
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
    
           
                                                     DECIZIE nr. 2/
                                                  din 22 martie  2019  

                                                                                                            Proiect               
Cu privire la realizarea Programului de 
repara ie i între inere a drumurilor publice ț ș ț
locale de interes raional în anul 2018

În temeiul art. 43,  art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală,  cu modificările  i  completările  ulterioare,  Deciziei  Consiliului  raional   nr.ș
1/26 din  16  februarie  201 ”Cu privire la aprobarea Programului de repara ie iț ș
între inere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018”, examinîndț
informa ia   prezentată  de  către  Direc ia  economie,  construc ii  i  politiciț ț ț ș
investi ionale, Consiliul raional DECIDE:ț

     1.  Se  ia  act  de  informa ia   privind  realizarea  Programului  de  repara ie  iț ț ș
între inere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018  (se anexează).ț
    2. Se pune în sarcina Direcţiei economie, construc ii i politici investi ionale (N.ț ș ț
Sîrbu)  realizarea  achizi iilor  publice,  conform  actelor  normative  în  vigoare  iț ș
monitorizarea executării lucrărilor calitative i în termene incluse în ș Programului de
repara ie  i  între inere  a  drumurilor  publice  locale  de  interes  raional  pentru  aniiț ș ț
2019-2020.
    3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui 
raionului (M. Popa).
   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

VIZAT: 
Serviciul juridic                                             I. Malic   
Vicepre edintele raionului                             N. Buduș
Direc ia economie,ț
construc ii i politiciț ș
investi ionale                                                 N. Sîrbuț
Direc ia finan e                                             V. Manoliț ț



Informa ie despre realizarea Programuluiț
de repara ie i între inere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018ț ș ț

Nr.

Denumirea drumului

Costul
drumului Tronsonul Lungimea estimativ

(km)   (mii lei)

Repara ii curenteț

1 f/n Drum de acces în mun. Stră eni, str. 1 maiș 0,20 ÷ 0,32 0.15 176,647.24

2 G70 Drum de acces la drumul na ional G70 în mun. Stră eni,  ,str. M. Eminescuț ș 0,00 ÷ 0,15 0.15 824,917.17

str. M. Eminescu

3 f/n Drum de acces în mun. Stră eni, str. C. Stereș 0,60 ÷ 0,75 0.15 146,880.71

4 f/n Drum de acces în mun. Stră eni str. I. Gagarinș 0,00 ÷ 0,20 0.20 699,046.50

5 f/n Drum de acces la drumul na ional G70 în mun. Stră eniț ș 0,00 ÷ 0,10 0.10 352,160.21

str. V. Iovi ă i Decebalț ș

6 L421 R1 - Drum de acces spre s. Făgureni 0,00 ÷ 2,00 2.00 300.00

Nr. 
d/o



7 L416 Drum de acces la drumul local de interes raional L416 0,00 ÷ 0,10 0.10 308,739.53

în s. Găle ti (OMF Găle ti)ș ș

8 L411 Drum de acces la drumul na ional M5 în s. Greble tiț ș 0,00 ÷ 0,70 0.70 1,200,000.00

9 L419 Drum de acces la drumul na ional R25 în s. Lozovaț 0,00 ÷ 0,40 0.40 884,874.30

10 L410 Drum de acces la drumul local de interes raional L410 0,00 ÷ 0,50 0.50 298,296.30

în s. Micău i (str. S. Brigune )ț ț

11 L410 Drum de acces la drumul local de interes raional L410 0,10 ÷ 0,20 0.10 457,440.19

în s. Micău i ț

12 L408.1 Drum de acces la drumul local de interes raional L408.1 0,00 ÷ 0,30 0.30 417,723.09

în s. igăne ti (Gim. igăne ti)Ț ș Ț ș

Total pentru repara ii:ț 3.95 5,767,025.24

Între inerea drumurilorț

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: 7,361,400.79

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



Informa ie despre realizarea Programuluiț
de repara ie i între inere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018ț ș ț

Tipul lucrărilor îndeplinite

Repara ii curenteț

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș
construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț
consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

montarea borduri prefabricate din beton

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din piatră spartăț

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

montarea borduri prefabricate din beton

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra
Elaborarea proiectului tehnic pentru ,,Construc ia drumuluiț

drumului de acces R1 - L421 spre s. Făgureni cu 

îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic”

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș



construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

montarea borduri prefabricate din beton

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din piatră spartăț

Executarea lucrărilor de planificare i terasament,ș

construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,ț

montarea borduri prefabricate din beton

Între inerea drumurilorț

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 ierbiiș

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 ierbiiș



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la realizarea Programului de 
repara ie i între inere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018”ț ș ț

I. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectului ș ț
       Direc iei economie, construc ii i politici investi ionale a Consiliului raional.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  prevederilor  art.  43, art.  46 ale Legii  nr.
436/2006 privind administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, art. 4,ț ș
alin. (2), lit. c) al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările iș
completările ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finan ele publice locale, cu modificările iț ș
completările ulterioare, în scopul bunei organizări a activităţilor Consiliului raional privitor la
monitorizarea îndeplinirii Deciziei Consiliului raional nr. 1/26 din 16 februarie 2018 cu privire la
realizarea Programului de repara ie i între inere a drumurilor publice locale de interes raionalț ș ț
în anul 2018.

