
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                                     DECIZIE nr.  1/
                                                 din       martie  2022   

                                                                                                             PROIECT
Cu privire la aprobarea Programului de reparație și 
întreținere a drumurilor publice locale de interes
raional în anul 2022

În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 4, alin. (2), lit. c) al Legii nr.
435/2006  privind  descentralizarea  administrativă,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, Legea drumurilor nr. 509/1995, cu modificările și completările ulterioare
și Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

     1. Se aprobă Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de
interes raional în anul 2022, conform anexei.
     2. Finanțarea acțiunilor prevăzute în Programul sus-numit se va efectua din contul
și  în  limitele  mijloacelor  bugetului  raional,  precum  și  din  alte  surse  financiare
conform legislației în vigoare.
     3. Controlul privind  executarea  prezentei decizii se pune în seama președintelui
raionului (V. Jardan).
     4. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Președinte al ședinței,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                          Nina RUSU

VIZAT:

Serviciul juridic                                               
Vicepreședintele raionului                              
Direcția finanțe                                                
Secția construcții, urbanism
și infrastructura drumurilor                              



Anexă
la Decizia Consiliului raional Strășeni

     nr. 1/    din    martie 2022

Programul
de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2022

Nr.

Denumirea drumului

Costul

Tipul lucrărilordrumului Trosonul Lungimea estimativ

(km)   (lei)

I. Reparații curente 2022

Reconstrucția podului rutier amplasat pe drumul public Demolarea podului deteriorat, construcția podului nou,

1 L407 local de interes raional L407 R25 - drum de acces spre 1,00 ÷1,03 0.03 1,800,000.00 construcția părții carosabile și a trotuarelor pe sectorul 

s. Dolna de pod nou, montarea parapetului de siguranță

Reabilitarea și modernizarea drumului public local de Lucrări de rambleiere a terasamentului drumului,

2 L416 interes L416 Bucovăți-Gălești-Zubrești cu îmbrăcăminte 3,20 ÷ 4,33 1.13 3,000,000.00 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

rutieră din beton asfaltic consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Lucrări de terasament, construcția bazei din piatră,

3 L416 vibropresat la drumul local de interes raional L 416 0,00 ÷ 0,18 0.18 200,000.00 montarea pietrei de bordură din beton prefabricat,

Bucovăţ – Găleşti – Zubreşti (sector în or. Bucovăț) construcția trotuarului din plăci de beton vibropresat.

Renovarea drumului public local de interes raional L 416 Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

4 L416 Bucovăţ – Găleşti – Zubreşti (sector în s. Zubrești) 9,20 ÷ 10,10 0.90 1,000,000.00 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.

Renovarea drumului public local de interes raional L 409 Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,

5 L409 G81 – Rădeni – Drăguşeni 1,05 ÷ 1,30 0.25 500,000.00 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă.

Renovarea drumului public regional G70 - Strășeni - Lucrări de terasament, reconstrucția bazei din piatră,

6 G70 Scoreni - Dănceni -R3 3,50 ÷ 5,20 1.70 2,800,000.00 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.

construcția trotuarului din plăci de beton vibropresat.

Total pentru reparații: 9,300,000.00

II. Întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primăvară, vară, toamnă 2022

Nr. 
d/o

Construcția trotuarului din plăci prefabricate din beton 
prefabricate



1 L336 M5 – Lupa - Recea – Vatici  0,00 ÷ 4,60 4.60 54,946.07

2 L354 G95 – Pîrjolteni - R25 7,20 ÷ 13,30 6.10 261,992.32

3 L406 R25 – drum  de  acces  spre  s. Micleuşeni 0,00 ÷ 1,00 1.00 44,895.13

4 L407 R25 – drum  de  acces  spre  s. Dolna 0,00 ÷ 1,50 1.50 38,534.96

5 L408 Codreanca – Oneşti 0,00 ÷ 5,90 5.90 109,689.29

6 L408.1 Drum  de  acces  spre  s. Ţigăneşti 0,00 ÷ 2,60 2.60 25,054.32

7 L409 G81 – Rădeni – Drăguşeni 0,00 ÷ 3,42 3.42 65,946.77

8 L410 R6 – drum  de  acces  spre  s. Micăuţi 0,00 ÷ 6,0 6.00 79,112.95

9 L411 M5- drum de acces spre s. Grebleşti 0,00 ÷ 1,76 1.76 39,988.34

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și cosirea ierbii, defrișarea arborilor, 
tufișurilor si arbuștilor.   

