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Notă informativă 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului 

raional pentru activitatea în perioada rece  2017-2018” 

 

    Întru pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitatea în perioada 

rece 2017-2018 au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

 

Pregătirea instituţiilor de învățămînt pentru perioada rece a anului 2017-2018  

      
           În scopul realizării Programului de acțiuni privind pregătirea instituțiilor pentru activitate 

în noul an de studii 2017 – 2018, paralel cu lucrările de reparații curente și capitale în perioada 

verii s-au efectuat lucrări și la rețelele termice. În acest scop au fost alocate mijloace financiare 

din bugetele locale în limitele mijloacelor prevăzute,  pentru asigurarea funcționalității tuturor 

instituțiilor către începutul sezonului rece.  

       La etapa actuală din 25 instituții de învățămînt general din raion funcționează:  
- la gaze naturale: 19 instituții; 
- cu cărbune și lemne 5 instituții (gimnaziile: Bucovăț, Dolna, Țigănești, Căpriana și LT ,,I. 
Creangă” Micleușeni)  
- pe bază de biomasă: 2 instituții (liceele teoretice ,,I. Creangă Micleușeni și 
 ,, M. N. Vornicescu” Lozova). 
      Din 40 instituții preșcolare funcționează la gaze naturale 34 de grădinițe, cu lemne și cărbune 
4 grădinițe: Dolna, Țigănești, Lupa-Recea și Scoreni, și 2 grădinițe pe bază de biomasă  - 
Grădinița de copii Nr. 1 Vorniceni, Grădinița de copii Bucovăț. 
   Unităţile de operatori tehnici s-au asigurat cu cadre calificate, responsabile de exploatarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a fost asigurată instruirea şi atestarea lor în luna 
septembrie. În instituții s-au efectuat lucrări de spălare hidropneumatică şi probele de presiune 
ale sistemelor de încălzire. 
    S-au contractat și achiziționat  cantitățile necesare de combustibil solid pentru perioada rece a 
anului. Stocarea cărbunelui se  realizează în măsura disponibilității la bazele de aprovizionare.             
       
           

La compartimentul cultură: 

 

În  raion   activează 74 instituţii de cultură, inclusiv: 

 Biblioteci publice – 35; 

 Şcoli de artă – 2; 

 Muzee – 3; 

 Case de cultură – 34.                                                                                   

Din totalul de 35 biblioteci din teritoriul raionului, în perioada rece a anului se încălzesc 31   

(cu sobe şi convectore). Bibliotecile publice din satele Ciobanca, Drăguşeni,  Rassvet şi Rădeni 

nu se încălzesc. Pentru reparaţie curentă în biblioteca publică raională au fost alocate 20 mii lei. 

Şcolile de arte din or. Străşeni şi s. Cojuşna sunt conectate la conducta de gaze naturale şi se 

încălzesc autonom în perioada rece a anului.  

Din cele 3 muzee ale raionului Străşeni,(Recea, Străşeni şi Sireţi)  nu se încălzeşte muzeul 

din satul Recea. 

      În perioada rece a anului din cele 34 case de cultură din teritoriu se încălzesc:  

- Integral - Casa raională Cultură Străşeni, casele de cultură din Bucovăţ, Negreşti, Sireţi, 

Pănăşeşti, Zubreşti; 
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- Parţial - Casele de cultură din Chirianca, Vorniceni, Ţigăneşti, Rassvet, Dolna, Grebleşti 

Ghelăuza, Recea, Voinova, Vorniceni, Micăuţi; 

- 17 case de cultură  nu se încălzesc. 

