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DECTZTE

din 21 iutie 2017 nr.03/01

Privind acceptul transmiterii drumurilor publice locale (de interes raional)
din raionul CimiElia din gestiunea Ministerului Transporturilor gi

Infrastructurii Drumurilor in gestiunea raionului Cimiglia

in conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administrafia public[ locali nr.

436-XU din 28 decembrie 2006, Legii privind administrarea ;i deetatizarea proprietdfii publice
nr. 121-XVI din 04.0 5 .2007 , Legii privind finan(ele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie
2003, Legii contabilit[fii nr.113-XVI din 27.04.2007, Legii drumurilor nr. 509-XIII din
22.06.1995, Legii cadastrului bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Hotdririi
Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea listelor drumurilor publice nafionale qi locale
din Republica Moldova ff. 1468 din 30.12.2016, Hotdririi Guvernului pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publicl nr.901 din
31.12.2015, Consiliul raional Cimiglia

DECIDE:

A accepta primirea drumurilor publice locale (de interes raional) din raionul CimiElia de

la Ministerul Transporturilor qi Infrastructurii Drumurilor in gestiunea raionului Cimiqlia,
conform anexei.
A nu accepta primirea drumului public local (de interes raional) din raionul Cimiglia -
L 559 (G122 Sagaidac - Valea Pe{ei) cu lungimea de 22,3 kln, de la Ministerul
Transporturilor qi Infrastructurii Drumurilor in gestiunea raionului Cimiqlia, din motiv c[
lucr[rile de reabilitare (acoperire cu beton asfaltic) a acestui drum, coordonate de iS
,,Administra{ia de Stat a Drumirilor", au fost efectuate necalitativ, cu mari abateri de la
normativele in vigoare, fapt ce a ca:uzat necesitatea demaririi lucrdrilor de reparafie

imediat dupd finisarea lucr[rilor de renovare a lui qi ci acest drum (pe care se circuli din
sudul republicii spre Ch[in5u), din cauza cdlitd{ii proaste a lucririlor de renovare,
permanent necesitd reparafie cu suportarea cheltuielilor enorrne de resurse financiare,
care nici pe departe nu vor fi acoperite de finan(area din fondul rutier nafional
preconizate a fi transmise raionului in funclie de num[ru] de kilometri echivalenfi
administrafi qi a informa Ministerul Transporturilor Ei Infrastructurii Drumurilor despre

acest fapt.
Controlul executirii prezentei decizii se pune in sarcina comisiei pentru problemele
economico-financiare, investi(ii drept qi disciplind a Consiliului raional CimiSlia.
Prezenta decrzie se aduce la cunoqtin{i prin publicare pe pagina oficiald web a

Consiliului raional www.raioncimi slia. md.
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Preqedinte al qedin{ei:

Secretar al Consiliului

Untili Dumitru

Spinu Vasile.'( '



Anexd
La decizia Consiliului raional

Nr.03/0 1 din 21.07 .2017

LISTA
drumurilor publice locale de interes raional din raionul CimiElia

transmise din gestiunea Ministerului Transporturilor qi Infrastructurii Drumurilor
in gestiunea raionului CimiElia.

Secretarul Consiliului raional /-Jtr vasle spinu

Numlrul Denumirea
I )

Raionul Cimislia
L553 R26-Batir-Ciufletti
L554 Albina-Fetita-R3
L554.1 Drumul de acces spre s. Mereni
L555 Drumul de acces spre s. Ivanovca Noud

L556 Drumul de acces spre s. Schinoqica

L557 Lipoveni - Muntent
L558 R3-Hirtop-Ialpug
L558.1 Drumul de acces spre s. Prisaca

L559.1 Gradiste - Co$tangalia

L560 Drumul de acces spre s. Suric

L561 Drumul de acces spre s. Satul Nou
L562 Drumul de acces spre s. Artimonovca
L563 Gl25 - drumul de acces spre s. Dimitrovca
L564 Mihailovca - stafia Cimiqlia
L565 Ciucur-Mingir - Cenac

L565.1 Drumul de acces spre s. Ciucur-Mingir
L566 Gl25 - drumul de acces spre s. Cenac

L567 Gl22 - stafia Cimiqlia


