
PROIECT

D E C I Z I E
mun. Cahul

Nr. ________                                                                                                   din ________
2022

Cu  privire  la  limitele  alocațiilor  financiare
la   оntreținerea  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
оntreținerea  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:

Se  aprobă  limitele  alocațiilor  financiare  la оntreținerea  periodică  și  reparații  capitale a1.
drumurilor de  interes  raional,  pe  anul  2022,  conform  anexei.
Se  оmputernicește  Președintele  raionului  Cahul:2.

să оntreprindă măsurile ce se impun оn vederea transmiterii porțiunii de drum G1411.1.
(12,5 km) din gestiunea ОS „Administrația de Stat a Drumurilor” оn gestiunea
Consiliului Raional Cahul;
să efectueze cheltuielile necesare  pentru оntreținerea periodică și reparații capitale a1.2.
drumurilor locale de interes raional.

Direcția  generală  finanțe  va  repartiza  alocațiile  conform  limitelor  aprobate.3.
La  executarea  lucrărilor  de  întreținere  periodică  și   reparații  capitale   a  drumurilor,4.
Direcția  construcții  și  drumuri  va  ține  cont  de  limitele  aprobate,  оn  conformitate  cu
devizul  cost/unitate  de  măsură.
Direcția  generală  finanțe  va  repartiza  alocațiile  conform  programului  și  limitelor5.
aprobate.
Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  оn  sarcina  Președintelui6.
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

      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

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2

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



Elaborat:  D. Crețu, șef interimar Direcția construcții și drumuri _________
Coordonat: R. Nedov, vicepreşedintele raionului______________
Avizat pentru legalitate: L.Raileanu, specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane _________
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional_____________

Anexă

                                                                                             la  Decizia  Consiliului  Raional
Cahul

                                                                                             nr. ______din  ____ 2022

Limitele alocațiilor pentru intreținerea periodică și reparații
capitale a drumurilor de interes raional pe anul 2022

Nr.
d/o

Denumirea drumului Limita
alocațiilor
(mii lei)

1. Întreținerea periodică și reparații capitale, inclisiv drumuri
pietruite și drumuri asfaltate (egalizări și înlocuirea
straturilor)

14 500,00

1.1 G141 Vulcănești- Colibași 6000,00
1.2 L676 M3 drum de acces spre s. Burlăceni 1000,00
1.3 L665 R34 Larga Nouă – Rumeanțev 1500,00
1.4 L666 R34 Zоrnești – Baurci-Moldoveni, inclusiv drum de acces

spre grădinița de copii
1500,00

1.5 L668 R34 Andrușul de Jos – Andrușul de Sus 3000,00
1.6 L679 M3, drum de acces spre Văleni 1000,00
1.7 L667 Zоrnești – Paicu 500,00



Notă  informativă
la  proiectul  de  decizie  „Cu  privire  la  repartizarea  mijloacelor
fondului  rutier  la   оntreținerea  periodică  și   reparații  capitale

 a  drumurilor de  interes  raional pe anul 2022”

          Prin Decizia Consiliului Raional Cahul 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 repatații curente  a drumurilor de interes raional pentru anul 2022”,
pentru întreținerea periodică și reparații capitale, inclusiv a  drumurilor pietruite și drumuri
asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor), s-a stabilit suma de 14 500,00mii lei.

               Prin prezentul proiect se propune alocarea mijloacelor financiare la următoarele drumuri
ce sunt în administrarea Consiliului raional Cahul:

L676 M3 drum de acces spre s. Burlăceni (este elaborat proiectul tehnic la efectuarea-
lucrărilor de construcție capitală, cost de deviz -19 454,10 mii lei);
 L665 R34 drum local Larga Nouă- Rumeanțev (necesare lucrări de egalizări și înlocuire a-
straturilor de asfalt-beton, pentru un segment de drum este elaborat  proiectul tehnic la km
10,05-11,25  cost de deviz -7 103,20mii lei);
L666 R34 drum local Zоrnești-Baurci Moldoveni  (necesare lucrări de egalizări și înlocuire a-
straturilor de asfalt-beton, înclusiv de reparat segmentul de drum spre grădinița de copii);
L668 R34 drum local Andrușul de Jos- Andrușul de Sus (pentru demararea lucrărilor de-
consolidare a segmentului de drum ce este afectat de alunacări de teren, în conformitate cu
proiectul tehnic elaborat în anul 2019);
L667 Zоrnești-Paicu (lucrări de egalizări și plombări);-
La drumul L679 M3 , drum de acces spre s. Văleni, suma de 1000,00 mii lei se preconizează-
ca contribiție la proiectul „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale
(IFAD VIII), înaintat de primăria s. Văleni, cost total de deviz -7 842,57 mii lei.
  În anul 2021 au fost îndeplinite lucrări la segmentele de drumuri proiectate: L665 R34 la
suma de 2232,4 mii lei, L676 M3 la suma de 3 002,7 mii lei.
 G141 Vulcănești- Colibași  - la multiplele adresari și plоngeri  privind starea deplorabilă a-
drumului (G 141) din partea locuitorilor satelor din Lunca Prutului, s. Colibași, s.Brânza, s.
Vadul lui Isac, s. Văleni venim cu propunerea de a se examina posibilitatea de a fi reparat un
segment de drum, lucrări de egalizări și plombări, pоnă la hotarele  raionului pe o lungime de
aproximativ 8.0 km.

   Acest drum nu este în administrarea Consiliului Raional Cahul, însă, dat fiind faptul că
prezintă o arteră de comunicare locală importantă   pentru îmbunătățirea capacităților
agricultorilor din regiune, de transport a producției agrilole către depozite de pe terenurile
agricole, este necesar de a ieși cu propunerea către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
pentru a fi trecut în administrarea locală a raionului Cahul.

În context cu cele expuse, se propune Consiliului Raional spre aprobare limitele alocațiilor
pentru întreținerea periodică și reparații capitale a drumurilor de interes rational pe anul
2022.



       Șef interimar,
Direcția construcții și drumuri                                    Dumitru Crețu
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