   Pentru anul 2017 au fost preconizate reparaţii capitale în instituţiile de cultură din teritoriul 

administrat în sumă de 3092,1 mii lei, din care au fost valorificate 336,3 mii lei în 

următoarele localităţi:  Casa raională de cultură – 148,4 mii lei, Şcoala de arte Străşeni – 

113,1mii lei, Casa cultură Roşcani – 44,8 mii lei, Casa cultură Cojuşna – 30,0 mii lei, 

Muzeul şi Casa cultură din satul Recea 22,2 mii lei. În prezent lucrările de reparaţie capitală 

continuă. Pentru reparaţie curentă în anul 2017 au fost aprobaţi 529,9 mii lei. Până la 

19.10.2017 au fost executate lucrări de reparaţie curentă în sumă de 128,5 mii lei în satele: 

Recea – 4,5 mii lei, Sireţi – 40 mii lei,Voinova – 3,7 mii lei, Vorniceni – 9,4 mii lei,Ţigăneşti 

– 14,6 mii lei, Bucovăţ – 22,7 mii lei, Casa raională cultură – 29,0 mii lei ş.a. La moment, 

reparaţia continuă în majoritatea instituţiilor de cultură din raion. 

 

La compartimentul Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

 

Cu privire la asigurarea instituţiilor din subordinea Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţie a familiei pentru perioada rece a anului 2017-2018. 

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei ne aduce la cunoştinţă că Centrul de 

reabilitare şi plasament Micleuşeni este dotat cu  sistemul de încălzire autonom, care 

funcţionează cu lemne şi cărbuni, este pregătit pentru perioada toamnă-iarnă a anului 2017-2018.   

A fost efectuată profilaxia sistemului de încălzire a cazanelor. Operatorii au fost instruiţi şi 

atestaţi.  

 

La compartimentul sănătate: 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni 

 

          IMSP Spitalul raional Strășeni, cu privire la pregătire instituției pentru sezonul de încălzire  

2017 -2018,  informează că, în timpul verii, paralel cu lucrările de reparații curente, s-a lucrat și 

asupra surselor și rețelelor termice. În toate edificiile gestionate au fost testate sursele și rețelele 

termice. Pentru responsabilii și operatorii din instituțiile ce se încălzesc în bază de gaze naturale 

s-au organizat seminare, organizate de Centrul de instruire SRL "Flacăra Albastră", privind 

securitatea industrială, a obiectelor industriale periculoase, atestarea personalului tehnic 

ingineresc care activează în domeniu, cu eliberarea permiselor de executare a activității în 

domeniul securități industriale. Încălzirea pe baza gazelor naturale se efectuează la edificiul 

Secției consultative, amplasat în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 24. Volumul de gaze naturale 

necesar este contractat cu SA ,,Moldovagaz,,. 

         Conform contractului nr. 2/32-LP din 21.08.2017 s-au achiziționat 310 tone de cărbune. 

Sunt stocate aproximativ 45 tone de cărbune, dintre care circa 2 tone la Secția spitalicească din s. 

Cojușna și aproximativ o tonă la Spitalul din or. Strășeni, str. Toma Ciorbă 11/1.  

        La moment temperatura aerului în spațiile spitalicești este optimă 18c-22c 

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate  Străşeni 

 

          Informația  privind pregătirea şi funcţionarea sistemelor de alimentare cu căldură a 
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IMSP Centrul de Sănătate Străşeni perioada toamnă-iarnă 2017 – 2018 . 

 

 

Din totalul de 13 instituții medicale din componența IMSP CS Strășeni 3 sunt încălzite 

centralizat: Făgureni și Saca – încălzirea este asigurată de primării; Rădeni – prestator servicii 

întreprindere privată. Din celelalte 10 instituții se încălzesc:  

- 8 cu gaze naturale: OMF Romănești, OMF Recea, OMF Scoreni, OMF Drăgușeni, 

OMF Zamciogi, OMF Tătărești, OMF Negrești, CS Strășeni 

- 1 cu cărbune: OMF Ghelăuza 

- 1 cu sobe-lemne și cărbune: OS Greblești. 

