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proiect

DECIZIA Nr.4/e
din 04 mai2022

Cu privire la modificareal)ecizia Consiliului raional Orhei nr.l0/8 din
10.12.2021Cu privirc la aprobarea Programul privind intrcfincrca qi

rcparalia drumurilor publice locale de interes raional"

in temeiul prevederilor art.43(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia
publicd locald, Legii nr.509-XII din22.06.1995 drumurilor, Legii nr 720 din02.02.1996 fondului
rutier, art.10,l18-126 Codul administrativ nr.l1612018, Ilotdrirca Guvcrnului R.Moldova nr.1468 din
30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice nalionale qi locale din Itepublica Moldova,
precum qi solicitarea intemeiatd a executorului de buget Consiliul Raional, DECIDE:

I Se modificl qi se aprobd in redaclie noud anexa nr.l "Programul privind intrelinerea Ei reparalia
drumurilor publice locale dc intercs raional", finanlat din Fondul Rutier pe anul 2022" laDecizia
Consiliului raional Orhei nr.l0/8 din 10.12.2021 "Cu privirc la aprobarea Programului privind
intrelinerea qi reparalia drumurilor publicc locale de intercs raional" cu modificdrile ulterioare
conform anexei 1

2 PrezentaDecizie se include in Registrul de stat a actelor localc cu drept de atac la Judec[toria Orhei
in condiliile Codului administrativ in tcrmen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.

3 VicepreEedintele raionului dl Victor Perlu, comisia consultativd de specialitate economie, buget qi

finanle (pre;edinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executdrii prezentei Decizii.

r;edinlei

Secretarul iului Raional Serghci Caraman

Coordonat: Jurcanu - pregedintele raionului
V.PerJu - vicepregedintele raionului

Yizat .Caraman-secrctarul Consiliului Raional
.Colun ge1, Direclia GeneralI L-inan{e

Morf,rescu - gef, Direclia Dezvoltare 'l'eritorial[
M.Bdtrincea - $e1, Serviciul Juridic



Cheltuieli totale:

PROIECT

volum

in volum

Aneia nr.l
h Decizia CoNitiului Rsional Orhei

Nr. din' .

ts Decizi! comitiului R,rtffial#
Nn !q/g din '!9. decembrie 202t

a

PROGRAMUL
privind repara(ia-d-rumuriror pubrice rocare de interes raionar pe antr 2o2z

15.282.2 mii tei, inclusiv:I.

II. de

conform tabelului nr.l

a

3 a

Tronsonul km Total volum lucrari lucrari
Total

p64ii
deintrelinerea rutini drumurilor (plombarea gropilor, profilaea crosabile adaosuricu de, material,terramentului api sistemelor de evacuale apelor, lucrtrrilorintrelinerea de ani, ruticr,marcaJ 4.513,0

4.5 13,0

613,5
6

Lucrtrri tr€prwizut€: c8ztn de inutrdalii, spillarca lerasrmentului !r disarugerea podurilor, aluneciri

3
coordonare aaehnic.

lucririlor de expertizere, proiecaare, evaluarel

376,9 376,9aclelor:Perfchre, Avizului fitosanitara veSetatici Lucrlriforesti€rei de punere valoareln masetaAutoriatie de &defri$r€ arborilor din zona de drumurilorprotectie locale;publicetehnice.Carlilor

Tiicrea arborilor deitrcali boli, biarini, uscali, saudeformali rup(i, a$rprecum celor ce preintipeDarupericol srguranta circulati€ii liierea pentru s{ur€genet&rea corectarea crear€a decoroanei,

de reparatie a drumurilor publice locale
9.225,7 i 376,9 8.848,8

0,070
930,0 imbrtrclmintei rutiere din Gfalto beton

r0.155,7Totalr F 376,9 9.77E,8

10.155,7
- 376,9 9.778,8

Secretarul Colsiliul Raional

Sergehei CARAMAN

l.t

4

2

3



NOTA INFORMATTVA

La proiectul deciziei "Programul privind intrefinerea qi repara(ia drumurilor publice locale deinteres raional pe anul 2022,,.
1' Denumirea autorului qi, dupl caz.a participanfilor la elaborarea proiectului

Direcfia Dezvoltare Teritorial6 a consiliului Raional brrrel.
?' Condi{iile 

-ce 
au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti{ile urmirite:Decizia Consiliului Raional orhei nr.l!/Qg din "lrQ" decembrie zoit ;iu privire la aprobarea"Programului privind intrefinerea qi reparalia.drumurilor pJblice locale di int"r", raional,, la care se modificlAnexa nr'l ,,Programul privind intretinerea gi reparafia drumurilor publice locale d. irt"r", raional, finanfatedin Fondul Rutier pe anul 2022-. in temeiuf prevederilor art.43(2) all,egii 436-XVI din 2g decembrie 2016privind adminishafia publicd localr, Legea nr.l00 din 22.12.2012 prlvino actele normative, Legea nr.509 din 22'06J995 drumurilor, Hot6rirea Guvernului R. Moldova nr.t46g din30.12.2016 ,,privind 

aprobarealistelor drumurilor pu!l]c9-n$!onale gi locale din 24.04.2019,, Legea nr.720 din 02.02.1996 fondului rutier,,,gi Legea nr'258 din l6.l 2.2020 bugetului de stat pentru unul2o2l,Hotrrirea Guvernului RepubliciiMoldova nr'967 din 09 august 2oi6"cu privire ia mecanismul de consultare publica cu societateacivil6 in procesul decizional,,.

1' Principalele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea elementelor noi:
Se modific[ Anexa nr' l ,,Programul p.rivind.intrelinerea gi reparafia drumurilor publice locale de interesraional, finanfate din Fondul Rutier pe anul ZOZZ.,
Tabelul nr'l Lucrrri de intre{inere a drumurilor publice locale, se majoreazr volumul alocatiilorunde cifra de 5 12615 mii lei se substituie cu cifra 5 50314 mii lei. '
Prin modificarea Tabelului nr.l se propune stabilirea noilor alocdri financiare, dupr cum urmeazr:
Se alocl mijloace financiare:
- Executarea lucririlor de expertizare, proiectare, evaluare, supravegherea tehnica gi coordonare aproiectelor, cu volumul aloca{iilor dei76,g mii iei.
Tabelul nr'2 Lucriri de reparafie a ^drllurilor publice locale, se micqoreazi volumul aloca(iilor,unde l0 155,7 mii lei se substituie 9 77g,g mii lei.
Se micqoreazi volumul alocafiilor:
- Lucriri de reparatie a drumurilor publice locale, cifra de g 22s,7 mii lei se substituie cu cfra de g848,8 mii lei.
4. Fundamentarea economicl financiari.
Proiectul cu privire la modificarea Programului privind intrefinerea gi repara{ia drumurilor publice localede interes raional"' a fost elaborat reieslnd din limita ,frour"ror fonaului rutier pe anul 2022, qi inconformitate cu politica actualI de ramuri, prioritare "fiind 

acliunite rereriioare la imbun[trfireacondiliilor de circulafie din punct de vedere a strrii ,u.orubil. ji ,igu.unt i j. t.uri..5' Modul de incorporare a acturui in cadrur normativ in vigoare.
Sursa de acoperire financiari privind reparafia drumurilor pubtic"e tocale, va fi acoperit6 din Fondul Rutierpe anul 2022 qi Bugetul raional.
6' Modul de incorporare a acturui in cadrur normativ in vigoare.
Proiectul de Decizie se incorporeazd,in sistemul actelor normative qi nu necesiti abrogare/modificareaaltor Decizii.
7. . Avizar-ea pi consultarea publici a proiectului de decizie.
rnbaza celor expuse gi in conformitate-cu art.32 din Legea nr.l00 din 22decembrie 2017 cuprivire laactele normative proiectul deciziei".cu privire.prouur"Jigourui raional pe anul 2022- a fost avizat depregedintele raionului, vicepreqedinlii railnului lrlrporrubii p?."ono.ie ;i investifii),Secretarul consiliuluiraional Direcfia Generali Finanle, Direcfia dezvoltare r'eriioriata specialistul principal al aparatuluipreqedintelui raionului (urist) gi secretarul Consiliului ,uionui o.r,"i. in scopul ,"rp.Jtarii prevederilor Legiint'239 din 13 noiembrie 2013 privind transparen{a procesului decizionar proi""tuio"iiri"i 

"rt. 
plasat pe paginaweb a consiliului raional www'or.md la d'irectoriut r*^pouiia decizionald, sec(iunea consultdri publiceale proiectului.

8. Consultarea expertizei juridice.
in temeiul art.37 din Legea nr. I 00 din 22 decembrie 201 7 cu privire la actele normative proiectul decizieia fost expus expertizei juridice de citre specialistul pregedintelui raionului (urist)Structura gi con{inutul actului corespunde normelor
Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie comisiilor consultative despecialitate qi aprobare in cadrul gedinfei Consiliului

t0o7

$ef Direc{ia Dezvoltarea Teritoriall
MORARESCU


