
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                           DECIZIE nr. 1/
                                                 din 15 februarie  2019   

Cu privire la aprobarea Programului de repara ie ț
i între inere a drumurilor publice locale de interesș ț

raional pentru anii 2019-2020

În conformitate cu prevederile art.  43, art.  46 ale Legii nr.  436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, art. 4 alin. (2)ș
lit. c) al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările iș
completările  ulterioare,  Legii  nr.  397/2003  privind  finan ele  publice  locale,  cuț
modificările şi completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional
DECIDE:

     1.  Se aprobă Programul de repara ie i între inere a drumurilor publice locale deț ș ț
interes raional pentru anii 2019-2020, conform anexei.

     2.  Controlul privind  executarea  prezentei decizii se pune în sarcina pre edinteluiș
raionului (M. Popa).

    3.   Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Pre edinte al edin ei,ș ș ț

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                                               I. Malic

Vicepre edintele raionului                              N. Buduș

Direc ia finan e                                               V. Manoliț ț

Direc ia economie, construc iiț ț
i politici investi ionale                                   N. Sîrbuș ț



Programul
de repara ie i între inere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anii 2019 -2020ț ș ț

Nr.

Denumirea drumului

Costul
drumului Tronsonul Lungimea estimativ

(km)   (mii lei)

Repara ii curente 2019 -2020ț

Drum de acces la drumul regional G98 în com. Lozova - 

1 f/n (R25 Lozova - Stolniceni - Hînce ti)ș 0,00 ÷ 0,74 0.74 2,423,090.36

Drum de acces la drumul local L410 în com. Micău i - ț

2 f/n (L410 R6 - drum de acces spre satul Micău i)ț 0,00 ÷ 0,27 0.31 684,219.37

3 L418 R1 - drum de acces spre s. Tătăre tiș 1,05 ÷ 1,19 0.14 550,560.00

Drum de acces la drumul local de interes raional L408.1

4 f/n în s. igăne ti (Gim. igăne ti)Ț ș Ț ș 0,00 ÷ 0,30 0.30 490,463.35

Drum de acces la drumul regional G70 în mun. Stră eniș

5 f/n (str. V. Alecsandri) 0,00 ÷ 0,21 0.21 667,051.75

Drum de acces la drumul regional G70 în mun. Stră eniș

6 f/n (str. T. Alimo )ș 0,00 ÷ 0,25 0.25 707,907.95

Drum de acces la drumul regional G70 în mun. Stră eniș

Nr. 
d/o



7 f/n (str. Dosoftei) 0,00 ÷ 0,10 0.10 154,250.52

Drum de acces la drumul regional G70 în mun. Stră eniș

8 f/n (str. M. Eminescu, drum de acces spre LT ,,N. Nekrasov”) 0,00 ÷ 0,12 0.12 400,339.80