Au fost efectuate lucrări de profilaxie:  

1. Centrul de Sănătate Străşeni  

2. Oficiile Medicilor de Familie: Recea, Scoreni, Româneşti, Negreşti, Ghelăuza, 

Tătăreşti, Zamciogi, Drăguşeni 

 3. Oficiile de Sănătate: Făgureni, Grebleşti, Saca 

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi  

          Centrul de Sănătate Micăuți  are în componența sa Oficiul de Sănătate  Gornoe. 

Sezonul de încălzire la ambele sedii a centrului de sănătate s-a început. Cazangeria de la CS 

Micăuți s-a testat  si s-a aprins cazanul pe gaze, în timpul de față toate cabinetele sunt încălzite. 

La OS Gornoe s-a efectuata termoizolarea pereților, s-a schimbata încălzirea de pe sistemul de 

gaze la electricitate, în prezent ambele încăperi se încălzesc. 

 

 

Nr. Indicii principali Încălzite centralizat 

Încălzite autonom 

(pe gaze, cărbune, 

sobe, reşouri) 

Neîncălzite 

1. Numărul instituţiilor 3 10  
 - din ele: pe gaze  8  
               pe cărbune  1  
               cu sobe  1  

 

2. 

Executate lucrări de profilaxie, 

spălare a sistemelor interne de 

încălzire – unităţi, inclusiv: 

Preconizat pentru  

2017 -2018 

Îndeplinit la 

24.10.2017 

Notă 

 CS 1 1  

 OMF 9 6  

 OS 3 3  

 

3. 
Aprovizionare cu resurse energetice, 

inclusiv: 
Necesar Contractat Notă 

 Gaze naturale, mii m3 75,0 75,0 Tot sezonul de 

încălzire 

 Combustibil lichid, tone - - - 

 Cărbune, tone 3 3 aprovizionat 
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Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova  

          Centrul de Sănătate Lozova  are în componența sa PM Stejăreni. 

Sezonul de încălzire la ambele sedii a centrului de sănătate s-a început la 16. 10.2017. 

Cazangeria de la CS Lozova s-a testat  si s-a aprins cazanul pe gaze, în timpul de față toate 

cabinetele sunt încălzite. 

La PM Stejăreni este aprovizionată cu cărbune și lemne. 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna 

       Cu privire la pregătirea pentru activitatea în perioada rece a anului 2017-2018, IMSP CS 

Cojușna îşi desfășoară activitatea în clădirea ce aparţine Spitalului Raional Străşeni,  transmisă în 

comodat centrului, toate cheltuielile ce ţin de încălzire şi iluminare sunt achitate conform 

facturilor prezentate. 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni 

       Cu privire la pregătirea instituţiei pentru activitate în perioada toamnă –iarnă 2017-2018. 

Instituția Medico - Sanitară Publică  CS Vorniceni şi subdiviziunile sale OMF Bucovăţ , OMF 

Găleşti  sunt pregătite pentru sezonul rece a anului. Instituţiile date sunt conectate la sistema  de 

gaze naturale.  Livrarea gazelor se efectuează conform contractului încheiat. Combustibilul 

(cărbune, lemne ) necesar pentru încălzirea Oficiului de Sănătate Rassvet, este achiziționat. 

Prin ordinul intern nr.071 din 26.10.2017 s-a permis începutul sezonului de încălzire. 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi 

      Centrul de Sănătate Sireți este pregătit pentru sezonul rece a anului 2017-2018: 

-  la OMF  Roșcani   s-au procurat panele electrice  cu reglarea temperaturii. 

- La CS Sireți sunt convectoare, s-au efectuat verificarea convectoarelor, deservirea 

tehnică, verificarea ventilației. 

 Conform ordinului instituției nr.48/16 din 23.10.2017 referitor la răcirea timpului în instituții a 

fost început sezonul de încălzire. 

                                              

                                                   Pregătirea drumurilor publice: 

                                                        SA ,,Drumuri-Străşeni" 

 

      Pentru întreținerea drumurilor în perioada de iarna 2017-2018 S.A. Drumuri 

Strășeni  are necesitatea de 3300 tone de material antiderapant dintre care  2450 tone de 

nisip si  850 tone de sare tehnica.  

