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proiect
DECIZIA nr.3/8 .1
din 02 aprilie 2021

Cu privire la modificarea Decizia Consiliului raional Orhei nr.10/15  din
10.12.2020  Cu  privire  la  aprobarea  Programul  privind  ^mtreţinerea  şi
reparaţia drumurilor publice locale de interes raional"

În  temeiul  prevederilor  art.43(2)    al  Legii  m.436-Xvl  din  28  decembrie  2006  privind
administraţia  publică  locală,  Legii  nr.509-XIl  din  22.06.1995  drumurilor,  Legea  nr  720  din
02.02.1996    fondului    rutier,    art.10,118-126    Codul    administrativ    nr.116/2018,    Hotări^rea

Guvemului  R.Moldova nr.1468  din  30.12.2016  "Privind  aprobarea  listelor drumurilor publice
naţionale  şi  locale  din Republica Moldova"  modificată prin Hotărirea Guvemului  R.Moldova
nr.236  din  24.04.2019,  precum  şi  solicitarea    ^mtemeiată  a  executorului  de  buget  Consiliul
RtiLo"a;l,DECIDE..

i.    Se  modifică  Decizia  Consiliului  raional   Orhei  nr.10/15   din   10.12.2020   Cu  privire   la
aprobarea Programul privind întreţinerea  şi  reparaţia drumurilor publice  locale  de  interes
raional după cum umează
1.1 anexa  nr.1  "Programul  privind  ^mtreţinerea  şi  reparaţia  drumurilor  publice  locale  de

interes raional", finanţate din Fondul Rutier   pe anul 2021" se aprobă în redacţie nouă
confom anexei 1

1.2 se suplimentează cu anexa nr.2 "Program privind reparaţia drumurilor publice" finanţate
din bugetul de stat pe anul 2021 confom anexei 2

2    Prezenta  Decizie  se  include  în  Registnil  de  stat  a  actelor  locale  cu  drept  de  atac  la
Judecătoria  Orhei  în  condiţiile  Codului  administrativ  ^m  temen  de  30   de  zile  de  la
comunicare persoanelor vizate.

3    Vicepreşedintele  raionului  dl  Victor Peqi,  comisia consultativă de  specialitate  economie,
buget şi finanţe ®reşedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executării prezentei
Decizii.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

Vizat:

Contrasemnat:

Elaborat:I.Rotam

Serghei Caramm

D.Ţurcanu -preşedintele  raionului
V.Perţu - vicepreşedintele  raionului

S. Caraman-secretanil Consiliului Raional
G.Colun -şef, Direcţia Generală Finanţe
P.Cucuruzean -şef, Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

M.Bătrincea - şef, Serviciul Juidic
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19.395,S0  mîi ]ei, inclusîv:
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i. ijucrari  ae n reqnere  a arllmuri or  putmce oca[c,  m vomm de:                                                                                                                                                                     §Ş2L2 ±E!jgi,  conform tal)eu u n 1
•ţ", 3€ + i}

1 2 3 4 S
Total vo[um ]ucmri ai]robat Tota] vo]um Lucrari redictionate

1 Întptinerea drumuri]or-tota 1

inclusiv:
Întreţinerea de rutină a drumurilor ®lombarea gropilor, pTofilarea părţii

3_6m,0 833,8 4.433,8
carosabile cu adaosuri de, material, Îmeţinerea terasamentului şi a sistemelor
de evacuaie a apelor, întreţinerca lucrărilor de aTtă, marcaj rutier, indicatoare
rutiere.