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și cosirea ierbii, defrișarea arborilor, 
tufișurilor si arbuștilor.   

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

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

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și cosirea ierbii, defrișarea arborilor, 
tufișurilor si arbuștilor, plombarea gropilor la 
îmbrăcămintea din beton asfaltic.  

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul,  
profilarea acostamentului și cosirea ierbii, defrișarea 
arborilor, tufișurilor si arbuștilor. 

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

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea 
acostamentelor cu autogrederul și cosirea ierbii, 
defrișarea arborilor, tufișurilor si arbuștilor. 

Reprofilarea  drumurilor împietruite cu autogrederul,  
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și  cosirea ierbii, plombarea gropilor 
din beton asfaltic.  



10 L412 Drum  de  acces  spre  s. Recea 0,00 ÷ 4,2 4.20 92,327.22

11 L413 Drum  de  acces  spre  s. Saca 0,00 ÷ 2,95 2.95 16,300.10

12 L414 Drum  de  acces  spre  s. Negreşti 0,00 ÷ 1,50 1.50 4,166.79

13 L415 R1 – Roşcani – staţia  Ghidighici  0,00 ÷ 13,00 13.00 159,181.57

14 L416 Bucovăţ – Găleşti – Zubreşti 0,00 ÷ 10,10 10.10 130,440.18

15 L417 R25 – drum  de  acces  spre stația Bucovăț  0,00 ÷ 1,20 1.20 85,320.66

16 L418 R1 – drum  de  acces  spre  s. Tătăreşti  0,00 ÷ 4,90 4.90 120,572.40

17 L419 R25 – drum  de  acces  spre  s. Lozova 0,00 ÷ 2,00 2.00 39,834.99

18 L420 M1 - drum de acces spre s. Lozova 0,00 ÷ 7,20 7.20 276,155.62

19 L421 R1 - drum de acces spre s. Făgureni 0,00 ÷ 2,00 2.00 11,673.64

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului, cosirea ierbii de pe acostamente, 
defrișarea arborilor, tufișurilor si arbuștilor.   

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și cosirea ierbii, defrișarea arborilor, 
tufișurilor si arbuștilor.   

Rstabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și cosirea ierbii.

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea 
acostamentelor cu autogrederul și cosirea ierbii, 
defrișarea arborilor, tufișurilor si arbuștilor.    

Plombarea gropilor din beton asfaltic, reprofilarea  
drumului  împietruit cu autogrederul, restabilirea 
șanțului de scurgere, profilarea acostamentului și 
cosirea ierbii, defrișarea arborilor, tufișurilor si 
arbuștilor.   

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea 
acostamentelor cu autogrederul și cosirea ierbii, 
defrișarea arborilor, tufișurilor si arbuștilor.    

Plombarea gropilor din beton asfaltic,  nivelarea 
acostamentelor cu autogrederul și cosirea ierbii, 
defrișarea arborilor, tufișurilor si arbuștilor.    

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

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului, cosirea ierbii de pe acostamente, 
defrișarea arborilor, tufișurilor si arbuștilor, 
reprofilarea  drumului de pămînt cu autogrederul.  

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și cosirea ierbii, defrișarea arborilor, 
tufișurilor si arbuștilor.   



19 L421 R1 - drum de acces spre s. Făgureni 0,00 ÷ 2,00 2.00 11,673.64

20 L422 R1 – drum  de  acces  spre  s. Cojuşna 0,00 ÷ 3,80 3.80 68,563.57

Montarea indicatoarelor rutiere 85.73 222,032.18

Executarea marcajului rutier 85.73 51,287.43

Total pentru întreținere: 85.73 1,998,016.50
III. Elaborarea documentației tehnice de execuție pentru modernizarea și reparația capitală a drumurilor

