
 
 

 

PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul                                 

  
Nr. _________                                                                              din _______ 2022 

 
Cu  privire  la  modificarea  anexei  nr. 2  la   
Decizia  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”  
 

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,  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”,  după  
cum  urmează: 
Se  micșorează  alocațiile  prevăzute  la: 
- pct. 1.2.  „Întreținerea  de  rutină  a  drumurilor ”,   cu  200,00  mii  lei; 
- pct. 1.3.  „Servicii  și  lucrări  pentru  asigurarea  securității  circulației”,  cu  
199,00 mii  lei; 
- pct. 2.  „Executarea  serviciilor  de  proiectare,  evaluare  a  drumurilor  și  
procurarea terenurilor”,  cu  400,00 mii  lei.   

2.  Se  micșorează  alocațiile   prevăzute   la  întreținerea  periodică  și  reparații  
capitale a  drumurilor,   ca  rezultat  al  sumelor  restante  după  desfășurarea  
procedurilor  de  achiziție,  conform  anexei  nr. 1. 
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3. Se  redistribuie  alocațiile  în  sumă  de  2 114,00 mii lei  la  întreținerea  periodică  
și  reparații  curente  a  drumurilor, conform  anexei  nr. 2.  

4. Direcția  generală  finanțe  va  repartiza  alocațiile  conform  modificărilor   efectuate. 
5. La  executarea  lucrărilor  de  întreținere  periodică  și  reparații  curente   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. 

 
     Preşedintele  şedinţei 
   Consiliului Raional Cahul                                            
 
    Contrasemnează         
        Secretarul 
  Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIŢĂ 
 
                                          
 

Elaborat: R. Nedov, vicepreședintele raionului     
Coordonat: N. Dunas, președintele raionului     
Avizat pentru legalitate: L.Raileanu, șef interimar, Serviciul juridic și resurse umane   
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexa  nr. 1 
                                                                                             la  Decizia  Consiliului  Raional  Cahul 

                                                                                     nr. ___  din  ____  noiembrie  2022 
 
 
          Alocații   spre  redistribuire  după  desfășurarea  procedurilor  de  achiziție 
 

Nr. 
d/o 

Articolul  de  cheltuieli Suma   (mii lei) 

 Întreținera  periodică  și  reparații  capitale,  inclusiv:  
drumuri  asfaltate (egalizări  și  înlocuirea  
straturilor) 

1 315,00 

1. L-673 R 32,  drum  de  acces  spre  s. Alexanderfed 464,00 
2. L-660 R 34,  drum  de  acces  spre  or. Cahul 236,00 
3. L-679 M 3,  drum  de  acces  spre  s. Văleni   60,00 
4. L-666,  Zîrnești – Baurci-Moldoveni     5,00 

5. L-676 M3,  drum  de  acces  spre  s. Burlăceni  18,00 

6. L-662 R 32,  drumul  de  acces  spre  s. Lopățica    2,00 

7. L-663 R 3 2 - Andrușul  de  Sus - Rumeanțev - G 132 209,00 

8. L-668 R34 Andrușul  de  Jos –Andrușul  de  Sus 250,00 

9. L 665 R34  Larga  Nouă - Rumeanțev   71,00 

 
 
 
 
 
 
 
                                                

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
Anexa  nr. 2 

                                                                                             la  Decizia  Consiliului  Raional  Cahul 
                                                                                     nr. ___  din  ____  noiembrie  2022 

 
 
     Limitele  alocațiilor   pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a 
                   drumurilor  din  mijloacele  fondului  rutier  pe  anul  2022 
 

Nr. 
d/o 

Articolul  de  cheltuieli Limita  aloca-
țiilor  (mii lei) 

 Întreținera  periodică  și  reparații  curente,  inclusiv:  
drumuri  pietruite  și  drumuri  asfaltate (egalizări  și  
înlocuirea  straturilor,  profilarea  cu  adaos  de  
material) 

2 114,00 

1. L 652, drum  de  acces  spre  s. Doina 300,00 
2. L 653,  drum  de  acces  spre  s. Iasnaia  Poleana   300,00 
3. L 654,  drum  de  acces  spre  s. Spicoasa 300,00 
4. L 655,  drum  de  acces  spre  s.  Frumușica 300,00 
5. L 677,  drum  de  acces  spre  s.  Iujnoie 300,00 
6. L 678 M3,  drum  de  acces  spre  stația  Greceni 300,00 

7. L 679.1,  drum  de  acces  spre  s.  A. I. Cuza 207,00 
8. L 674 R32,  drum  de  acces  spre  s.  Vladimirovca   80,00 
9. L 667,  Zîrnești - Paicu   27,00 

 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Notă  informativă 
la  proiectul  de  decizie  „Cu  privire  la  modificarea  anexei  nr. 2  la  Decizia  

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”. 

 
Motivarea  micșorării  surselor: 
 

a.) Prevăzute  în  anexa  nr. 2  la  Decizia  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”. 
 
Sursele  planificate  la   pct. 1.2.  „Întreținerea  de  rutină  a  drumurilor ”,  pct.     

1.3.  „Servicii  și  lucrări  pentru  asigurarea  securității  circulației”  și    pct. 2.  
„Executarea  serviciilor  de  proiectare,  evaluare  a  drumurilor  și  procurarea  
terenurilor”  se  micșorează   corespunzător  cu  200,00  mii  lei,  199,00 mii  lei  și  
400,00  mii  lei,  sume  restante  la  aceste  compartimente  unde  la  moment  nu  sunt  
lucrări  de  urgență  și  se  propune  de  a  fi  distribuite  la  lucrări  de  reparație  
curentă  a  drumurilor  de  acces  către  localitățile  raionului  neincluse  în  planul  de  
finanțare  pentru  anul  2022  și  pregătirea  lor  pentru  exploatare  în  condiții  de  
toamnă - iarnă.  Total  suma  disponibilă  constituie  799,00 mii  lei. 

 
b.) Avînd  în  vedere  rezultatele  procedurilor  de  achiziție  a  lucrărilor  de  

întreținere  periodică  și  reparații  capitale   a  9  porțiuni  de  drum  (conform  
anexei  nr. 1  la  proiectul  de  decizie)  unde  oferta  cîștigătoare  este  mai  mică  
decît  sursele  planificate  se  propune  ca  sursele  disponibile  în  sumă  de   
1 315,00  mii lei  să  fie  distribuite  la  lucrări  de  reparație  curentă  a  drumurilor  
de  acces  către  localitățile  raionului  neincluse  în  planul  de  finanțare  pentru  
anul  2022  și  pregătirea  lor pentru   exploatare  în  condiții  de  toamnă - iarnă.    

   
  Total  micșorarea  la  ambele  punctele  a) și b)  constituie  2 114,00  mii  lei.  
Distribuirea  acestor  surse  la  lucrări  de  reparație  curentă  a  drumurilor  de  
acces  către  localitățile  raionului  neincluse  în  planul  de  finanțare  pentru  anul  
2022  și  pregătirea  lor pentru   exploatare  în  condiții  de  toamnă – iarnă  se  
propune  de  a  fi  efectuată  conform  anexei  nr. 2  la  proiectul  de  decizie.   
  

    Dumitru  Crețu, 
    Șef  interimar,   
Direcția  construcții  și  drumuri                                        


