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Informație despre realizarea Programului
de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2018

Nr.

Denumirea drumului

Costul

Tipul lucrărilor îndeplinitedrumului Tronsonul Lungimea estimativ

(km)   (mii lei)

Reparații curente

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,
1 f/n Drum de acces în mun. Strășeni, str. 1 mai 0,20 ÷ 0,32 0.15 176,647.24 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

2 G70 0,00 ÷ 0,15 0.15 824,917.17 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,
str. M. Eminescu montarea borduri prefabricate din beton

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

3 f/n Drum de acces în mun. Strășeni, str. C. Stere 0,60 ÷ 0,75 0.15 146,880.71 construcția îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

4 f/n Drum de acces în mun. Strășeni str. I. Gagarin 0,00 ÷ 0,20 0.20 699,046.50 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

montarea borduri prefabricate din beton

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

5 f/n Drum de acces la drumul național G70 în mun. Strășeni 0,00 ÷ 0,10 0.10 352,160.21 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton,
str. V. Ioviță și Decebal consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

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

îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic”

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

Nr. 
d/o

Drum de acces la drumul național G70 în mun. Strășeni,  ,str. 
M. Eminescu

Elaborarea proiectului tehnic pentru ,,Construcția 
drumului



7 L416 Drum de acces la drumul local de interes raional L416 0,00 ÷ 0,10 0.10 308,739.53 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,
în s. Gălești (OMF Gălești) montarea borduri prefabricate din beton

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

8 L411 Drum de acces la drumul național M5 în s. Greblești 0,00 ÷ 0,70 0.70 1,200,000.00 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

9 L419 Drum de acces la drumul național R25 în s. Lozova 0,00 ÷ 0,40 0.40 884,874.30 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

10 L410 Drum de acces la drumul local de interes raional L410 0,00 ÷ 0,50 0.50 298,296.30 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,
în s. Micăuți (str. S. Briguneț) consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

11 L410 Drum de acces la drumul local de interes raional L410 0,10 ÷ 0,20 0.10 457,440.19 construcția îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă
în s. Micăuți 

Executarea lucrărilor de planificare și terasament,

12 L408.1 Drum de acces la drumul local de interes raional L408.1 0,00 ÷ 0,30 0.30 417,723.09 construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,
în s. Țigănești (Gim. Țigănești) montarea borduri prefabricate din beton

Total pentru reparații: 3.95 5,767,025.24

Întreținerea drumurilor

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

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 din beton asfaltic, cosirea ierbii de pe 
acostamente.



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

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

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  

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   

Reprofilarea  drumului  împietruit cu autogrederul, 
restabilirea șanțului de scurgere, profilarea 
acostamentului și cosirea ierbii, plombarea gropilor din 
beton asfaltic     

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



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 întreținere: 77.33 1,594,375.55
Total: 7,361,400.79

                Nicolae Sîrbu
Șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

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

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
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