La data de  20.10.2017 sunt asigurați cu material antiderapant în cantitate de 

827,91 tone cu concentrația de 30% sare tehnică. Pe drumurile locale este necesar de 

aproximativ 800 tone de material antiderapant dintre care la moment sunt  asigurați cu 

doar 218,24 tone .Toate cele  800  tone de material antiderapant  urmează a fi depozitate  

pe acostamentele drumurilor locale  cu pante și declivități mari pentru a fi răspîndite 

manual de muncitorii rutieri pentru combaterea ghețușului. De asemenea  urmează a fi 

depozitat material antiderapant în cantitate de 180 t  pe acostamentele drumului național 

R44. Pentru combaterea întroienirilor pe drumurile naționale urmează a fi instalate în 

luna decembrie circa  280 m.l. de panouri parazapezi  deasemenea urmează a fi 

confecționate  alte panouri parazapezi care vor fi instalate ulterior pe sectoarele unde au 
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loc întroieniri. Pentru pregătirea drumurilor pe perioada de toamnă - iarnă 2016-2017  la 

momentul dat se efectuează lucrări de profilare a macadamului, de nivelare a 

acostamentelor  unde mai apoi urmează a fi depozitat materialul antiderapant  de 

asemenea se efectuează lucrări de nivelare a rigolelor de pămînt cu  autogreiderul  pentru 

evacuarea apelor.  

Informația privind pregătirea S.A. Drumuri Strășeni pentru perioada de iarna 

2017-2018 privind asigurarea cu mecanisme rutiere, și materiale antiderapante necesare 

pe perioada de iarnă 2017-2018 o prezentam in tabelele ce se anexează. 

 

1. Materiale antiderapante necesare pe perioada toamnă – iarnă 2017-2018 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea materialelor Unitate de măsură Asigurare Necesare 

cantitate % 

1. Material antiderapant Total tone 1046,15 

 

31,7 

 

3300 

 

 inclusiv:pe naţionale tone 0 0,0 180 

              pe locale tone 0 0,0 820 

              La bază tone 1046,15 45,5 2300 

2. inclusiv: nisip   tone 17,16 0,7 2450 

 

3. inclusiv: sare tehnică tone  0,0 850 

 

 

2. Asigurarea cu mecanisme rutiere pentru lucru în perioada de iarnă 2017-2018 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea mecanismelor Unitate de măsură Asigurare Gata de lucru În reparaţie 

1. Autogreider unităţi 3 2 1 

2 Buldozer -//- 1 1 0 

3 Tractor pe pneuri cu lame -//- 5 5 0 

4 Distribuitor de nisip -//- 3 3 0 

5 Excavator   -//- 2 2 0 

6 Încărcător -//- 1 1 0 

Total -//- 17 16 1 

 

 

ÎM Apă - Canal Străşeni  

 

Întru pregătirea pentru activitatea normală în perioada toamnă-iarnă 2017-2018, 

Î.M.”Apă - Canal” Străşeni a întreprins următoarele acţiuni : 

 

 Reparaţia curentă a sistemelor de apeduct şi canalizare; 

 Revizia tehnică, desfundarea, spălarea căminelor de vizită şi control; 

 Reparaţia curentă a 10 cămine de vizită şi control; 

 Spălarea şi dezinfectarea bazinelor de apă; 
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 Lucrări de renovare a unui segment de apeduct cu lungimea de 715m. Deteriorat 

în s. Micăuți a apeductului Micăuți-Strășeni din or.Strășeni. 