Actualizarea proiectului de execuție nr. DA-PE-009/2015 Actualizarea și verificarea proiectului de execuție
1 L408.1 ,,Lucrări de reparație a drumului L438 Codreanca-Onești, 0,00 ÷ 2,60 83,000.00

km 1,76-5,90 și L438.1 drum de acces spre s. Țigănești, 
km 0,00-2,60” (Actualizarea sectorului de drum de la 
s. Onești spre s. Țigănești cu lungimea de 2,60 km)
Verificarea proiectului de execuție ,,Reconstrucția podului Verificarea proiectului de execuție

2 L407 rutier amplasat pe drumul public local de interes raional 1,00 ÷1,03 0.30 14,904.00
L407 R25 - drum de acces spre s. Dolna
Elaborarea și verificarea proiectului de execuție pentru Elaborarea și verificarea proiectului de execuție

3 L336 reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes 0,00 ÷ 2,20 2.20 200,000.00

raional L336 M5 - Lupa - Recea - Vatici

Elaborarea și verificarea proiectului de execuție pentru Elaborarea și verificarea proiectului de execuție
4 L413 reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes 0,00 ÷ 2,95 2.95 200,000.00

raional L413 drum de acces spre s. Saca
Achitarea datoriei pentru serviciile de întreținere a Patrularea, deszăpezirea și combaterea ghețușului 

5 DPLR drumurilor publice locale de interes raional pe timp de iarnă 85.73 114,711.60
în lunile noiembrie-decembrie 2021
Achitarea datoriei pentru lucrările de montare a parapetuli Montarea parapetului metalic de siguranță,

6 L407 metalic de siguranță și indicatoarelor rutiere la podul rutier 1,00 ÷1,03 0.30 62,000.00 montarea indicatoarelor rutiere, amenajarea 

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și cosirea ierbii, defrișarea arborilor, 
tufișurilor si arbuștilor.   

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

Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare, 
montarea indicatoarelor rutiere.

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, 
transversale si diverse, cu intreruperi sau continue.



amplasat pe drumul public localde interes raional L407 peretelui de protecție a podului de apele pluviale.
R25 - drum de acces spre s. Dolna

Total pentru elaborarea documentației: 674,615.60
In total I+II+III: 11,972,632.10

        



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

reparație şi întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2022”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Președintele și vicepreședinții raionului, Direcția finanțe și 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, Legii
nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Legea drumurilor nr. 509/1995, în scopul bunei organizări
a activităţilor Consiliului raional privitor la reparația și întreținerea drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Strășeni în anul 2022.
În temeiul celor menționate, a fost elaborat Programul de reparație şi întreținere a drumurilor publice
locale  de interes  raional  în anul  2022. În baza Programului  aprobat va fi  organizată  și  desfășurată
procedura de achiziție publică a lucrărilor, care va fi publicată în Buletinul Achizițiilor Publice și pe
pagina oficială a Consiliului raional, conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
Prin  urmare,  în  vederea  asigurării  respectării  actelor  legislative  și  normative  recitate,  se  propune
aprobarea Programul de reparație şi întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul
2022.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectului deciziei conține anexa cu numărul și denumirea drumurilor, tronsonul și descrierea lucrărilor
preconizate, numărul și denumirea drumurilor la care sunt preconizate servicii de elaborare a proiectelor
tehnice.   
Prin implementarea Programului se urmărește eficientizarea managementului organizațional de reparație
şi întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2022, practicabile și într-o stare bună,
informarea multilaterală a societății asupra procesului decizional din cadrul autorității publice. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect în anul 2022 va necesita cheltuieli financiare în mărime de 8174,27
mii  lei,  dintre  care  4500,00 mii  lei  pentru  reparații  curente  și  construcții  noi,  pentru  întreținere  de
primăvară, vară, toamnă 2999,65 mii lei și pentru elaborarea și verificarea proiectelor tehnice 674,61 mii
lei.
5. Impactul proiectului și 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,  asigurînd  confort   și  îmbunătăţirea  siguranţei  la  trafic,  respectiv  și  reducerea  numărului  de
accidentelor rutiere. Proiectul 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  a fost avizat de către Serviciul juridic,  vicepreședintele raionului,  Direcția finanțe,
Direcția economie și infrastructură, secretarul Consiliului raional.        
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.
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