întretinerea drumurilor Tx3 timD de iamă (dezăi}ezirea. combaterea Doleiului). 600.0 -12,5 587,5

2 Lucrări neprevăzu e: În caz de inqndaţii, cu spălarea temsamentu]ui şi 500,0 0,0 500,0distruEerea Doduri]or. a[unecări de teren etc.L
Suoravederea tehn Ca 0,0 0,0

3 Eiecutarea ]ucră ri or de eli)erti2mne. oroîectam si evaluareL 1.000,0 1.000.0
Total: 1 4.700,0 1.82lJ 652lJ

IL Lucrăride ra drumurilor  publice  tocak> În volum de: 12.874.61 mîj lei. confo[m tabe]u i nT.2
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1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

1 1336 1 Dnimul de acces spre s. Tabăm 0,00-2,338 4_000,0 -575,8 3.4242 Imbrăcăminte rutieiă din asfălto beton

2 Luciări de reparaţie a drumurilor publice locale 7.058,5 -7.058,5 Imbrăcăminte rutieră din asfălto beton

3 IJ35 G68 - Berezlogi - mjdieni 0,00-1,700 3_210,3 3.210,3 Îmbrăcăminte rutieră din asfdto beton

4 G44 Dnm de acces spre s.Viscauti 0,00-2,900 6.240,1 6.240,1 Îmbrăcăminte rutieră din asfălto beton

7.058f 4.000,0 1.816'1 9.450.4 3.42420

Total: 11.0S8,5 1.816'1 12.874.6

Secretaml Consî]Îiil Raional Serg€tiei CARAn"



PROGmM
privind reparatia drumurilor publice rinantate din bugetul de stat

Anexa nr.2
[a Decizia Consiliu]ui Raiona] Orhei

Nr. 3/8.2din  02 aprilie 2021

Anexa nr. 2.
la Decizia Consiliului Raiona] Orhei

Nr. m/E din "m" decembrie 2020
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Secretaru] Consi]iul Raiona] Sergehei CAmMAN



NOTĂ INFORMATIVĂ

Cu  privire  la  modificarea  Anexei  nr.1  "Programul  privind  întreţinerea  şi  reparaţia
drumurilor publice ]oca]e de interes  raiona] pe anul 2021"  şi suplimentarea cu Anexa nr.2
"Program privind reparaţia drumurilor publice" la Decizia Consiliului raiona] Orhei nr. !Q/[Ş
tin "10"decembrie 2020 Cu privire la aprobarea Programul privind întreţinerea Şi reparaţia
drumurilor publice locale de interes raional".

1.   Denumirea autorului şi, după caz a participanţilor la elaborarea proiectului
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunălă şi Dnmuri a Consiliului Raional Orhei.

2.   Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite:
Decizia Consiliului Raional Orhei rm.  10/15 din "±Q" decembrie 2020 "Cu privire la aprobarea

'Programului  privind  ^mtreţinerea  şi  reparaţia  drumurilor  publice  locale  de  interes  raional"  se

Modifică Anexa nr. 1 „Programul privind întreţinerea şi repar*a drumurilor publice locale de interes
raional,  finanţate din Fondul Rutier pe  anul 2021"  şi  se  suplimentează cu Anexa nr.2  "Program
privind reparaţia drumurilor publice". Decizia este elaborată în conformitate cu Legea nr.100   din
22.12.2017 privind actele normative, Legea nr. 509 din 22.06.1995 drumurilor, Legea nr. 720 din
02.02.1996 fondului rutier," şi Legea nr.258 din 16.12.2020 bugetului de stat pentru anul 2021.

3.   Principalele prevederi ale proiectului  şi evideLţierea elementelor noi:
Modificarea Anexei nr.1 " Programul privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor pubHce

locale de interes raional".
Semajoreazăvolumulalocaţiilorprivind"Programuluiprivind^mtreţinereaşireparaţiadrumurilor

publice locale de interes raional", unde ciffa de 15 758,50 mii lei se substituie cu cifi.a de 19 395,50
mii lei.