 

Consiliul Raional Străşeni 

 

            Pentru asigurarea instituţiilor bugetare cu resurse energetice în sezonul de încălzire  

2017-2018, precum şi pentru eficientizarea şi optimizarea procesului de achiziţionare a acestora 

au fost solicitate informaţii privind cantitatea necesarului de carburanţi de la primăriile oraşelor, 

comunelor şi satelor din teritoriu administrat şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional. În 

urma receptării şi sistematizării informaţiei parvenite s-a solicitat achiziţionarea a 349 tone AM 

și 555 tone AS de cărbune,  denumirea instituțiilor și cantitatea de cărbune o redăm în Anexa 

nr.1. De asemenea s-a constatat  existenţa datoriilor creditoare la combustibil şi agent termic la 

un şir de primării şi instituţii din teritoriu administrat după  

cum e redat în Anexa nr. 2. Necesarul de cărbune sa  contractat de la agentul economic  

SRL ” Lozmangal  -  Grup” - cîştigător al licitaţiei publice desfăşurate de Consiliul Raional. 
 

 

                                                                                                                                             Anexa nr. 1 
                                                                                                                                                                     La Nota informativă 

                        Cantitatea de cărbune contractată pe perioada rece anului 2017-2018 
                                                                                                                             

Nr.

d/o 

Denumirea Primăriei sau a 

instituției 

               Cantitatea necesară de cărbune (marca) 

AM AS GR Total 

1 s. Dolna 25   25 

2 com. Micleușeni 12   12 

3 s .Onești - 10  10 

4 com. Ghelăuza 7   7 

5 com. Pănășești 20   20 

6 s. Scoreni 65   65 

7 s. Sireți - 15  15 

8 s. Tătărăști 7   7 

9 s. Țigănești 50   50 

10 s. Voinova  15  15 

11 s. Vorniceni 8   8 

12 Direcția asistență socială și 

protecție a familiei 

 25  25 

13 Direcția învățămînt Strășeni 80 170  250 

14 Centru de sănătate Micleușeni 25   25 

15 IMSP Spitalul Raional Strășeni  310  310 

16 s. Codreanca  10  10 

17 LT ,, Ion creangă,, Micleușeni 50   50 

18 Total 349 555  904.0 
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                                                                                                                                                                                Anexa nr. 2. 

                                                                                                                                                La Nota informativă 

 
Datoriile creditoare la resursele energetice la data de  01.10.2017 

               

Nr. 
d/o 

Denumirea primăriei/ instituţiei Datorii creditoare, mii lei 
Cărbune energie 

termică 
gaze energie 

electrică 
TOTAL 

1 Primăria com. Codreanca     12,6  12,6 
2 Primăria s. Romănești     6,6  0,7 1,4 8,7 
3 Primăria s. Recea   0,4 2,5 2,9 

4 Primăria com. Negrești   2,5 0,4 2,9 

5 Primăria s. Pănășești   0,9 1,4 2,3 

6 Primăria s. Rădeni   1,2 20,4 21,6 

7 LT ,,Zubrești”  s. Zubrești    2,7 2,7 

8 LT ,,Sireți”  s. Sireți   15,0 2,0 17,0 
9 LT ,,M. Eminescu”  

or. Strășeni 
   8,3 8,3 

10 Liceul,, Necrasov” or. Strășeni    1,7 1,7 
11 Liceul,, M. N. Vornicescu”s. Lozova 58,7    58,7 
12 LT,,Ion Vatamanu” or. Strășeni    3,8 3,8 
13 LT ,,Cojușna”  s. Cojușna   1,1       4,4 5,5 

14 Primăria Strășeni          42,3 42,3 

 TOTAL 65,3  21,8 103,9 191,0 
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Anexa nr.3                                        

                                                                                                                                                        La Nota informativă 

                                                                                                                                                          

Programul de reparație curentă a drumurilor publice locale pe anul 2017  
 

N

r. 

d/

o 

Numărul 

drumului 
Denumirea        

drumului 

Tronsonul Lungi

mea,k

m 

Suma, lei Tipul lucrărilor Procesul de 

valorificare 

1  Drum de acces la 

Oficiul Medicilor 

de Familie din s. 

