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DF,CIZIANT.6/J. L
din 16 iunie2022

Cu privire la modifioarea Deciziei Consiliului raional Orhci nr.10/8 din
10.12.2021"Cu privirc la aprobarea Programul privind intrelincrea si
rcparalia drumurilor publice locale de intcres raional"

in temeiul prevedcrilor art.43(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia
public[ locald, Legii nr.509-XII din22.06.1995 drumurilor, Legii nr 720 drn02.02.1996 fondului
rutier, art.10,118-126 Codul administrativ nr.11612018, Ilotirirca Guvernului R.Moldova n.r.1468 din
30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice nalionale qi locale din Rcpublica Moldova,
precum Ei solicitarea intemeiatf, a executorului de buget Consiliul Raional, DECIDE:

I Se modihcd ;i sc aprobd in redaclic noud anexa nr.1 "Programul privind intrclinerea Ei rcparalia
drumurilor publice locale de interes raional", finanlat din Irondul Itutier pe anul 2022" laDecizia
Consiliului raional Orhei nr.10/8 din 10.12.2021 "Cu privire la aprobarea Programului privind
intrelinerea qi reparalia drumurilor publice locale de interes raional" cu modificlrile ulterioarc
conform anexei 1

2 Prezenta Dccizie se include in Itcgistrul de stat a actelor locale cu drcpt dc atac la Judecdloria Orhei
in condiliile Codului administrativ in termen dc 30 de zile de la comunicare persoanclor vtzate.

3 ViccpreEedintele raionului dl Victor Perlu, comisia consultativd dc spccialitate economic, bugct qi
finanlc (preqedinte dna Nelli Parutcnco), vor asigura controlul exccutdrii prezcntei Dccizii.

Pregedintelc qedinlei

Secretarul Consiliului Raional Scrghci Caraman

Coordonat: D.furcanu - prcgedinlele raionului
V.Perfu vicepregedintele raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun qef, Directia Generald Finantre

Iu.Morirescu - gef DirecJia Dezvoltare Teritorial[
- qef, Serviciu financiar

M.BAtrincca $ei Serviciul Juridic

R



PROIECT

Ch€ltuieli tolele:

lI. Lucriri de

PROGRAMUL
privind reparafia drumurilor publice locale de interes raiooal pe anul 2022

15.282.2 mii lei, inclusiv:

s drumurilor

tn

in volum de:

conform tabelului nr.l

Anexa nr,1
Ia Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr. .........._din "...._" _2022

Anexa nnl
la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr. !p[ din "!!" decembrie 2021

3 4 5 6I

fronsonul kn Total volum lucrari
Total volum

lucrari
redictionete

I ntretinerea drumurilor-total
inclusiv:

l.l intreqinerea de rutini a dmurilor (plombrea gropitor, profilrea pi4ii crosabile cu adaosuri de, material, intrefnerea
tersmentului si a sistemelor de evacuile a apelor. intrelinerea lucrarilor de ilti" milcai rutier. indicatoile rutiere.

4.513,0 -231,2 4.28 t ,8

1.2 Intretinerea drumurilor pe timp de ime (dezdpezieq combaterea poleiului). 613,5 t 3.8 627,3

2
Lucriri neprevAzute: in cu de inundatii, gu spAlilea terasmentului gi distrugerea podurilor, alunecdri de teren etc.).

230,8 230,8

3 Executuea lucririlor de expenizre, proiecttr€, evaluue, Supravegherea tehnica 9i coordonre a proiectelor 116 0 -11q { 37,4

4
Perfectilea actelor: Avialui fitosmitra a veg€tatiei forestiere; Lucriri de punere in valoue a muei lemnoase;

Autorizatie de defrigue a rborilor din zona de protsqie drumurilor publice locale; Procurrea Ca4ilor tehnice.

5

Teierea trborilor atacali de boli, bitrini, uscali, defomali sau rupti, precum qi a celor ce prezintd pericol pentru sigurilta
circulaliei; tdierea pentru regenerilea sau corectilea coromei, creilea de spatii verzi in zonele de protectie a drurnurilor
(plantrea arborilor gi rbugtilor qi intre(inerea lor).

6 Procurarea miilocelor de trmsport
5.503.4 -326.1 5.177,3

I 2 4 5 6 7 8 93

I Lucrdri de repuafie a drumurilor publice locale 8.772,9 -8.',l72,9

L3t6 R6-Pohomicmi-G68 0,000 - 0,070 1.005,9 0,0 l 005,9
Repualia imbrdctunintei rutiere din dfalto beton,

Supraveghere tehnicd.

L3t7 G44-Buleiesti-Mirzesti 37+00-51+l I 9.000,0 9.000,0 mbrdcaminte rutiqa
3

Suoraveshere tehnici 99.0 99.0 Resoonsabil tehnic

9.178.8 326,1 10.104,9

9.778,8Totel: 10.104,9

Secretarul Consiliul Raionrl Sergehei CARAMAN

Nn
rllo

,drticol do cfteltuieli (Decizia Nr.5/8.1
din O7 irrnie 2022

Preciz$t

(mii lei)
Redictionat Prmizat {mii lci)

Nr.
d/o

Denumir€a drumulul Trotrsonul
km

Precizal
(Decizia Nr.5l8.l
dir 07 iunie 2022

Redictionat
(mii lei)

Precizat Tipul lucrtrrilor
drumulu

t

Volumul
alocsdilor,

mii lei

Oblige(iun
I

Total yolum

lucrari
Redictionatc

Yolumul
* loce liilor,

mii lei
din 2021,

mii lei

2



NOTA INFORMATIVA
La proiectul deciziei "Programul privind intre(inerea qi repara{ia

drumurilor publice locale de interes raional pe anul2022".
l. Denumirea autorului ;i, dupi caz a participanfilor la elaborarea proiectului

Direclia Dezvoltare Teritorial5 a Consiliului Raional Orhei.

