РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşenesc
OCNIŢA

Городской совет
ОКНИЦА

DECIZIE

30 iunie 2017

nr. 05/13

Cu privire la completarea deciziei consiliului orășenesc Cu privire la
stabilirea locului pentru instalarea unui semn de comemorare a participanților
la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl , nr. 02/09 din 21.04.2016
Întru executarea prevederilor stipulate în art. 14 alin.(2) lit. a) din Legea monumentelor , nr.192
din 30.09.2011 în baza procesului – verbal al comisiei consultative în sfera economico - financiară , nr.05
din 28.06.2017, consiliul orăşenesc ,
DECIDE:
1. Se completează decizia consiliului orășenesc nr. 02/09 din 21.04.2016, după cum urmează :
a) punctul 2 va avea următorul cuprins :
” Cheltuielile financiare necesare pentru edificarea semnului comemorativ ( setul de documente;
materiale de construcției ; amenajarea teritoriului aferent ) vor fi suportate de bugetul raional Ocnița și
sponsori.
b). Punctul 2 , devine respectiv punctul 3.

Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc

Vladimir Cozlovschii

Secretarul consiliului orăşenesc

Axenia Plăcintă

Anexă la decizia consiliului orășenesc nr. 05/13 din 30 iunie 2017

Notă informativă
La data de 26 aprilie 2017 s-au împlinit 31 ani de la cea mai mare tragedie a omenirii -Catastrofa
atomo-nucleară din Cernobîl. În urmă cu 31 de ani, rebelul "atom pașnic", cu aripa radiației negre a acoperit
zone întinse, transformînd o bună suprafață de teren fertil în pustiu, aduchînd durere și suferință oamenilor,
pentru care viața a fost împărțit în două : înainte și după accident. Consecințele tragediei - nu doar socioeconomic, de mediu și spiritual - sunt încă simțite. Ecoul dezastrului de la Cernobîl va fi audiat şi perceput
mai multe decenii. Istoria acestui dezastru și realitatea tragediei consecinţelor, ne dau putere de a depăși şi
transmite mesajul oamenilor să cunoască și să nu repete greşeala...
În raionul Ocniţa, in urma Catastrofei au fost inregistraţi 33 participanţi la lichidarea consecinţelor
avariei de la Cernobîl, rămaşi în viaţă, insă, cu sănătatea schilodită, doar 25 din ei pînă in prezent, dintre care
19 participanţi la Lichidarea consecinţelor avariei din Cernobîl şi 6 membrii a grupului de risc. An de an
rîndul participanţilor se răreşte din motive de sănătate, se sting din viaţă ...cu rumănul in faţă...
În anul 2016, către data jubiliară de 30 ani de la producerea catastrofei (26.04.1986), în luna februarie
am apelat către toţi consilierii raionali şi agenţii economici din raion, oamenii de buna credinţă ca să ne ajute
cu suport financiar în măsura posibilităţii. Cu regret s-au acumulat doar 9700 lei, dintre care piatra de
Cosăuţi , deja adusă la Lencăuţi (baştina sculptorului Eric Perjovschi) costul căreea constituie 6400 lei.
Prin Deciziei Nr.02/09 din 21 aprilie 2016 a Consiliului orăşenesc Ocniţa, a fost atribuit teren pentru
instalarea monumentului , cu suprafaţa 10 mp ( 2mx5 m) - la finele străzii Biruinţa,colţ cu strada
Independenţei .
Conform Legii monumentelor de for public nr.192 din 30.09.2011 cap IV, art.14 pct 2 lit a) – APL I
adoptă decizia perivind edificarea monumentului .
Monumentul susnumit va fi construit şi edificat din mijloacele financiare , alocate de către Consiliul
raional Ocniţa şi mijloace de sponsorizare.
Machetul pe suport de hîrtie a monumentului şi devizul estimativ de cheltueli în sumă de 96 mii lei
pentru edificarea monumentului se anexează.

Preşedintele Asociaţiei„Cernobîl”al raionului Ocniţa
tel.0/271/21429

Ludmila Belonoşca