Sireți 

  729,65 Executarea lucrărilor 
de planificare și 
terasament,consolida
rea acostamentelor 
cu un strat de piatra, 
construcția, 
îmbrăcămintei 
rutiere din beton 
asfaltic 

Executate 

100% 

2 L452 Drum de acces la 

LT ,,M. 

Eminescu” din or. 

Strășeni 

  620,24 Executarea lucrărilor 
de planificare și 
terasament,construcți
a îmbrăcămintei 
rutiere din beton 
asfaltic, montarea 
borduri prefabricate 
din beton 

Executate 

100% 

3  Drum de acces în 

or. Strășeni spre 

biserica sf. 

Nicolae 

  306,31 Executarea lucrărilor 
de planificare și 
terasament,consolida
rea acostamentelor 
cu un strat de piatra, 
construcția 
îmbrăcămintei 
rutiere din beton 
asfaltic 

 

4 L452 Drum de acces în 

or. Strășeni str. 

Lomonosov și 

Deleanu 

  1263,74 Executarea lucrărilor 
de planificare și 
terasament,consolida
rea acostamentelor 
cu un strat de piatra, 
construcția 
îmbrăcămintei 
rutiere din beton 
asfaltic 

Executate 

100% 
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5  Drum de acces la 

Judecătoria 

Strășeni 

  86,00 Tăierea cu freza  a 
stratului de beton 
asfaltic uzat 
construcția 
îmbrăcămintei 
rutiere din beton 
asfaltic, consolidarea 
acostamentelor cu un 
strat de piatra 

Executate 

100% 

6  Drum de acces 
spre s. Gornoe 
 

  457,56 Tăierea cu freza  a 
stratului de beton 
asfaltic uzat 
construcția 
îmbrăcămintei 
rutiere din beton 
asfaltic, consolidarea 
acostamentelor cu un 
strat de piatra 

Executate 

100% 

7  Construcția 
canalului de 
evacuare a apelor 
pluviale din 
vecinătatea Școlii 
sportive din or. 
Strășeni și 
reparația 
drumului de acces 
la Casa raională 
de cultură 

  400,00 
 

Construcția canalului 
de evacuare a apelor 
pluvial din elemente 
prefabricate, 
construcția statului 
de uzură a drumului 
din beton asfaltic 
 
 

Executate 

100% 

8  Elaborarea 
proiectului tehnic 
pentru 
,,Construcția 
drumului 
de acces M14-
com. Micăuți din 
r-ul Strășeni 
 

0,0÷1,75 
 

1,75 
 

280,50 
 

Cercetări 
topografice, 
geologice și 
evacuarea 
apelor pluviale, 
elaborarea și 
expertizarea 
documentației de 
execuție a drumului 
din piatră 
 

 

9  Semne și marcaje 
rutiere, 
iluminarea 
trecerilor de 
pietoni 
la DPL din raion 
 

  151,00 
 

Servicii de 
proiectare și 
coordonare, 
executarea 
lucrărilor de 
construcție-montaj și 
marcare rutieră, 
iluminarea trecerilor 
de pietoni la DPL 
din raion 
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10 L406 
 

R25 - acces spre s. 
Micleușeni 
 

0 ÷ 1,0 1,00 140,00 Plombarea gropilor din 
beton asfaltic  

 

11 L407 R25 - acces spre s. 
Dolna 

1 ÷ 1,5 1,50 80,00 Plombarea gropilor din 
beton asfaltic  

 

12 L408 Codreanca – Oneşti  0 ÷1,8       
4,3÷5,9 

3,40 120,00 
Plombarea gropilor din 
beton asfaltic 

 

1,8 ÷ 4,3 2,50 90,00 

Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder; 
restabilirea șanțului de 
scurgere; profilarea 
acostamentului, 
vopsirea parapetului la 
pod; cosirea ierbii de 
pe acostamente 

