul

continuu de prdbugire a arborilor gi a riscului pe care il comportd participarea la interven{ii.
Nu se admite impunerea partcipfii la acfiuni.

8. Pe teritoriul institufiilor de inv6!6mdnt vor fi delimitate zonele cu acces interzis, in caz de

prdbugire a arborilor, pilonilor, rupere a crengilor, cablurilor etc. Elevii vor fi instruifi cu privire la
modul de deplasare prin orag (evitarea mersului'pe sub arbori, interzicerca atingerii cablurilor etc.) gi

pentru a fi prudenli in permanenld avdnd in vedere pericolul continuu de cddere a arborilor,
pilonilor, rupere a crengilor, cablurilor etc. Copiii din grddinife nu vor fi lSsafi fbrd supraveghere gi

nu se va admite iegirea din clddiri in cazul existenlei zonelor de risc pe teritoriul gradinilei.

9. Se solicitd populafiei sd se implice gi sd participe la acfiunile de lichidare a consecinlelor

calamitalii naturale din 20 - 2l ap-i.lie, cu respectareap. T dinprezenta decizie. Participarea la acluni
se va face prin str6ngerea qi depozitarea masei vegetale la marginea strdzii, a drumurilor, in curfile
de bloc etc. Cei care au posibilitate gi dispun de unitdli de trasnsport sunt solicitali sd efectueze gi

evacuarea masei vegetale direct la depozitele din sectoarele municipiului, deschise de preturi.
in cadrul acliunilor nu se va admite intervenfia de orice fel la arbori (in special defrigare, cur6!are),
piloni, cabluri etc., avdnd in vedere pericolul de accidentdri gi riscul penru via!6.

10. Se solicita locuitorilor municipiului Chisinau sd renunfe, pe cdt posibil, la transportul privat gi sd

foloseascd mai mult trasnportul public, pentru evi ii oragului gi pentru facilitarea
intrevenfiilor serviciilor pentru lichidarea conseci naturale.
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