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                                           D E C I Z I E    nr. 1-31 

                                         

                                                                                              din 29 martie 2019      

Cu privire la modificarea unei anexe 

 

 În conformitate cu prevederile 43, alin.(1), art.46 al Legii Republicii Moldova 

privind Administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.27 al Legii privind  finaţele  publice nr.397 nr.397-XV din 

16 octombrie 2003, art. art. 62-63 al Legii nr.100 din 22.12.2017 privind actele 

normative, Consiliul raional DECIDE: 

Articol unic: Anexa nr.10 la decizia nr. 5-18 din 06 decembrie 2018 Cu 

privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 se modifică  şi va 

avea următorul cuprins: se anexează. 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                                 L.Vidraşco 
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Anexa 

dec.nr.1-31 din 29.03.2019 

   

         P R O G R A M U L 
 

              
 

  

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice 
 

   

locale raionale anul 2019, raionul Şoldăneşti 
           

 

Cheltuieli totale: 6 871 400,00 

 

lei 
    

         1.Lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale,în volum de  6 871 

400,00lei 
  

         Nr.ert   Articolul de cheltuieli       
                
  1     2       3 

   Total           6 871 400lei 
 1. Întreţinerea de rutină a drumurilor- total       996 065 
 1.1. inclusiv 

 Întreținerea de rutină a drumurilor (profilarea părţii  carosabile cu  adaos de 

material, plombarea gropilor, curățirea podețelor, întreţinerea terasamentului şi 

sistemelor de evacuare a apelor,întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute, 

defrișarea spațiilor verzi în zonele de protecție a drumurilor, lucrări pentru 

asigurarea securității circulației rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea 

și reparația indicatoarelor de circulație): 

în caz de inundaţii,cu spălarea terasamemtului şi distrugerea podurilor, alunecări 

de teren etc.)   

    996 065 
    
   

    
  

  
    Întreţinerea periodică şi reparaţii curente - total     5 020 000 

 1.2. inclusiv 
    

  
  

  1.2.1 

drumuri pietruite (strat cu piatră 

spartă, construcții ingenerești)       
1 800 516 

 

  

1.2.2. 

drumuri asfaltate(total)  

inclusiv: 

R9 - L204 Drum de acces spre or. Șoldănești, (str. Păcii) . 

R9 - L206 Șoldănești – Păpăuți – Țreuca (or. Șoldănești 

str. Eminescu)   

 1 340 970 

704 188 

636 782 

 

1.2.3  

              

renovarea trotuarelor (total) 

inclusiv 

R9 – L206 or.Șoldănești – Papauți - Țareuca 

( str. Eminescu) 

R9 - L204  drum de acces spre or. Șoldănești( str. 

D.Cantemir)  

1 878 514 

 

1 771 080 

 

107 434 
 

1.3. 

Întreţinerea drumurilor în perioada rece (deszăpezirea, combaterea 

poleiului) 

 

800 000 

 

1.4. 
Rezervă (întreținerea direcției de supraveghere tehnică – responsabil tehnic) 

 

55 335 

 Șef Secție Construcții, Gospodării  Comunale și Drumuri,                                                                   

V.Iurcu      



 

 

 

Nota informativă 

Privind modificarea programului repartizării mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice 

localeraionale an. 2019. 

Se modifică punctul 1.2.2 drumuri asfaltate: 

R9-L204 drum de acces spre orașul Șoldănești strada Victoriei, strat egalizator cu beton asfaltic 1 

000 000 lei în drumuri asfaltate : 

R9-L204 Drum de acces spe orașul Șoldănești (str. Păcii)  704 188 lei 

R9-L206 Șoldănești - Păpăuți – Țareuca (or. Șoldănești str. Eminescu) 636 782 lei 

Motivul :  

1. Drumul asfaltat R9-L204 str. Victoriei este inclus în programul “Drumuri bune pentru 

Moldova 1” care va fi finalizat pînă la 1 iulie 2019. 

2. Pe R9-L204 Drum de acces spe orașul Șoldănești (str. Păcii)  au fost executate lucrări de 

asfaltare în an. 2014 primul strat care se deterioriază și deoarece drumul nominalizat este în 

gestiune la consiliul raional se propune exluderea sumei de pe strada Victoriei la acest drum, 

suma 704 188 lei. 

3. Pe R9-L206 Șoldănești - Păpăuți – Țareuca (or. Șoldănești str. Eminescu) au fost executate 

lucrări de asfaltare în an. 2014 primul strat care se deterioriază și deoarece drumul 

nominalizat este în gestiune la consiliul raional se propune exluderea sumei de pe strada 

Victoriei la acest drum, suma 636 782 lei. 

4. Se modifică punctul 1.2.3 renovarea trotuarelor: 

R9-L206 Șoldănești - Păpăuți – Țareuca (or. Șoldănești str. Eminescu) în loc de  1 350 000 

lei conform devizului de cheltuieli se majorează pînă la 1 771 080 lei. 

R9-L204 Drum de acces spe orașul Șoldănești (str. D.Cantemir) în loc de 250 000 lei 

conform devizului de cheltuieli se micșorează pînă la 107 434 lei. 

Total pentru renovarea trotuarelor era suma 1 350 000 lei sa majorat pînă la 1 878 514 lei. 

5. În legătură cu majorarea investițiilor pentru executarea lucrărilor de asfaltare, și renovarea 

trotuarelor se micșorează mijloacele financiare de la capitolul 1.2.1 drumuri petruite de la 

suma 2 670 000 lei la suma 1 800 516 lei, diferența 869 484 este redicționată la:  renovarea 

trotuarelor 528 514 lei 

drumuri asfaltate 340 970 lei 

 

 

    Șeful Secției Construcție,                                                                      

    Gospodărie Comunală și Drumuri, V.Iurcu       

 
 


