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        CONSILIUL RAIONAL                                                     PАЙОННЫЙ СОВЕТ                      
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D E C I Z I E    nr. 5-12 

                                         

                                                                                              din  24 august 2021     

 

  

 

Cu privire la modificarea unei decizii 

 

 

 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  finanţele  publice nr.397 nr.397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificările 

şi completările ulterioare,  art. art. 62-63 al Legii nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative,  

în baza anexei 10 a deciziei nr. 6-9  din 10 decembrie 2020 Cu privire  la aprobarea bugetului  

raional  pe  anul  2021 şi notei informative prezentate de către dl.Iurcu Vladimir, şef Secţie 

construcţii, gospodării comunale şi drumuri, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se modifică  anexa nr.10 la decizia  nr. 6-9  din 10 decembrie 2020 Cu privire  la 

aprobarea bugetului  raional  pe  anul  2021 şi va avea următorul cuprins: se anexează. 

 

 

II. Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui  raionului, dlui Mîndru 

Nicolae. 

 

 

Secretarul Consiliului                                                    L.Vidraşco 

AVIZAT: 

Specialist principal în probleme juridice                                              V.Coreţchi 

Şef SCGCD                                                                                           V.Iurcu 
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Anexa  

Modificarea programuli 

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice 

locale raionale anul 2021, raionul Șoldănești 

Nr. 
d/o 

 
Articolul de cheltuieli 

 
Suma mii lei 

1 2 3 

 Total 10 276, 8  

 Inclusiv:  

1.0 Întreținerea de rutină a drumurilor (total): 1 078,4  

2.0 Întreținerea periodică, reparații curente și capitale 8 341,6 

   

2.1 Drumuri asfaltate (total): 6 371,2 

 Inclusiv:  

2.1.1 

2.1.2 

  

2.1.3 
2.1.4 

2.1.5 

L196 Răspopeni-Găuzeni km. 0+384-0+604 (Raspopeni) 545,4 

L200-G4 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot (km.12+600-13+234) 1 540,0 

L1992-R19 Drum de acces spre s. Cușelăuca(km 0+350-1+105) 1 741,8 

L198 drum de acces spre s. Cușmirca(km 1+900-2+120) 532,2 

L206 Șoldănești-Păpăuți-Țareuca km2+200-2+514 (Parcani) 773,7 

2.1.6 L201 drum de acces spre s. Poiana km 0+000-0+314 (Alcedar) 771,1 

2.2.7 L196 Raspopeni-Gauzeni km 3+500-3+688(Gauzeni) 467,0 

   

2.2 Drumuri pietruite: 895,3 

 Inclusiv:  

2.2.1 L193 Soldanesti-CobileaR-19(km13,900-14,00)          301,6 

2.2.2 

2.2.3 

 2.2.4 

L194 Dobrușa-Zahorna-selectiv 224.3 

L205-G41  Măteuți-Boșernița (Glinjeni)-selectiv 222.0 

L196 Raspopeni-Gauzeni(selectiv)   147,4  

3.0 Reparatia trotuarelor: 1 075,1 

3.1 L205-G41  Măteuți-Boșernița- Reparatia trotuarelor s.Glingeni 100.0 82,7 
 

3.2 L201 drum de acces spre s. Poiana- Reparatia trotuarelor s.Poiana 85,4 

3.3 L203 drum de acces spre s.Sipca- Reparatia trotuarelor s.Sipca 150.0 123,0 

 

3.4 L205-G41  Măteuți-Boșernița -Reparatia trotuarelor s.Mihuleni 100.0          81,8 

 

3.5 L193 Soldanesti-CobileaR-19 -Reparatia trotuarelor s.Cobilea 200.0 163,5 

 

3.6 L198 drum de acces spre s. Cușmirca- Reparatia trotuarelor 
s.Cusmirca 

128,1 

3.7 L196 Raspopeni-Gauzen-i Reparatia trotuarelor s.Raspopeni 200.0 164,4 

 

3.8 L195 drum de acces spre s.Chipesca -Reparatia trotuarelor 
s.Chipesca 150.0 

 
123,1 

3.9 L191 drum de acces spre s.Pohoarna-Reparatia trotuarelor 

s.Pohoarna 150.0 

123,1 

 

4.0 Întreținerea drumurilor în perioada rece  

(deszăpezirea, combaterea poleiului) 
588,0 

5.0 Alte cheltuieli (total) 268,8  

 Inclusiv:  

