
    REPUBLICA MOLDOVA                                             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL RAIONAL     РАЙОННЫЙ СОВЕТ
              STRĂȘENI               СТРЭШЕНЬ
                                                                                                                    

DECIZIE nr. 8/
                                               din       decembrie 2021

Proiect 
Cu privire la aprobarea Programului de întreţinere 
a drumurilor publice locale de interes raional 
din raionul Strășeni pe timp de iarnă în anul 2022

     În scopul eficientizării administrării și întreținerii drumurilor publice locale de
interes raional, în conformitate cu prevederile Legii drumurilor nr. 509/1995, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice
locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  art.  43,  art.  46  ale  Legii  nr.
436/2006  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor
publice  naționale  și  locale  din  Republica  Moldova,  Hotărîrii  Guvernului  nr.
247/1996 privind măsurile de realizare a prevederilor Legii drumurilor, examinînd
nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

       1. Se aprobă Programul de întreţinere a drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Strășeni pe timp de iarnă în anul 2022, conform anexei.
     2. Se aprobă suma de 1000,00 mii lei pentru  întreţinerea drumurilor publice
locale de interes raional pe timp de iarnă în anul 2022, din mijloacele planificate în
bugetul  raional  pe  anul  2022  la  compartimentul  ”Dezvoltarea  drumurilor  (Eco
222500)”, conform Programului precitat.
     3. Direcția economie și infrastructură va întreprinde măsurile necesare pentru
executarea integrală a Programului de întreținere a drumurilor  publice locale de
interes raional din raionul Strășeni pe timp de iarnă în anul 2022 și va informa
președintele raionului despre nivelul de realizare a acestuia.
     4. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama preşedintelui
raionului (P. Tamaciuc).
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Președinte al ședinței,                                                                                                  

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                          Nina RUSU



                           Anexa
                         la Decizia Consiliului raional Străşeni
                                  nr. 8/       din      decembrie 2021

Programul
de  întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni  pe timp de iarnă în anul 2022

Nr. Numărul Denumirea drumului Tronsonul Tipul lucrărilor
d/o drumului km mii lei
1 2 3 4 5 6 7
1 L336 M5 – Lupa - Recea – Vatici  0,00 ÷ 4,60 4.60

1000.00

Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
2 L354 G95 – Pîrjolteni - R25 7,20 ÷ 13,30 6.10 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
3 L406 R25 – drum  de  acces  spre  s. Micleuşeni 0,00 ÷ 1,00 1.00 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
4 L407 R25 – drum  de  acces  spre  s. Dolna 0,00 ÷ 1,50 1.50 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
5 L408 Codreanca – Oneşti 0,00 ÷ 5,90 5.90 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
6 L408.1 Drum  de  acces  spre  s. Ţigăneşti 0,00 ÷ 2,60 2.60 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
7 L409 G81 – Rădeni – Drăguşeni 0,00 ÷ 3,42 3.42 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
8 L410 R6 – drum  de  acces  spre  s. Micăuţi 0,00 ÷ 6,0 6.00 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
9 L411 M5- drum de acces spre s. Grebleşti 0,00 ÷ 1,76 1.76 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 

10 L412 Drum  de  acces  spre  s. Recea 0,00 ÷ 4,2 4.20 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
11 L413 Drum  de  acces  spre  s. Saca 0,00 ÷ 2,95 2.95 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
12 L414 Drum  de  acces  spre  s. Negreşti 0,00 ÷ 1,50 1.50 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
13 L415 R1 – Roşcani – staţia  Ghidighici  0,00 ÷ 13,00 13.00 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
14 L416 Bucovăţ – Găleşti – Zubreşti 0,00 ÷ 10,10 10.10 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
15 L417 R25 – drum  de  acces  spre  staţia Bucovăţ 0,00 ÷ 1,20 1.20 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
16 L418 R1 – drum  de  acces  spre  s. Tătăreşti  0,00 ÷ 4,90 4.90 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
17 L419 R25 – drum  de  acces  spre  s. Lozova 0,00 ÷ 2,00 2.00 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
18 L420 M1 – drum  de  acces  spre  s. Lozova 0,00 ÷ 7,20 7.20 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
19 L421 R1 – drum  de  acces  spre  s. Făgureni 0,00 ÷ 2,00 2.00 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 
20 L422 R1 – drum  de  acces  spre  s. Cojuşna 0,00 ÷ 3,80 3.80 Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 

Total  pe întreţinere de iarnă: 85.73 1000.00

Lungimea
,

Volumul
,



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului de  întreţinere a drumurilor publice locale de

interes raional din raionul Strășeni pe timp de iarnă în anul 2022”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția economie și infrastructură din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normative și finalitățile urmărite
Programul de întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional pe timp de iarnă în anul 2021 a fost
elaborat cu respectarea  prevederilor art. 12, alin. (2) al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, care prevede că “Pentru bugetele locale de nivelul al doilea şi al unităţii
teritoriale  autonome  cu  statut  juridic  special,  transferurile  cu  destinaţie  specială  pentru  finanţarea
infrastructurii  drumurilor  publice  locale  sînt  calculate  şi  distribuite  în  funcţie  de  numărul  de  kilometri
echivalenţi administraţi, conform legislaţiei privind fondul rutier.”,  iar alin. (3) stipulează ”Transferurile cu
destinaţie  specială,  stipulate  la  alin.(1),  utilizate  contrar  destinaţiei,  fapt  constatat  în  urma  controalelor
efectuate de către organele abilitate, se restabilesc la bugetul de stat. În cazul în care suma utilizată contrar
destinaţiei  nu  este  virată  benevol  la  bugetul  de  stat,  Ministerul  Finanţelor  va  reduce  cu  suma respectivă
volumul  transferurilor  cu  destinaţie  specială  aprobat  în  legea  bugetară  anuală”.  Astfel,  ținînd  cont  de
prevederile legale în Programul elaborat au fost incluse toate drumurile publice locale de interes raional.  
Finalitățile urmărite prin implementarea Programului constau în eficientizarea managementului organizațional
de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pe timp de iarnă, practicabile și într-o stare bună,
informarea multilaterală a societății asupra procesului decizional din cadrul Consiliului raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Programului de întreţinere a drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Strășeni pe timp de iarnă în anul 2022” conține partea decizională în care sunt indicate suma
mijloacelor financiare care vor fi utilizate pentru efectuarea lucrărilor și responsabilii de executare. În  anexă
sunt indicate drumurile,  tronsoanele și descrierea lucrărilor preconizate. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  prezentului  proiect  necesita  cheltuieli  financiare  în  mărime de 1000,00 mii  lei,  din bugetul
raional planificat pentru anul 2022. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost avizat de către
Serviciul  juridic,  vicepreședintele  raionului,  Direcția  finanțe,  Direcția  economie  și  infrastructură,  secretarul
Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost
plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională,
secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrității nr.
82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul at. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus expertizei juridice
de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu
Legea drumurilor nr. 509/1995, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016
privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova, Hotărîrea Guvernului
nr.  247/1996  privind  măsurile  de  realizare  a  prevederilor  Legii  drumurilor.  Structura  și  conținutul  actului
corespunde normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 Șeful Secției construcții, urbanism și infrastructura
 drumurilor cu exercitarea atribuțiilor șefului
 Direcției economie și infrastructură                                                                           
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