
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE  nr. 5/ 
                                      din 18  septembrie  2019                                   

PROIECT                                                                                                                   
Cu privire la modificarea 
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 i completările ulterioare, ș Legii nr. 100/
2017 cu privire la actele normative, examinînd nota informativă, Consiliul raional
DECIDE:

     1.  Se  completează  Decizia Consiliului raional Stră eni nr. 1/20ș  din 15 februarie
2019 „Cu privire la aprobarea Programului de repara ie i între inere a drumurilorț ș ț
publice locale de interes raional pentru anii 2019-2020”,  după cum urmează:

    - în  anexă  ”Programul de repara ie i între inere a drumurilor publice locale deț ș ț
interes  raional  pentru anii  2019-2020”, punctul  14 din compartimentul  ”Repara iiț
curente 2019-2020”, va avea următorul con inut:ț  

14 f/n

Drum de 
acces la 
drumul 
republican R1
în mun. 
Stră eniș
(str. Ion Cara 
Ciobanu)

0,00 ÷
0,40

0,40 1 025 135,35

Lucrări de rambleiere a 
terasamentului drumului, 
construc ia ț
îmbrăcămintei rutiere din
beton asfaltic,  montarea 
bordurilor prefabricate 
din beton

     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.  

Pre edinte al edin ei,                                                                                        ș ș ț

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                             Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                                   I. Malic
Direc ia economie, construc ii i politiciț ț ș
investi ionale                                                                       N. Sîrbuț
Direc ia finan e                                                                    V. Manoli                      ț ț



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

raional nr. 1/20 din 15 februarie 2019”

I. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectului ș ț
       Direc ia economie, construc ii i politici investi ionale.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 Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu modificările i  completările ulterioare, Legii nr. 100/2017 cu  privire laș
actele  normative,  în  scopul  bunei  organizări  a  activităţilor  Consiliului  raional  privitor  la
repara ia i între inerea drumurilor publice locale de interes raional din raionul Stră eni înț ș ț ș
anul 2019-2020.
          La anexa deciziei „Cu privire la aprobarea Programului de repara ie şi între inere a ț ț
drumurilor publice locale de interes raional pentru anii 2019-2020”, compartimentul 
„Repara ii curente 2019-2020„ ț   punctul 14 se modifică cu următorul con inut: ”ț Drum de 
acces la drumul republican R1 în mun. Stră eni, (str. Ion Cara Ciobanu), tronsonul 0,00÷0,40, ș
lungimea 0,40 km, costul estimativ (lei) - 1 025 135,35, tipul lucrărilor - lucrări de rambleiere 
a terasamentului drumului, construc ia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, montarea ț
bordurilor prefabricate din beton”. Necesitatea modificării programului se datorează 
solicitărilor cetă enilor municipiului Stră eni, agen ilor economici i serviciului situa ii de ț ș ț ș ț
urgen ă Stră eni, amplasa i în regiunea drumului prenotat, de-a repara capital drumul.ț ș ț
III. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț    
         Prin  modificarea  Programului  se  urmăre te  eficientizarea   managementuluiș
organiza ional de repara ie şi între inere a drumurilor publice locale de interes raional pentruț ț ț
anii 2019-2020, practicabile i într-o stare bună. ș
IV. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. 
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
        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 laș
actele normative, proiectul deciziei „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr.
1/20 din 15 februarie 2019” a fost avizat de către  Direc ia economie, construc ii i politiciț ț ș
investi ionale, Direc ia finan e, Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional Stră eni.        ț ț ț 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.  Proiectul  deciziei  este  în  concordan ă  cu  Legea  nr.  436/2006  privindș ț
administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare. Structura i con inutulț ș ș ț
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, ef al Direc iei economie, ș ț
construc ii i politici investi ionaleț ș ț