Drum de acces la drumul na ional R1 în mun. Stră eniț ș

9 f/n (str. Prieteniei, Sector-1) 0,00 ÷ 0,31 0.31 1,036,614.26

Drum de acces la drumul na ional R1 în mun. Stră eniț ș

10 f/n (str. tefan cel Mare, Sector-2)Ș 0,00 ÷ 0,19 0.19 996,121.92

Reparatia capitală a drumurilor publice din cartierului locativ

11 f/n din str. Stefan cel Mare, mun. Stră eniș 0,00 ÷ 0,35 0.35 4,881,715.52

Construc ia drumului de acces spre s. Micău iț ț

12 f/n (M14 - drum de acces spre s. Micău i)ț 0,00 ÷ 1,35 1.35 10,227,000.00

Total pentru repara ii:ț 23,219,334.80

Între inerea drumurilor 2019ț

1 L336 M5 – Lupa - Recea – Vatici  0,00 ÷ 4,60 4.60 52,787.27

2 L354 G95 – Pîrjolteni - R25 7,20 ÷ 13,30 6.10 90,305.64

3 L406 R25 – drum  de  acces  spre  s. Micleuşeni 0,00 ÷ 1,00 1.00 78,138.28



4 L407 R25 – drum  de  acces  spre  s. Dolna 0,00 ÷ 1,50 1.50 87,127.65

5 L408 Codreanca – Oneşti 0,00 ÷ 5,90 5.90 135,741.81

6 L408.1 Drum  de  acces  spre  s. Ţigăneşti 0,00 ÷ 2,60 2.60 21,690.54

7 L409 G81 – Rădeni – Drăguşeni 0,00 ÷ 3,42 3.42 70,882.15

8 L410 R6 – drum  de  acces  spre  s. Micăuţi 0,00 ÷ 6,0 6.00 133,592.74

9 L411 M5- drum de acces spre s. Grebleşti 0,00 ÷ 1,76 1.76 36,214.56

10 L412 Drum  de  acces  spre  s. Recea 0,00 ÷ 4,2 4.20 34,394.93

11 L413 Drum  de  acces  spre  s. Saca 0,00 ÷ 2,95 2.95 13,520.28

12 L414 Drum  de  acces  spre  s. Negreşti 0,00 ÷ 1,50 1.50 8,185.83

13 L415 R1 – Roşcani – staţia  Ghidighici  0,00 ÷ 13,00 13.00 199,364.27



14 L416 Bucovăţ – Găleşti – Zubreşti 0,00 ÷ 10,10 10.10 229,980.22

15 L418 R1 – drum  de  acces  spre  s. Tătăreşti  0,00 ÷ 4,90 4.90 141,532.99

16 L419 R25 – drum  de  acces  spre  s. Lozova 0,00 ÷ 2,00 2.00 67,513.10

17 L421 R1 – drum  de  acces  spre  s. Făgureni 0,00 ÷ 2,00 2.00 24,771.78

18 L422 R1 – drum  de  acces  spre  s. Cojuşna 0,00 ÷ 3,80 3.80 168,631.51

Total pentru între inere:ț 77.33 1,594,375.55
Total: 24,813,710.35

                Nicolae Sîrbu
ef al Direc iei economie, construc ii i politici investi ionaleȘ ț ț ș ț



Anexă
la Decizia Consiliului Raional Stră eniș

     nr. 1/     din   15  februarie  2019

Programul
de repara ie i între inere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anii 2019 -2020ț ș ț

Tipul lucrărilor

Repara ii curente 2019 -2020ț

Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,
construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț
consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Scarificarea împietruirii, reprofilare din piatra spartă, 

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Scarificarea impietruirii, reprofilare din piatra sparta, 

montarea pietrei de bordură din beton prefabricat,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.ț

Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

montarea pietrei de bordură din beton prefabricat,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.ț

Executarea lucrărilor de terasament, defri area copacilor,ș



construc ia zidului de sprijin din beton monolit,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

montarea pietrei de bordură din beton prefabricat,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.ț

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

montarea pietrei de bordură din beton prefabricat,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.ț

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

montarea pietrei de bordură din beton prefabricat,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.ț

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

montarea pietrei de bordură din beton prefabricat,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.ț

Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Între inerea drumurilor 2019ț

Plombarea gropilor din beton asfaltic, cosirea ierbii de pe acostamente.

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, restabilirea an ului ș ț
de scurgere, profilarea acostamentului i cosirea ierbii, defri area ș ș
arborilor, tufi urilor si arbu tilor.   ș ș

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, restabilirea an ului ș ț
de scurgere, profilarea acostamentului i cosirea ierbii, defri area ș ș
arborilor, tufi urilor si arbu tilor.   ș ș



Plombarea gropilor din beton asfaltic, cosirea ierbii de pe acostamente.

Plombarea gropilor din beton asfaltic, cosirea ierbii de pe acostamente.

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, restabilirea an ului ș ț
de scurgere, profilarea acostamentului i cosirea ierbii, defri area ș ș
arborilor, tufi urilor si arbu tilor.   ș ș

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea acostamentelor cu 
autogrederul i cosirea ierbii. ș

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea acostamentelor cu 
autogrederul i cosirea ierbii, defri area arborilor, tufi urilor si ș ș ș
arbu tilor. ș

Reprofilarea  drumurilor împietruite cu autogrederul,  restabilirea 
an ului de scurgere, profilarea acostamentului i  cosirea ierbii, ș ț ș

plombarea gropilor din beton asfaltic.  

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, restabilirea an ului ș ț
de scurgere, profilarea acostamentului, cosirea ierbii de pe acostamente, 
defri area arborilor, tufi urilor si arbu tilor.   ș ș ș

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, restabilirea an ului ș ț
de scurgere, profilarea acostamentului i cosirea ierbii, defri area ș ș
arborilor, tufi urilor si arbu tilor.   ș ș

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, restabilirea an ului ș ț
de scurgere, profilarea acostamentului i cosirea ierbii, plombarea ș
gropilor din beton asfaltic.     

