
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE  nr. 2/ 
                                                  din   22  martie   2019                                   

PROIECT                                                                                                                   
Cu privire la completarea 
Deciziei Consiliului raional
nr.1/20 din 15 februarie 2019

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  Legii nr. 100/ 2017 cu privire la actele
normative, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se  completează  Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 1/20 din 15 februarie  2019 „Cu
privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes
raional pentru anii 2019-2020”,  după cum urmează:

    - în  anexa deciziei, poziția Reparații curente 2019-2020,  se completează cu punctele 13,14, 15,
cu următorul conținut : 

13 f/n
Drum de acces în 
municipiul Strășeni, 
str. Gr. Ureche

0,00 ÷
1,00

1,00 4 577 732,98

Lucrări de rambleiere a 
terasamentului drumului, 
construcția îmbrăcămintei 
rutiere din beton asfaltic,  
montarea bordurilor 
prefabricate din beton

14 f/n
Drum de acces în s. 
Micăuți,

0,00 ÷
0,40

0,40 1 025 135,35

Scarificarea împietruirii, 
reprofilare din piatra sparta, 
construcția îmbrăcămintei 
rutiere din beton asfaltic

15 f/n

Drum de acces (str. 
Tineretului) la drumul
regional G98 în 
comuna Lozova (R25
Lozova-Stolniceni-
Hîncești) 

0,00÷
0,45

0,45 1 105 237,83

Scarificarea împietruirii, 
reprofilare din piatra sparta, 
construcția îmbrăcămintei 
rutiere din beton asfaltic, 
construcția rigolelor  pentru 
captare apei pluviale

- în poziția ”Total pentru reparații” cifrele ”23 219 334,80” se substituie cu cifrele ”29 927
440,96”;

- în poziția ”Total” cifrele ”24 813 710,35” se substituie cu cifrele ” 31 521 816,51”

     2.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului 
(M. Popa).
     3.  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

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                                   I. Malic
Direcția economie, construcții și politici
investiționale                                                                       N. Sîrbu
Direcția finanțe                                                                    V. Manoli                      



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/20 din 15

februarie 2019”

I. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
       Direcția economie, construcții și politici investiționale.
II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
        Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală,  cu modificările și  completările ulterioare,  Legii  nr.  100/2017 cu  privire la
actele  normative,  în  scopul  bunei  organizări  a  activităţilor  Consiliului  raional  privitor  la
reparația și întreținerea drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul
2019-2020.
          La anexa deciziei „Cu privire la aprobarea Programului de reparație şi întreținere a 
drumurilor publice locale de interes raional pentru anii 2019-2020”, capitolul „Reparații 
curente 2019-2020„ se completează cu punctul 13 cu următorul conținut: Lucrări de 
rambleiere a terasamentului drumului, construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, 
montarea bordurilor prefabricate din beton. Necesitatea completării programului se datorează 
solicitărilor cetățenilor or. Strășeni.
III. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi   
         Prin  implementarea  Programului  se  urmărește  eficientizarea   managementului
organizațional de reparație şi întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pentru
anii 2019-2020, practicabile și într-o stare bună. 
IV. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea  prezentului  proiect  necesită  cheltuieli  financiare  în  mărime de 6  708
106.16  lei, 
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
        Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
VI. 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 „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr.
1/20 din 15 februarie 2019” a fost avizat de către  Direcția economie, construcții și politici
investiționale, Direcția finanțe, Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional Strășeni.        
       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 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.
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  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.

Nicolae Sîrbu,
șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale


