
                                                                  
PROIECT 

 
D E C I Z I E 

  
Nr._____                                                                                    din_________2023 
                                                     

Despre  modificarea  Anexei  nr. 2  la  Decizia nr. 10/13-V   
din 15 decembrie 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,  art. 62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
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 Cahul nr. 10/13-V  
din 15 decembrie 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”,  după  cum  urmează: 

se micșorează alocațiile  prevăzute în Anexa nr. 2, pct. 1.1., la  întreținerea  
periodică, reparații  curente  și  capitale  a  drumurilor: 

- L 654,  drum  de  acces  spre s. Spicoasa, cu 1 000,00 mii  lei; 
- L 652,  drum  de  acces  spre s. Doina,  cu  150,00  mii  lei; 
- L 658,  drum  de  acces  spre  s. Lucești,  cu 162,53 mii  lei; 
- L 667,  Zîrnești – Paicu  cu  500,00, mii  lei; 
- L 665 R 34,  Larga  Nouă – Badicul  Moldovenesc – Rumeanțev,  cu  

200 mii  lei.    
2. Se  redistribuie  alocațiile  în  sumă  de  2 012,53 mii lei  la  întreținerea  

periodică  și  reparații  curente  și  capitale  a  drumurilor: 
- L 677,  drum  de  acces  spre  s.  Iujnoe,  în  sumă  de  1 000,00 mii lei; 
- L 662 R 32,  drum  de  acces  spre  s. Lopățica,  în  sumă  de  1 012,53 mii  

lei.   
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3. Direcția  generală  finanțe  va  repartiza  alocațiile  conform  modificărilor   
efectuate. 

4. 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. 

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                                
                                                                       

Contrasemnează: 
      Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: R. Nedov, vicepreședintele raionului 
Coordonat: N. Dunas, președintele raionului  
Avizat pentru legalitate: E.Olaru, şeful Serviciului juridic şi resurse umane 
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               
Notă  informativă 

la  proiectul  de decizie „Despre modificarea Anexei nr. 2  la 
Decizia  nr. 10/13-V  din 15 decembrie 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”  
 

     Modificarea  anexei  nr. 2  la  Decizia  Consiliului  raional  nr. 10/13-V  din 15 
decembrie 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”  este  necesară  
ca  rezultat  a  inspectării  recente  a  comportării  și  defectării  drumurilor  de  
interes  raional  după  sezonul  de  toamnă - iarnă  2022 - 2023.    
 

   Micșorarea  alocațiilor  prevăzute  în  anexa  nr. 2  pct. 1.1.,  la  întreținerea  
periodică, reparații  curente  și  capitale  a  drumurilor se  motivează  prin: 
- drumul  L 654,  drum  de  acces  spre s. Spicoasa, cu   acoperămînt  variantă  
albă,  se  propune  de inclus  în  lista  drumurilor  la  care  se  vor  efectua  lucrări  
de  întreținere de  rutină; 
- drumul  L 667,  Zîrnești – Paicu  parțial  a  fost  reparat  în  anii  2021 – 2022  și  
intensitatea  deplasării  pe  acest  drum  nu  este  majoră; 
- micșorarea  alocațiilor  prevăzute  la  alte  3  porțiuni  de  drum  este  minoră  în  
comparație  cu  sursele  alocate  și  nu  va  influența  esențial  situația  la  aceste  
drumuri. 
 

   Sursele  acumulate  prin  micșorarea  propusă  a  alocațiilor  vor  fi  îndreptate  
pentru  întreținerea  periodică,  reparații  capitale  și  curente   a  drumurilor: 

- L 677,  drum  de  acces  spre  s.  Iujnoe; 
- L 662 R 32,  drum  de  acces  spre  s. Lopățica,  

care sunt esențial  defectate  după  sezonul  de  toamnă - iarnă  2022 - 2023.   
   
 
 Dumitru  Crețu, 
Șef  interimar, Direcția  construcții și  drumuri                                          
 
 
 


