
 

 
 

 

PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. ________                                                                                        din ____________ 2022 
 
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 2023 
 
     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  aprobă  programul  privind  repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  pe  anul  2023,  
conform  anexei  nr. 1. 

2. Se  aprobă  limitele  alocațiilor  financiare  pentru  întreținerea  periodică,  reparații 
capitale și curente  a  drumurilor,  în  baza   programului  privind  repartizarea  
mijloacelor  fondului  rutier  pe  anul  2023,  conform  anexei  nr. 2. 

3. Se  împuternicește  Președintele  raionului  Cahul  să  efectueze  cheltuielile  necesare  
pentru  întreținerea și reparația drumurilor  locale  de  interes  raional. 

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

5. La  executarea  serviciilor  de  întreținere  a  drumurilor, Direcția  construcții  și  drumuri 
va  ține  cont de  limitele aprobate,  în  conformitate  cu  devizul  cost/unitate  de  măsură. 

6. 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                                         
                                                             
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 
 

Elaborat: R.Nedov, vicepreședintele raionului Cahul   
Coordonat: N.Dunas, președintele raionului Cahul   
Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, șef interimar, Serviciu juridic și resurse umane 
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 
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Anexa nr.1  

la Decizia Consiliului Raional Cahul 
nr._____ din_____2022 

 

                                                                                                                                    

 

                                                         Program   
           privind  repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  pe  anul  2023 
 
Nr. 
d/o 

                                   Articolul  de  cheltuieli Ponderea  
volumului  
de  lucrări % 

1. Întreținerea  drumurilor,  inclusiv:       96,99 
1.1.  Întreținerea  periodică,  reparații  curente  și  capitale,  inclusiv  drumuri  

pietruite  și  drumuri  asfaltate (egalizări  și  înlocuirea  straturilor) 
      85,47 

1.2. Întreținerea  de  rutină  a  drumurilor  (plombarea  gropilor,  profilarea  
părții  carosabile  cu  adaos  de  material,  întreținerea  terasamentului  și  
sistemelor  de  evacuare  a  apelor,  întreținerea  lucrărilor  de  artă,  
lucrări  neprevăzute:  în  caz  de  inundații  cu  spălarea  terasamentului  și  
distrugerea  podurilor,  alunecări  de  teren,  etc.)   

       5,01 

1.3. Servicii  și  lucrări  pentru  asigurarea  securității  circulației  rutiere  
(marcaj  rutier,  parapet  metalic,  înlocuirea  și  reparația  indicatoarelor) 

       3,51 

1.4. Servicii  de  întreținere  a  drumurilor  pe  timp  de  iarnă  (deszăpezire,  
combaterea  poleiului) 

       2,50 

1.5. Crearea  de  spații  verzi  în  zonele  de  protecție  a  drumurilor  
(plantarea  arborilor  și  arbuștilor  și  întreținerea  lor) 

         - 

1.6. Elaborarea  documentelor  normative,  tehnologiilor  și  controlul  calității          - 
1.7. Administrarea  drumurilor  publice  (serviciile  responsabilului  tehnic,  

salarizare,  dotare,  etc.) 
       0,50 

2. Executarea  serviciilor  de  proiectare,  evaluare  a  drumurilor  și  
procurarea  terenurilor 

       3,01 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                                                                                             
Anexa nr.2 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 
nr._____ din_____2022 

 
 

Limitele  alocațiilor   pentru  întreținerea  periodică,  reparații  curente  și 
capitale a drumurilor  conform  programului   privind  repartizarea  

mijloacelor  fondului rutier  pentru  anul  2023 
 

Nr. 
d/o 

Articolul  de  cheltuieli Limita  
alocațiilor 
(mii lei) 

1. Întreținerea  drumurilor,  inclusiv: 19 925,60 
1.1. Întreținerea  periodică, reparații  curente  și   capitale,  inclusiv  

drumurile  de  acces  și  pavarea  trotuarelor:  drumuri  pietruite  și  
drumuri  asfaltate (egalizări  și  înlocuirea  straturilor) 

17 025,60 

 L 666,  Zîrnești – Baurci-Moldoveni 1 000,00 
 L 665 R 34 Larga  Nouă - Badicul  Moldovenesc - Rumeanțev 1 512,53 
 L 658,  drum  de  acces  spre  s. Lucești 1 000,00 
 L 667,  Zîrnești - Paicu 1 000,00 
 L 676,  drum  de  acces  spre  s. Burlăceni 1 000,00 
 L 668 R34 Andrușul  de  Jos – Andrușul  de  Sus 1 000,00 
 L 652  drum  de  acces  spre  s. Doina 1 000,00 