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie gi finaliti{ile
u rmirite:

Decizia Consiliului Raional Orhei nr.l0/Q8 din "!Q" decembrie 2021 "Cu privire la

aprobarea "Programului privind intrelinerea qi reparaJia drumurilor publice locale de

interes raional" la care se modificd Anexa nr.1 ,,Programul privind intrelinerea gi

reparalia drumurilor publice locale de interes raional, finanlate din Fondul Rutier pe

anui 2022". in temeiul prevederilor art.43(2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2016
privind administralia publicd loca16, Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele
normative, Legea nr. 509 din 22.06.1995 drumurilor, Hotdrirea Guvemului R.

Moldova nr.l468 din 30.12.2016 "Privind aprobarea listelor drumurilor publice

nationale qi locale din 24.04.2019, Legea ra.720 din 02.02.1996 fondului rutier," qi

Legea nr.258 din 16.12.2020 bugetului de stat pentru anul 2021, Hotirirea
Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09 august 20l6"Cu privire la
mecanismul de consultare publicd cu societatea civil6 in procesul decizional".

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden(ierea elementelor noi:
Se modificd:

L Anexa nr.1 ,,Programul privind intre{inerea gi repara{ia drumurilor publice

locale de interes raional, finanjate din Fondul Rutier pe anul2022".
Tabelul Nr.l Lucrlri de intre{inere a drumurilor publice locale, se micgoreazd

volumul alocaliilor, cifra de 5 503,4 mii lei se substituie cu cifra 5 177,3 mii lei.

o Se micqoreazi volumul alocaliilor:
1 .l .intre{inerea de rutini a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea p54ii

carosabile cu adaosuri de, material, intrelinerea terasamentului qi a sistemelor de

evacuare a apelor, intre{inerea lucririlor de artd,, marcaj rutier, indicatoare rutiere, cifra
de 4 5 13,0 mii lei se substituie cu cifra 4 281,8 mii lei

3. Executarea lucrdrilor de expertizare, proiectare, evaluare, Supravegherea tehnica
gi coordonare a proiectelor cifra de 37 6,9 mii lei se substituie cu cifra 37 ,4 mii lei;
o Se majoreazd volumul alocaliilor:

1.2. intrelinerea drumurilor pe timp de iamd (deszipezirea, combaterea poleiului),

cifra de 613,5 mii lei se substituie cu cifra de 627,3 mii lei;
o Se introduce o noua pozilie:

2. Lucriri neprevizute: in caz de inunda{ii, cu spilarea terasamentului gi distrugerea

podurilor, aluneciri de teren etc.), cu volumul alocaliilor de 238,8 mii lei.
Tabelul Nr.2. Lucriri de repara{ie a drumurilor publice locale, se majoreazd

volumul alocaliilor, cifra de 9 778,8 mii lei se substituie cu cifra de l0 104,9 mii lei.
I
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$ef Direclia Dezvoltarea Teritoriali

o Se exclude pozilia:

1. Lucrdri de reparalie a drumurilor publice locale, cu volumul alocaliilor de 8 772,9

mii lei.

o Se introduce o noua pozilie:

3.L317 G44-BulSieqti-MirzeEti, cu volumul alocaliilor de 9 000,0 mii lei.

Tot aici se alocS qi pentru Supraveghere tehnica 99,0mii lei

4. Fundamentarea economici linanciari.
Proiectul cu privire la modificarea Programului privind intre{inerea gi reparalia

drumurilor publice locale de interes raional", a fost elaborat reieEind din limita

mijloacelor fondului rutier pe anul 2022, Ei in conformitate cu politica actuald de

ramur6, prioritare fiind acliunile referitoare la imbunitdlirea condiliilor de

circulalie din punct de vedere a stirii carosabile qi siguranlei de trafic.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Sursa de acoperire financiar6 privind reparalia drumurilor publice locale, va fi
acoperitd din Fondul Rutier pe anul2022 gi Bugetul raional.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul de Decizie se incorporeazd in sistemul actelor normative Ei nu necesitd

abrogare/modifi carea altor Decizii.

7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie.

in baza celor expuse Ei in conformitate cu art.32 din Legea nr.l00 din 22

decembrie 2017 clprivire la actele normative proiectul deciziei" Cu privire aprobarea

bugetului raional pe anul 2022" a fost avizat de pregedintele raionului, vicepreqedinlii

raionului (responsabil pe economie qi investilii),Secretarul Consiliului raional Direclia

Generali Finan{e, Direclia Dezvoltare Teritoriali, specialistul principal al aparatului

preqedintelui raionului (urist) gi secretarul Consiliului raional Orhei. in scopul

respectirii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional

www.or.md 1a directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale

proiectului.
8. Consultarea expertizei juridice.

in temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie2017 cu privire la actele

normative proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de citre specialistul

principal al aparatului preqedintelui raionului (urist). Structura gi con[inutul actului

corespunde normelor de tehnici legislativd

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor

consultative de specialitate gi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului Raional'


