
CONSILIU L RAIONAI- UNGHENI

COMISIA RAIONALA SITunTII }TXCI]PTIONAI,E

DECIZIE

Nr.5E/1

Cu privire la situalia creatd in comuna Macdreqti
urmare cregterii nivelului apei a riului Prut
qi mdsurile intreprinse

din 10 iulie 2020

In temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publica local6;
Urmare examinErii notei informative gi propunerilor parvenite,

Comisia pentru situa{ii excep{ionale a raionului Ungheni

DECIDE:

1. Se ia act de nota informativd Ei propunerile parvenite.
2. Sa.aprobi alocarea sumei de25605,60 lei, dintre care20605,60 lei - din Fondul de rezervd al
Consiliului raional Ungheni Ei 5000 lei - din donaliile voluntare, oferite ae iCS "Lukoil Moldova"
SA pentru efectuarea lucrdrilor de intdrire a digului de proteclie pe teritoriul comunei M[cdreEti qi

anume:
- pentru servicii de transport (incdrcarea-desc5rcarea pdmintului) * 8160 lei;
- pentru servicii excavator - 12000 lei;
- pentru combustibil - 5445,601ei.

3. Se aprobd casarea a 4124 saci, ce stau la eviden{a DSE mun. Ungheni, care au fost utilizali la
lucrdrile de consolidare a digului de protec{ie pe teritoriul comunei MdcareEti.
4. Luind in consideralie avertizdrile hidrologice despre posibila ridicare a nivelului apei riului Prut
gi ?n scopul evit[rii unor noi inundafii, se pune in sarcina Administraliei publice locale a primdriilor
rnun. Ungheni, com. Sculeni, com. Petregti, com. Zagarancea, com, Valea Mare, s. Costuleni, com.
MacdreEti de a lua mdsuri preventive pentru prevenirea unei noi inunddri urmare ridicarii nivelului
apei riului Prut qi de a pregdti numlrul necesar de saci gi materiale pentru int[rirea digului luncii
riului Prut.
5. Se pune in sarcina Administraliei publice locale a primariilor mun. Ungheni, com. Sculeni, com.
Petregti, com. Zagarancea, com. Valea Mare, s. Costuleni, com. Mdcdreqti de a desemna persoane
responsabile pentru monitorizarea nivelului apei a riului Prut gi raportarea acestuia zilnic, cdtre
orele 07:30; 13:30 Ei l7:30 in adresa Direcliei Situatii 

flyb.epJionale 
mun. Unghenr.
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