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REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE.
din 21 iulie 2017 nr.03i02

Cu privire la aprobarea Programului de reparafie
qi intre{inere a drumurilor publice locale din cadrul
raionului Cimiqlia pentru anul 2017

in temeiul Legii pentru modificarea ;i completarea Legii bugetului de stat pentru

am,12017 nr.279l2bl6 ;i Hotdririi Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea

listelor drumurilor publice na{ionale ;i locale din Republica Moldova, art. 43 alin. (l) lit.
(g), art. 46 din fegea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia public[

local5, Consiliul raional Cimiqlia DECIDE:

1. Se aprob[ Programul de reparalie qi intrefinere a drumurilor publice locale

(program) din cadrul raionului Cimiqlia pentru anul2017, (se anexeazl).

2. programul va fi finanfat din sursele financiare acumulate la bugetul raional, din

contul transferurilor curente, primite cu destinafie special[ pentru infrastructura

drumurilor.

3. Alocarea cdtre bugetele UAT de nivelul I, ca cofinan(are din contul surselor

fondului rutier raional, a surselor financiare pentru lucririle de renovare

(reabilitare) a drumurilor din interiorul localitililor, incluse in Program, va fi
efectuatd condifionat, doar dup[ confirtnarea, de cdtre UAT de nivelul I, a faptului

valorificarii surselor financiare alocate din bugetele acestora pentru renovarea

(reabilitarea) drumului respectiv.

4. prezenta decizie se aduce la cunoqtin![ prin publicare pe pagina web a Consiliului

raional Cimislia www.raionc inn iglia.m!!.

Preqedinte al qedinfei

Secretarul Consiliului ,{ff
Untili Dumitru

Spinu Vasile



Anexl
La decizia Consiliului raional

Nr.03/02 din2l iulie 2017

PROGRAMUL
de reparafie qi intre{inere a drumurilor publice locale din raionul Cimislia

ntru anul 2017ru anu
Simbolul
drumului

Denumirea
drumului

Denumirea lucrlrilor necesare
de executat

Costul
lucrlrilor
( mii lei)

estimat
e

spre
finan!

are
L553 R26 Batir

Ciufleqti
Stratul de beton asfaltic este

distrus selectiv pe un sector total
de 600 m de la km 4,8

1200,0 600,0

L554 Albina-Fetila-R3 Drumul se afl[ intro stare relativ
satisfEcltoare sunt necesare
plombdri selective ;i cur[1irea
podurilor de scurgere a apelor
fluviale, din contul surselor de la
intretinerea drumurilor.

L554.1 Drumul de acces
spre s. Mereni

Sectorul km 3.0 se necesitd lucr[ri
de restabilire a imbrdclmintei
rutiere pe o distanfd de 150 m,
curitirea canalelor de scuriere

230,0 230,0

L555 Drumul de acces

spre s. Ivanovca
NouI

Se necesitd lucrdri de restabilire
selectiv[ a imbrdclmintei rutiere
la tronsonul km 4.4 pe o distan{5
de 180 m

240,0 240,0

Ls56 Drumul de acces

sDre s. Schinosica
Sunt necesare lucr[ri
intretinere

de

L557 Lipoveni - Munteni Se necesitd lucrlri de restabilire
selectivi a imbrdclmintei rutiere,
cur6tirea canalelor de scurgere

250,0 250,0

L558 R3-Hirtop-Ialpug Se necesitd lucrdri de restabilire
selectiv[ a imbr[cimintei rutiere,
curifirea;i repararea unui pod de

scurgere a apelor fluviale

300,0 300,0

L558.1 Drumul de acces

spre s. Prisaca
Sunt necesare lucr[ri
intretinere

de

L559 Gl22 - Sagaidac -
Valea Perjei

Sunt necesare lucriri de restabilire
a imbrdc[mintei rutiere din beton
asfaltic pe tronsonul km 8,67 -
13,27

28000,0

L559.1 Gradiqte
Coqtangalia

Sunt necesare lucrdri de restabilire
a canalelor de scurgere a apelor
fluviale pe tr'onsonul km 015 - 03
(intrarea in s. Grade;te) , lucr[ri

280,0 280,0



de restabilire a acostamentului
canalului de scurgere din beton
tronsonul 2,4krfl

si
la

L560 Drumul de acces

spre s. Suric
Sunt necesare lucriri de
intretinere

L562 Drumul de acces

spre s. Artimonovca
Sunt necesare lucr[ri de

intretinere

L563 Gl25 - drumul de

S.acces spre
Dimitrovca-

Sunt necesare lucriri de

intrefinere

L564 Mihailovca - statia
Cimislia

Sunt necesare lucrlri de

intretinere
L565 Ciucur-Mingir

Cenac
Se necesitd lucrdri de intre{inere a
drumului, profilare cu adaus de

materiale, profilare a

acostamentului
L565.1 Drumul de acces

spre s. Ciucur-
Mineir

Sunt necesare lucrlri de

intretinere

L566 Gl25 - drumul de

acces spre s. Cenac
Sunt necesare lucrdri de

intretinere

Total 30500,0 1900.0

Or.Cimiglia
Strada M. Eminescu

Sunt necesare lucr[ri de restabilire
a imbrdcimintei rutiere din beton
asfaltic

2300,0 1000,0

Strada M.Cibotaru Sunt necesare lucrlri de restabilire
a imbr[cdmintei din beton asfaltic 1600,0 800,0

S.Gura Galbenei
Construcfia
drumului de acces in
zona grddini{ei de

copii

Sunt necesare lucrdri de stabilire a
acostamentului, qi imbrdcSmintei
rutiere din macadan

978,0 500,0

s.Ivanovca Noui
drum

Pentru lucrdri de intretinere 50,0

SOLD NEREPARTIZAT
1157.8

TotaI 3507,8

TOTAL GENERAL 5407.8

Secretarul Consiliului ./' 
/tr 

Spinu Vasile