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea acostamentelor cu 
autogrederul i cosirea ierbii, defri area arborilor, tufi urilor si ș ș ș
arbu tilor.    ș



Plombarea gropilor din beton asfaltic, reprofilarea  drumului  împietruit 
cu autogrederul, restabilirea an ului de scurgere, profilarea ș ț
acostamentului i cosirea ierbii, defri area arborilor, tufi urilor si ș ș ș
arbu tilor.   ș

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea acostamentelor cu 
autogrederul i cosirea ierbii, defri area arborilor, tufi urilor si ș ș ș
arbu tilor.    ș

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea acostamentelor cu 
autogrederul i cosirea ierbii.ș

Plombarea gropilor din beton asfaltic, reprofilarea  drumului  împietruit 
cu autogrederul, restabilirea an ului de scurgere, profilarea ș ț
acostamentului i cosirea ierbii, defri area arborilor, tufi urilor si ș ș ș
arbu tilor.   ș

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea acostamentelor cu 
autogrederul i cosirea ierbii.ș



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului de 

repara ie şi între inere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anii 2019-2020”ț ț

I. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectului ș ț
       Direc ia economie, construc ii i politici investi ionale.ț ț ș ț
II. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmăriteț ș ț
        Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările i completările ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finan ele publice locale,ș ț
în  scopul  bunei  organizări  a  activităţilor  Consiliului  raional  privitor  la  repara ia  i  între inereaț ș ț
drumurilor publice locale de interes raional din raionul Stră eni în anul 2019-2020.ș

În  temeiul  celor  men ionate  a  fost  elaborat  Programului  de  repara ie  i  între inere  aț ț ș ț
drumurilor publice locale de interes raional în anul 2019-2020. În baza Programului aprobat va fi
organizată i desfă urată procedura de achizi ie publică a lucrărilor, care va fi publicată în Buletinulș ș ț
Achizi iilor Publice i pe pagina oficială a Consiliului raional, conform Legii nr. 131/2015 privindț ș
achiziţiile publice. 

Proiectul va avea un impact semnificativ asupra infrastructurii de drumuri publice locale de
interes  raional,  asigurînd  confort  i  îmbunătăţirea  siguranţei  la  trafic,   reducerea  numărului  deș
accidente rutiere.

Prin  urmare,  în  vederea  asigurării  respectării  actelor  legislative  i  normative  precitate,  seș
propune aprobarea Programului de repara ie i între inere a drumurilor publice locale de interesț ș ț
raional în anul 2019-2020.
III. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț

Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Programului de repara ie şi între inere a drumurilorț ț
publice locale de interes raional pentru anii  2019-2020” con ine anexa cu numărul i denumireaț ș
drumurilor, tronsonul i descrierea lucrărilor preconizate.   ș
         Prin implementarea Programului se urmăre te eficientizarea  managementului organiza ionalș ț
de  repara ie  şi  între inere  a  drumurilor  publice  locale  de  interes  raional  pentru  anii  2019-2020,ț ț
practicabile i într-o stare bună. ș
IV. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect necesită cheltuieli financiare în mărime de 24813,71 mii lei,
dintre care 23219,33 mii lei pentru repara ii curente i construc ii noi în anii 2019-2020 i pentruț ș ț ș
între inere 1594,37 mii lei în anul 2019. ț
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
        Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
VI. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
       În baza celor expuse i în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la acteleș
normative,  proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  aprobarea  Programului  de  repara ie  şi  între inere  aț ț
drumurilor  publice  locale  de  interes  raional  pentru  anii  2019-2020”  a  fost  avizat  de  către
vicepre edintele raionului, Direc ia finan e, Direc ia economie, construc ii i politici investi ionale,ș ț ț ț ț ș ț
Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional Stră eni.        ș
       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.
VII. Constatările expertizei anticorup ieț
        În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. ț ț
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
VIII. 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  Stră eni.ș
Proiectul deciziei este în concordan ă cu Legea nr. 436/2006 privind administra ia publică locală, cuț ț
modificările i completările ulterioare. Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnicăș ș ț
legislativă.

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

Nicolae Sîrbu,
ef al Direc iei economie, construc ii i politici investi ionaleș ț ț ș ț
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