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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 
 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. 06/17-V                                                                        din 30 septembrie 2022 

 

Despre  modificarea  Anexei  nr. 2  la  Decizia  nr. 07/04-V   

din 16 decembrie 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” și  

Anexei  la Decizia  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, art. 62-64 din Legea nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, ținând cont de avizul Comisiei consultative de 

specialitate urbanism, construcții, gospodărie comunală, drumuri, relații funciare și 

cadastru, Consiliul Raional Cahul 

                                                             DECIDE: 

1. Se  modifică  Anexa  nr.  2  la Decizia  Consiliului  Raional  nr. 07/04-V  din 

16 decembrie 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”, cu modificările ulterioare,  după  cum  urmează: 

Se  micșorează  alocațiile  prevăzute în: 

- pct. 1.2.  „Întreținerea  de  rutină  a  drumurilor ”,   cu  1 600,00  mii  lei; 

- pct. 1.3.  „Servicii  și  lucrări  pentru  asigurarea  securității  circulației”,  cu  

1026,60   mii  lei; 

- pct. 1.7.  „Administrarea  drumurilor  publice”,  cu  100,00 mii lei; 

- pct. 2.  „Executarea  serviciilor  de  proiectare,  evaluare  a  drumurilor  și  

procurarea   terenurilor”,  cu  1 240,00 mii  lei.   

2. Se modifică Anexa  la  Decizia  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”,  după  cum  urmează: 
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Se  micșorează  alocațiile  prevăzute în: 

- pct. 1.1 G 141 Vulcănești – Colibași,  cu  6 000,00 mii  lei; 

 - pct. 1.5 L-668 R34 Andrușul  de  Jos –Andrușul  de  Sus,  cu  1 500,00 mii 

lei. 

3. Se  redistribuie  alocațiile  în  sumă  de  11 466,60 mii lei  la  întreținerea  

periodică  și  reparații  capitale  a  drumurilor,  după  cum  urmează: 

- 2 466, 60  mii  lei,  drumul  L-673 R 32,  drum  de  acces  spre  satul 

Alexanderfeld; 

- 2 000, 00 mii  lei,  drumul  L-679 M 3,  drum  de  acces  spre  satul Văleni; 

- 1 000, 00 mii lei, L-663 R 3 2 - Andrușul  de  Sus - Rumeanțev - G 132; 

- 1 000,00  mii lei,  drumul  L-660 R 34,  drum  de  acces  spre  or. Cahul; 

- 3 600,00 mii  lei,  drumul  L-672 R 32,  drum  de  acces  spre  satul Pelinei; 

- 1 000,00 mii lei,  drumul L-674,  drumul  de  acces  spre  satul 

Vladimirovca; 

- 400,00 mii  lei,  drumul  L-662 R 32,  drumul  de  acces  spre  satul 

Lopățica. 

4. Direcția  generală  finanțe  va  repartiza  alocațiile  conform  modificărilor  

efectuate. 

5. La  executarea  lucrărilor  de  întreținere  periodică  și  reparații  capitale  a  

drumurilor, Direcția  construcții  și  drumuri va  ține  cont de  limitele aprobate 

prin prezenta decizie, în  conformitate  cu  devizul  cost/unitate  de  măsură 

6. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  

Președintelui  raionului  Cahul și Comisiei  consultative de specialitate  

urbanism,  construcții,  gospodărie  comunală,  drumuri,  relații  funciare  și  

cadastru. 

 

 

    Președintele ședinței  

Consiliului Raional Cahul                               Gheorghe TABUNCIC      

 

       Contrasemnează: 

            Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                               Cornelia PREPELIŢĂ 
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