
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                               DECIZIE nr. 6/ 
                          din  24  septembrie  2021                                                                                                                                                                                                                                    

Proiect
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 1/1 din 05 februarie 2021                                                                  

                                                                                                               
      În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2017 cu privire la  actele normative, examinînd nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se aprobă modificarea Deciziei  Consiliului  raional  nr.  1/1 din 05 februarie 2021 „Cu privire la
aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul
2021”, după cum urmează:
- în Anexă, compartimentul I. Reparații curente 2021 va avea următorul conținut:

Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

1 L422 R1 Drum de acces spre s. Cojușna 3,00 ÷ 3,80 0,80 1 099 840,14 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Drum local de acces spre s. Huzun din com. Micleușeni 
la 

Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

2 L406 drumul local raional L406 R25 - drum de acces spre 1,00 ÷ 2,00 1,00 931 342,56 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

s. Micleușeni consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Drum local (str. Ion Vatamanu) din s. Negrești de acces 
spre drumul local raional

Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

3 f/n la drumul local raional L414 Drum de acces spre 0,00 ÷ 0,80 0,80 671 588,44 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton de ciment,

s. Negrești consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Drum local (str. Grigore Vieru) din s. Rasfet, Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

4 f/n or. Bucovăț de acces la drumul național R1 Chișinău - 0,00 ÷ 0,75 0,75 622 554,25 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

Ungheni - frontiera cu România consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Drum local (str. Mihai Eminescu) din s. Scoreni de acces 
la drumul regional G70 din 

Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

5 f/n la drumul regional G70 0,00 ÷ 0,85 0,85 1 011 107,21 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton de ciment,

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Drum local (str. Petru Movilă) din mun. Strășeni de acces 
spre drumul local raional

Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

6 f/n spre drumul regional G70 0,00 ÷ 0,33 0,33 1 164 607,03 montarea pietrei de bordură din beton prefabricat,

construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.

Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

7 L416 Drumul local raional L416 Bucovăț - Gălești - Zubrești 9,19 ÷ 10,10 0,91 925 204,34 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Total pentru reparații: 6 426 243,97

I. Reparații curente 2021

   
     2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului,
şeful Direcţiei finanţe, șeful Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor  din cadrul Direcției
economie și infrastructură, contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului.
     3. Controlul privind executarea prezenței decizii se pune în seama președintelui raionului (P. Tamaciuc).
    4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                                        
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                      Nina  RUSU



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Deciziei 

Consiliului raional nr. 1/1 din 05 februarie 2021”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Direcția economie și infrastructură.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
cu modificările și completările ulterioare, Legii  nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Legii
nr. 100/2017 cu  privire la actele normative, în scopul bunei organizări a activităţilor Consiliului
raional privitor la reparația și întreținerea drumurilor publice locale de interes raional din raionul
Strășeni în anul 2021.
Necesitatea  modificărilor  în  program se  datorează  rezultatelor  obținute  de  către  Aparatul
președintelui raionului, în calitate de autoritate contractantă a procedurii de achiziție publică cu nr.
ocds-b3wdp1-MD-1620722164445 din 27.05.2021 ,,Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor
publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021”, în urma căruia sau format unele
economii  de  mijloace  financiare,  care  ulterior  vor  fi  alocate  pentru  alte  lucrări  de  reparație  și
întreținere a drumurilor publice locale de interes raional. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi   
Prin implementarea deciziei respective se urmărește eficientizarea managementului organizațional
de reparație şi întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2021, practicabile și
într-o stare bună. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul va avea un impact semnificativ asupra infrastructurii de drumuri publice locale de interes
raional, se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse și  în  conformitate  cu  art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu  privire  la  actele
normative, proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr. 1/1 din 05
februarie 2021” a fost avizat de către Serviciul juridic,  Direcția economie și infrastructură, Direcția
finanțe, secretarul Consiliului raional.        
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional,
proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md  la  directoriul
Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările 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 art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Strășeni.
Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Structura și conținutul actului
corespund 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.

Șef al Secției construcții, urbanism 
și infrastructura drumurilor din cadrul
Direcției economie și infrastructură                                                                