În temeiul celor  men ionate, ulterior aprobării Programului de repara ie i între inere aț ț ș ț
drumurilor  publice locale  de interes raional  în anul  2018, Direc ia  economie,  construc ii  iț ț ș
politici  investi ionale,  a  organizat  activită i  de  expertizare  a  devizelor  de  cheltuieli  pentruț ț
lucrările  de  repara ie/construc ie  i  între inere  a  drumurilor,   a  organizat  i  desfă uratț ț ș ț ș ș
procedura de achizi ie publică a lucrărilor, care a fost publicată în Buletinul Achizi iilor Publiceț ț

i  pe pagina  oficială  a  Consiliului  raional,  conform Legii  Nr.  131 din   03.07.2015 privindș
achizi iile publice.  ț
        În rezultatul procedurii de achizi ie publică, cî tigător al contractului de antrepriză a fostț ș
selectat SA ,,Drumuri Stră eni”, contract nr. 04 din 02 mai 2018 cu valoarea de 8 710 379,05 lei.ș
Ulterior, după semnarea contractului de către păr ile contractuale i înregistrarea la trezoreria deț ș
stat, primirea avizului de începere a lucrărilor, antreprenorul a demarat executarea lucrărilor, care
a  durat  din  luna  mai  pînă  în   noiembrie  2018.  După  terminarea  lucrărilor,  antreprenorul  a
transmis  lucrările  executate  Beneficiarului  i  comisiei  raionale  de  recep ie  la  terminareaș ț
lucrărilor  în  baza  procesului  verbal  nr.  10  din 22  decembrie  2018.  Constatările  comisiei  de
recep ie  la  terminarea  lucrărilor  au  arătat  că  lucrările  au  fost  executate  calitativ  conformț
documenta iei  de  execu ie,  normativelor  i  legisla iei  în  vigoare,  fiind  recep ionate  fărăț ț ș ț ț
condi ionări. ț
        Respectiv, în consecin ă se poate de afirmat că Programul de repara ie i între inere aț ț ș ț
drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018 a fost realizat cu succes.
III. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț

 Proiectului  deciziei  ,,Cu privire  la  realizarea  Programului  de  repara ie  i  între inere  aț ș ț
drumurilor  publice  locale  de  interes  raional  în  anul  2018” con ine  anexa  cu  numărul  iț ș
denumirea drumurilor, tronsonul i descrierea lucrărilor preconizate i executate.   ș ș
        Prin implementarea Programului sa urmărit  eficientizarea  managementului organiza ionalț
de repara ie şi între inere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018, practicabileț ț

i într-o stare bună, informarea multilaterală a societă ii asupra procesului decizional din cadrulș ț
autorită ii publice. ț
IV. Fundamentarea economico-financiară
    Pentru executarea Programului  de repara ie  i între inere a drumurilor publice locale  deț ș ț
interes raional în anul 2018 au fost efectuate cheltuieli financiare în sumă de  8710,38 mii lei,
dintre care 7336,37 mii lei pentru repara ii curente i construc ii noi, iar 1374,01 mii lei pentruț ș ț
între inere.  Aparatul  Pre edintelui  raionului  a  achitat  suma  de  7378,15  mii  lei  i  Primăriaț ș ș
Greble ti a achitat suma de 1402,49 mii lei.ș
V. Impactul proiectului i modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoareș
       Proiectul  are  un  impact  semnificativ  de  monitorizare  i  transparen ă  în  procesul  deș ț
modernizare i men inere a infrastructurii  de drumuri publice locale  de interes raional într-oș ț

1



stare tehnică bună, asigurînd confort  i îmbunătăţire a siguranţei la trafic, respectiv i reducereaș ș
numărului de accidentelor rutiere. 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 realizarea Programului de repara ie i între inere aț ș ț
drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018” a fost avizat de către vicepre edinteleș
raionului, Direc ia finan e, Direc iei economie, construc ii i politici investi ionale, Serviciulț ț ț ț ș ț
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  favorizaș
corup ia.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. Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ș ț

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

ef al Direc iei economie, construc iiș ț ț
i politici investi ionale                                                                           Nicolae Sîrbuș ț
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