
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

,,Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale de interes raional”  

 

I.     Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite.                                                  

Prezentul proiect a fost elaborat de către Serviciul agricultură, relaţii funciare 

şi cadastru din cadrul Direcţiei Economie, Construcţii şi Politici Investiţionale în 

scopul transmiterii drumurilor publice locale (de interes raional) în gestiunea 

autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea. 

În temeiul Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate 

publică şi delimitarea lor, art.5, alin(2), lit.b) ,,drumurile de interes raional”  şi art. 

8, lit. b) ,,autorităţile administraţiei publice locale întocmesc, în modul stabilit, lista 

terenurilor proprietate publică pe care le-au dobîndit şi o aprobă”, Hotărîrii 

Guvernului nr. 1468 din 30 decembrie 2016 privind aprobarea listei drumurilor 

publice naţionale şi locale din Republica Moldova, Comisia în componenţa 

funcţionarilor Serviciului relaţii funciare şi cadastru şi specialistul întreprinderii SA 

,,Drumuri-Străşeni” au identificat toate drumurile de interes raional.   

II.     Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi. 

Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale de 

interes raional” conţine în anexă Lista drumurilor respective care au fost transmise 

în gestiunea autorității administrației publice locale de nivelul doi prin  Hotărîrea 

Guvernului nr.1468. Fiecare drum are atribuit un număr şi denumire, care definesc 

direcţia şi localitatea. 

 Prin aprobarea Listei drumurilor locale de interes raional se urmăreşte 

eficientizarea managementului organizaţional, sporirea responsabilităţii autorităţii 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea faţă de gestionarea şi exploatarea 

drumurilor. 

III. Fundamentarea economico – financiară. 



 Implementarea prezentului proiect se va efectua în limita mijloacelor 

planificate în acest scop anual în bugetul raional. 

IV. Impactul proiectului. 

 Proiectul va avea un impact pozitiv în activitatea administraţiei publice locale 

de nivelul al doilea în vederea soluţionării celor mai stringente probleme social-

economice a raionului.   

V.      Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare şi actelor administrative ale autorităţii. 

Urmare a aprobării prezentului proiect va fi necesar de abrogat Decizia 

Consiliului raional nr. 6/15 din 25 august 2015 ,,Cu privire la aprobarea Listei 

drumurilor proprietate publică a raionului Străşeni”.   

VI. Consultarea publică a proiectului. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 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.     

         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 
Şef al Serviciului agricultură, 
relaţii funciare şi cadastru                          Valeriu Borș                              

 

http://www.crstraseni.md/