 L 654,  drum  de  acces  spre  s. Spicoasa 1 000,00 

 L 679 M3,  drum  de  acces spre  s. Văleni 8 513,07 
1.2. Întreținerea  de  rutină  a  drumurilor (plombarea  gropilor,  profilarea  

părții  carosabil  cu  adaos  de  material,  întreținerea  terasamentului  și  
sistemelor  de  evacuare  a  apelor,  întreținerea  lucrărilor  de  artă,  
lucrări  neprevăzute: inundații,  alunecări  de  teren,  restabilirea  
podurilor…) 

1 000,00 

1.3. Servicii  pentru  asigurarea  securității  circulației  rutiere  (marcaj  
rutier,  parapet  metalic,  înlocuirea  și  reparația  indicatoarelor) 

    700,00 

1.4. Servicii  de  întreținere  a  drumurilor  pe  timp  de  iarnă     500,00 
1.5. Administrarea  drumurilor (salarizarea  responsabilului  tehnic,  altor  

specialiști  în  caz  de  necesitate,  dotarea  lor)     
    100,00 

2. Executarea  serviciilor  de  proiectare,  evaluare  a  drumurilor  și  
procurarea  terenurilor 

    600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NOTĂ  INFORMATIVĂ 
la  proiectul  de  decizie  „Cu  privire  la  aprobarea  Programului  privind 

repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor  alocațiilor  
 pentru  întreținerea  periodică,  reparații  capitale  și  curente   

a  drumurilor  de  interes  raional pentru  anul  2023” 
 
     Distribuirea  surselor  Fondului  rutier,  pentru  anul  2023,  după  tipuri  de  lucrări  și  
servicii,  se  efectuiează   în  baza  studiului  stării  tehnice  a  drumurilor  de  interes  raional 
efectuate  de  către specialiștii  Direcției  construcții  și  drumuri,  bazei  de  date   video  a  
drumurilor  formate  în  cadrul  proiectului  pilot  Q GIS  și  experienței  acumulate  din    anii  
precedenți.   
 
Reieșind  din  cele  expuse,  se  propune  pentru  anul  2023: 
1.) A  continua  lucrările  de  reconstrucție  a  porțiunii  de  drum,  L 676,  drum  de  acces  spre  
s. Burlăceni,  costul  total  de  deviz 19 454,021 mii lei,  efectuate  lucrări  în  anii  2021-2022  la  
suma  de  3 981,093 mii  lei,  necesar pentru  finisare  15 472,92 mii lei (preț  a  anului  2021,  an  
al  elaborării proiectului  tehnic inclusiv  drumurile  de  acces  și  pavarea  trotuarelor). 
  
 2.) În  scopul   respectării  continuității  reparației  la  drumurile: 
   - L 666,  Zîrnești – Baurci-Moldoveni; 
   - L 667,  Zîrnești – Paicu; 
   - L 665 R 34, Larga  Nouă - Badicul  Moldovenesc - Rumeanțev; 
   - L 652,  drum  de  acces  spre  s. Doina; 
   - L 654,  drum  de  acces  spre  s. Spicoasa; 
   - L 679 M3,  drum  de  acces spre  s. Văleni, 
se  propune  de  alocat  surse  pentru  terminarea  lucrărilor  de  reparație,  renovare  a  lor 
inclusiv și  accesul către  ele  de  la  drumurile  laterale,  cu  pavarea  trotuarelor, ca  în  următorii  
ani să  se  acorde  doar  servicii  de  întreținere  de  rutină  și  pentru  asigurarea  securității  
circulației  rutiere. 
 
  Reieșind  din  faptul  că  drumul  L658,  drum  de  acces  către  s. Lucești  se  află  în  stare  
tehnică  deplorabilă  și  pe  parcursul  ultimilor  4 ani  n-a  fost  supus  reparației  se  propune  de  
a  aloca  surse  în  acest  scop. 
 
  Pentru  întreținerea  de  rutină  a  drumurilor  care  nu  vor  fi  incluse  în  limita  alocațiilor  de  
întreținere  periodică,  reparații  capitale  și  curente  se  propune  de  menținut  suma  
cheltuielilor la  nivelul  anilor  precedenți.  
 
     Ca  problemă  prioritară  rămîne  implementarea  proiectului  tehnic  „Măsuri  împotriva  
alunecărilor  de  teren  pe    traseul  auto  L668,  din satul  Andrușul  de  Jos”,  proiect  elaborat  
în  anul  2019  de  către  „Intehnauca”  SRL,  costul  lucrărilor,  la  acel  moment,  13 635,86 mii  
lei.  Pentru  identificarea  finanțatorului  este  necesar  de  urgență  de  actualizat  proiectul,  
ajustarea  lui  cerințelor  europene,  cu  studiul  adăugător  a  alunecărilor  ca  proces  dinamic.  
În  acest  scop  se  propune  alocarea  sumei  de  600,00 mii  lei  pentru  servicii  de  proiectare  și  
1 000  mii  lei  ca  contribuție  a  Consiliului  raional  la  implementarea  proiectului. 
   
 
Dumitru  Crețu, 
Șef  interimar,  
Direcția  construcții și  drumuri                                          
 
 