5.1 Servicii  de proiectare la drumul L200.1drum de acces s.Socola 150.0 

5.2 Supraveghere tehnică (Responsabil tehnic) 77.2 

5.3 Fond de rezerva 41,6 

Sef  Secție Construcție,Gospodărie Comunală si drumuri                                                      V. Iurcu 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de decizie 

Cu privire la modificarea unei decizii 

Total-10 276, 8 miilei 

In urma petrecerii licitatiei publice pentru intretinerea,reparatii curente si capital a drumurilor 

publice locale rationale s-a obtinut o economie a surselor financiare si anume: 

1.Renovarea trotuarelor: 

 Suma pe deviz-1300,0 mii lei 

Summa ofertei-1075,1 mii lei 

Economie-225,0 mii lei 

2.Drumuri pietruite: 

Suma pe deviz- 296,4 mii lei 

Summa ofertei- 234,4 mii lei 

Economie- 64,0 mii lei 

3.Intretinerea de rutina: 

Suma pe deviz- 553,5 mii lei 

Suma ofertei-511,1 mii lei 

Economie- 42,6 mii lei 

Total economie- 331,6 mii lei 

Economia primita se propune de repartizat după cum urmează: 

Intretinerea drumurilor in perioada rece- 290,0 mii lei 

Fond de rezerva- 41,6 mii lei 

 

 

Sef  Sectie constructii, gospodarii V.Iurcu 

comunale si drumuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie 
Cu privire la modificarea unei decizii 

Şef SCGCD                                            V.Iurcu                                                 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul de decizie  Cu privire la modificarea anexei nr.10 a deciziei nr. 6-9  din 10 decembrie 2020  Cu privire  
la aprobarea bugetului  raional  pe  anul  2021 este elaborat de către Secţia Construcţii, Gospodării Comunale şi 

Drumuri , subdiviziune a Consiliului raional Şoldăneşti 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

      În urma desfășurării procedurilor de achiziții publice,  licitației pentru aprecierea contractului la lucrările de 

întreținere, întreţinerea de rutină a drumurilor, întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale-drumuri asfaltate, 

drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale anul 2021 şi contractelor pentru serviciile de 

supraveghere tehnică la lucrările de întreţinere periodică, reparaţii curente şi capitale –drumuri asfaltate, drumuri 

pietruite.  

3.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

      Proiectul de decizie este întemeiat în conformitate cu: Legea drumurilor nr. 509 -XIII din 22 iunie 1995; Legea 

privind administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, art.43 alin(1) lit.g);  Legea nr.131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice; Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; Regulamentul cu privire la 

constituirea şi utilizarea fondului rutier aprobat prin Hotărârea  Parlamentului Republicii Moldova nr. 893-XIII din 

26.06.1996, cap. X utilizarea fondului, p 37 fondul este utilizat pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie 

şi reconstrucţie a drumurilor publice naţionale şi locale, comunale şi a străzilor; decizia  nr. 6-9  din 10 decembrie 

2020 Cu privire  la aprobarea bugetului  raional  pe  anul  2021 

4.  Fundamentarea economico – financiară 

    Pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional a fost 

aprobate de la bugetul de stat către bugetul APL de nivelul II  a raionului Şoldăneşti  10 276,8 mii lei. 

 In urma petrecerii licitatiei publice pentru executarea lucrarilor  nominalizate s-a primit o economie financiara de 

331,6 mii lei. 

    Sursele financiare economisite s-au repartizat pe compartimente care sunt expuse in program si in nota 

informativa, ce va permite valorificarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice 

locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021 în raionul Şoldăneşti  în totalmente.   

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

      Prezentul proiect necesită modificarea Anexei nr. 10 a deciziei nr. 6-9  din 10 decembrie 2020 Cu privire  la 

aprobarea bugetului  raional  pe  anul  2021 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului . 

 În baza celor expuse şi în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele ș normative, 

proiectul deciziei a fost avizat de către  specialistul principal în probleme juridice, Direcţia Finanţe, 

secretarul Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional,  proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

www.soldanesti.md  la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.  

6. Consultările expertizei anticorupie  

 În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea 

integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupţie de către autor. Proiectul de decizie 

corespunde normelor juridice şi exclude orice element care ar favoriza corupţia.   

7. Constatările expertizei juridice În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a 

fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice, Aparatul preşedintelui 

raionului. Structura şi conţinutul actului  corespund normelor de tehnică legislativă. 
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