
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la decizia Consiliului municipal Cahul 

“Cu privire la utilizarea fondului de rezervă” 

 

 Ţinînd cont de avertizarea meteo emisă de Serviciul Hidrometeorologic de 

Stat şi a condiţiilor meteo nefavorabile – ninsori abundente însoţite de vînt puternic 

la data de 20 aprilie a fost creat Punctul de dirijare a protecţiei civile în municipiul 

Cahul cu antrenarea efectivului tuturor serviciilor desconcentrate, cît şi a 

întreprinderilor municipale, şi declarată situaţie excepţională în oraşul Cahul. 

 La data de 21 aprilie, cît şi 22 aprilie, au avut loc şedinţele Comisiei situaţii 

excepţionale a municipiului Cahul, în cadrul cărora a fost monitorizată situaţia 

creată în municipiul Cahul, cît şi au fost luate decizii privind intervenirea în regim 

de maximă urgenţă a tuturor serviciilor implicate şi atragerea altor forţe 

disponibile. 

În această perioadă, atît Serviciul situaţii excepţionale, cît şi grupul de 

salubrizare au activat în regim non-stop, fiind suplimentar atrase forţe din partea 

Brigăzii de Infanterie Motorizată „Dacia” nr.3, Inspectoratului de Poliţie, 

întreprinderilor municipale, cît şi altor întreprinderi, care au pus la dispoziţie 

tehnica disponibilă. 

La data de 2 mai 2017, în cadrul Comisiei situaţii excepţionale a 

municipiului Cahul, au fost examinate şi estimate daunele preliminare a situaţiei 

excepţionale.  

Ulterior au fost acumulate şi alte date privind pagubele pe întreg oraşului, 

fiind înaintate şi demersurile de rigoare cu privire la acoperirea pierderilor, 

comisiei raionale pentru situaţii excepţionale. 

Mijloacele financiare necesare pentru procurarea materialului săditor sunt 

estimate la suma de 324,0 mii lei. Propunem alocarea sumei de 50,0 mii lei pentru 

procurarea materialului săditor, 43,5 mii lei – pentru restituirea cheltuielilor 

suportate la consumul de combustibil – suma de, 27,0 mii lei – pentru restituirea 

cheltuielilor suportate la consumul de materiale şi utilaje. Pentru implementarea 

Sistemului Integrat de Management Administrativ (SIMA) se propune suma de 

93,0 mii lei şi pentru proiectarea bazinului de înot al Şcolii sportive nr.1 – suma de 

177,0mii lei. 

Soldul fondului de rezervă – 324,0 mii lei 
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