Prin modificarea Anexei nr.1 din "Programului privind ^mtreţinerea şi reparaţia drmurilor publice
locale de interes raional" pe anul 2021", se propune stabilirea noilor alocări financiare, după cum
umează:

În tabelul nr.1:
Se majorează volumul alocaţii]or h următoarele poziţii:
-     Lucrări  de  ^mtreţinere  a  drmurilor  publice  locale,

ciffa de 3 600,0 mii lei se substituie cu ciffa de 5 021,30 mii lei;
-     Întreţinerea de rutină a drumurilor ®lombarea gropilor, profilarea pârţii carosăbile cu adaosuri

de,  material,  ^mtreţinerea terasamentului  şi  a sistemelor de  evacuare  a apelor,  ^mtreţinerea
lucrărilor de aftă, marcaj rutier, cifi.a de 3 600,0 se substituie cu cifia de 4 433,8 mii lei;

Se micşorează vo]umul alocaţiilor la următoar€a poziţie:
-     ^mtreţinerea pe timp de iamă (deszăpezirea, combaterea poleiului),  cifi.a de 600,00 mii lei se

substituie cu ciffa de 587,5 mii lei;
Se introduce o noua poziţie:
-     Executarea lucrărilor de expertizare, proiectare şi evaluare a podurilor, cu volumul alocaţiilor

de   1  000 mii lei;
În tabelul nr.2:
Se exclud următoarele poziţii:
1.   Lucrări de reparaţie a drumurilor publice locale cu volumul alocaţiilor de 7 058,5 mii lei;

Se diminuează volumu] alocaţiilor la următoarea poziţie:
1.   L336,1 Drum de acces spre s.Tabăra, ciffa de 4 000,0 mii lei se substituie cu cifia de 3 4242

mii lei;

Se introduc noi poziţii:
1.   L335 G68 -Berezlogi -Hîjdieni cu volumul alocaţiilor de 3 210,3 mii lei;
2.   G44 dnm de acces spre s.Vîşcăuţi cu volumul alocaţiilor de 6 240,1 mii lei.



Suplimentarea cu Anexa nr.2 "Program privind reparaţia drumurilor publice"

1.   G44, G68 - Susleni - Lopatna - Izvoare - G43 cu volumul alocaţiilor 54 000 mii lei.

4.Fundamentarea economică financiară
Cheltuielile  pentni  realizarea  modificărilor  Anexei  m.1"  Programul  privind  întreţinerea  şi

reparaţia drmurilor publice  locale  de interes raional"  şi  Suplimentarea cu Anexa nr.2  "Program
privind reparaţia drumurilor publice" la Consiliului Raional Orhei nr. 10/15 din "10" decembrie 2020"Cu privire la aprobarea "Programului privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de

interes raional", se vor încadra în limita mijloacelor financiare aprobate în bugetul de stat pentru anul
2021 .

5.Modul de încorporare a actu]ui ^m cadrul normativ ^m vigoare.
Modificarea Programul privind reparaţia drmuilor publice locale, finanţate din Fondul Rutier

pe  anul  2019,  se  încorporează în  sistemul  actelor nomative    şi  necesită  modificarea    Deciziei
Consiliului Raional Orhei m. 6/2 din 21.09.2018 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul
2019.

6.Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie
În baza celor expuse şi ^m confomitate cu art.32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu

privire la actele nomative proiectul deciziei" Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul
2021 " a fost avizat de preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului (responsabil pe economie şi
investiţii),Secretaml  Consiliului  raional  Direcţia Generală Finanţe,  Secţia  Construcţii  Gospodărie
Comunală şi Drumuri, specialistul principal al aparatului preşedintelui raionului Ourist) şi secretarul
Consiliului raional Orhei.

În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.239  din  13  noiembrie  2013  privind  transparenţa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
LaL djflechorinl Tramparenţă deciziomlă,  secţii:imea, Consultări publice ale proiectului.

7.   Consultarea expertizei juridice
În temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative  proiectul
deciziei a fost expus expertizei  juridice   de către specialistul principal al aparatului preşedintelui
raionului Ourist). Structura şi conţinutul actului corespunde  nomelor de tehnică legislativă


