
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la Programul de  întreţinere a 

drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni, 

 pe timp de iarnă,  în anul 2018” 

 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

       Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală și a Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanțele publice locale, în scopul bunei organizări a activităţilor Consiliului raional privitor la 

întreţinerea drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni, pe timp de iarnă,  în 

anul 2018. 

     În temeiul celor  menționate, a fost elaborat Programul de întreţinere a drumurilor publice 

locale de interes raional pe timp de iarnă,  în anul 2018. În baza Programului aprobat, va fi 

organizată și desfășurată procedura de achiziționare a lucrărilor, care va fi publicată în Buletinul 

Achizițiilor Publice și pe pagina oficială a Consiliului raional, conform Legii nr. 131 din  

03.07.2015 privind achiziţiile publice .  

      Prin urmare, în vederea asigurării respectării actelor legislative și normative precitate, se 

propune aprobarea Programului de întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional din 

raionul Strășeni,  pe timp de iarnă,  în anul 2018. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

     Proiectul deciziei  ,,Cu privire la Programul de  întreţinere a drumurilor publice locale de 

interes raional din raionul Strășeni, pe timp de iarnă,  în anul 2018” conține anexa cu numărul și 

denumirea drumurilor, tronsonul și descrierea lucrărilor preconizate.    

     Prin implementarea Programului se urmărește  eficientizarea  managementului organizațional 

de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pe timp de iarnă, practicabile și într-o 

stare bună, informarea multilaterală a societății asupra procesului decizional din cadrul autorității 

publice.  

III. Fundamentarea economico-financiară 

     Implementarea prezentului proiect necesită cheltuieli financiare în sumă de 500,00 mii lei,  

mijloace planificate în bugetul raional pe anul 2018.  

IV. Impactul proiectului 

     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  accidentelor rutiere.  

V. Consultarea publică a proiectului 

     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. 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se 

propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șeful Direcției economie, construcții                                            Nicolae Sîrbu 

și politici investiționale, 

 