13 L408.1 Drum  de  acces  
spre  s.Ţigăneşti 

0 ÷ 2,6 2,60 80,00 Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder; 
restabilirea șanțului de 
scurgere; profilarea 
acostamentului, 
vopsirea parapetului la 
pod;  cosirea ierbii de 
pe acostamente 

 

14 L409 G81 – Rădeni – 
Drăguşeni  

0 ÷ 3,5 3,50 150,00 Plombarea gropilor din 
beton asfaltic, cosirea 
ierbii de pe 
acostamente 

 

15 L410 R6 - drum de acces 
spre s. Micăuți 

0 ÷ 6,0 6,00 170,00 Plombarea gropilor din 
beton asfaltic, cosirea 
ierbii de pe 
acostamente, 
profilarea 
acostamentelor, 
restabilirea taluzului 

 

16 L411 M5 - drum de acces 
spre s. Greblești 

0 ÷ 2,0 6,00 100,00 Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder;  
restabilirea șanțului de 
scurgere; profilarea 
acostamentului, 
cosirea ierbii de pe 
acostamente 

 

17 L412 Drum de acces spre 
s. Recea 

0 ÷ 4,2 4,2 80,0 Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder;  
restabilirea șanțului de 
scurgere; profilarea 
acostamentului; 
montarea stîlpilor de 
ghidare;  cosirea ierbii 
de pe acostamente 
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18 L413 Drum de acces spre 
s. Saca 

0 ÷ 2,9 2,9 50,0 Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder;  
restabilirea șanțului de 
scurgere; profilarea 
acostamentului;  
cosirea ierbii de pe 
acostamente 

 

19 L414 Drum de acces spre 
s. Negrești 

0 ÷ 1,5 1,50 40,00 Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder;  
profilarea 
acostamentului;  
cosirea ierbii de pe 
acostamente 

 

20 L415 R 1 – Roşcani – 
staţia  Ghidighici 

0 ÷ 13 13,00 180,00 Plombarea gropilor din 
beton asfaltic; vopsirea 
parapetului la pod; 
profilarea 
acostamentelor; 
cosirea ierbii de pe 
acostamente 

 

21 L416 Bucovăţ – Găleşti – 
Zubreşti   

0 ÷ 10,1    10,10 180,00 Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder; 
plombarea gropilor din 
beton asfaltic; vopsirea 
parapetului la pod; 
profilarea 
acostamentelor; 
cosirea ierbii de pe 
acostamente 

 

22 L418 R 1 -  acces  spre  s. 
Tătăreşti  

0 ÷ 4,9 4,90 120,00 Plombarea gropilor din 
beton asfaltic; vopsirea 
parapetului la pod; 
profilarea 
acostamentelor; 
cosirea ierbii de pe 
acostamente 

 

23 L421 R1 - drum de acces 
spre s. Făgureni 

0 ÷ 2,0 2,00 40,00 Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder; 
restabilirea șanțului de 
scurgere; profilarea 
acostamentului;  
cosirea ierbii de pe 
acostamente 

 

24 L422 R 1 – acces  spre  s. 
Cojuşna   

0 ÷ 3,8 3,80 220,00 Plombarea gropilor din 
beton asfaltic;  cosirea 
ierbii de pe 
acostamente 

 

25   Cheltuieli 
neprevăzute pentru 
întreținea 
drumurilor 

    160,00 Reprofilarea  
drumurilor împietruite 
cu autogreder; 
restabilirea șanțului de 
scurgere; profilarea 
acostamentului;  
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cosirea ierbii de pe 
acostamente, 
plombarea gropilor din 
beton asfaltic și alte 
lucrări. 

  Total pe reparație 

curente: 

  6295,00 
 

  

                                                            

 

 
                        

                                  

 

 

Nota informativă este elaborată în baza  informațiilor prezentate de către șefii direcțiilor,  

secțiilor,  conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului 

raional și autorităților publice locale de nivelul I. 

 
 
 
Nicolae Sîrbu, 

Şef al Direcţiei economie, construcții și politici investiționale  

 




