
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            
                                

DECIZIE nr. 1/ 

din 16 februarie  2018 

 

 

Cu privire la aprobarea Programul de reparaţie şi  

întreţinere a drumurilor publice locale de interes 

raional în anul 2018 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, art.4 alin.(2) lit. c) al Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 

2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional nr. 4/10 din 24 

noiembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2018”, 

examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale 

de interes raional în anul 2018, conform anexei. 

     2. Controlul privind  executarea  prezentei decizii se pune în sarcina 

Preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                                          Nina RUSU 

Avizat: 

 

 

VIZAT: 
Serviciul juridic                                               I. Malic 

 
Vicepreședintele raionului                              N. Budu 

 

Direcția finanțe                                               V. Manoli 

 

Direcția agricultură, dezvoltare 

economică și a teritoriului                               N. Sîrbu 









 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Programul de  

reparație şi întreținere a drumurilor publice locale de interes 

raional 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 reparația și întreținerea drumurilor publice locale de interes raional din 

raionul Strășeni în anul 2018. 

În temeiul celor  menționate a fost elaborat Programul de reparație şi întreținere a 

drumurilor publice locale de interes raional 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 public.  

        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 2018. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

     Proiectului deciziei ,,Programul de reparație şi întreținere a drumurilor publice 

locale de interes raional în anul 2018” conține anexa cu numărul și denumirea 

drumurilor, tronsonul și descrierea lucrărilor preconizate.    

          Prin implementarea Programului se urmărește  eficientizarea  managementului 

organizațional de reparație şi întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în 

anul 2018, practicabile și într-o stare bună, informarea multilaterală a societății asupra 

procesului decizional din cadrul autorității publice.  

III. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect necesita cheltuieli financiare în mărime de 7361,40 

mii lei.  

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 de 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. 

 

Nicolae Sîrbu, 

șef al Direcției economie, construcții 

și politici investiționale 
 


