
 

 

 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. 03/08-V                                                                                       din 9 iunie 2022 
 

Cu  privire  la  limitele  alocațiilor  financiare    

la   întreținerea  periodică  și   reparații  capitale   

a  drumurilor  de  interes  raional pe  anul  2022 
 

     În  temeiul  art. 23 alin. (1)  din  Legea  privind  finanțele  publice  locale nr. 397/2003,  

art. 55  alin. (5)  din  Legea  finanțelor  publice  și  responsabilității  bugetar – fiscale  nr. 

181/2014,  art.  43 alin. (1)  lit.  b)  și  art. 46  alin. (1)  din  Legea  privind  administrația  publică  

locală  nr. 436/2006,  Legii  fondului  rutier nr. 720/1996,  Hotărârii  Guvernului  nr. 1468/2016 

privind aprobarea listelor  drumurilor  publice  naționale și locale din Republica Moldova,  

Deciziei  Consiliului  Raional nr.  07/04-V  din  16.12.2021  „Cu  privire  la  aprobarea  

Programului  privind  repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor  alocațiilor  pentru  

întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a  drumurilor  de  interes  raional  pentru  anul  

2022”, ținând  cont  de  avizul  Comisiei  consultative  de  specialitate urbanism,  construcții,  

gospodărie  comunală,  drumuri,  relații  funciare  și  cadastru,  Consiliul  Raional  Cahul 

                                                             DECIDE: 

1. Se  aprobă  limitele  alocațiilor  financiare  la întreținerea  periodică  și  reparații  capitale 

a  drumurilor de  interes  raional,  pe  anul  2022,  conform  anexei. 

2. Se  împuternicește  Președintele  raionului  Cahul: 

2.1. să întreprindă măsurile ce se impun în vederea transmiterii porțiunii de drum G141 

(12,5 km) din gestiunea ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” în gestiunea 

Consiliului Raional Cahul; 

2.2. să efectueze cheltuielile necesare  pentru întreținerea periodică și reparații capitale a 

drumurilor locale de interes raional. 

3. La  executarea  lucrărilor  de  întreținere  periodică  și   reparații  capitale   a  drumurilor, 

Direcția  construcții  și  drumuri  va  ține  cont  de  limitele  aprobate,  în  conformitate  

cu  devizul  cost/unitate  de  măsură. 

4. Direcția  generală  finanțe  va  repartiza  alocațiile  conform  programului  și  limitelor  

aprobate. 

5. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  Președintelui  

raionului  Cahul,  Comisiei  consultative de specialitate economie,  reforme,  buget,  

finanțe  și  relații  transfrontaliere, Comisiei  consultative de specialitate  urbanism,  

construcții,  gospodărie  comunală,  drumuri,  relații  funciare  și  cadastru.   

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                          Tatiana SEREDENCO 

                                       

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

                                                                                                   

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 
 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 
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