
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E  Nr. 01/07
din 16 martie 2021

cu privire Ia lucrările de reparaţii a drumurilor locale

In conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă,
- art.43 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
- Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale,
- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale,
- Legea nr. 720/1996 fondului rutier,
- Legea nr. 509/1995 drumurilor,
- Hotărîrea Parlamentului nr.893/1996 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier,
Consiliul raional Cimislia

D E C I D E  :

1. Se aprobă Planul lucrărilor de reparaţii curente a drumurilor locale pentru perioada 
anilor 2021 -2023 conform anexei nr. 1.

2. Se distribue mijloacele financiare nerepartizate, destinate pentru infrastructura 
drumurilor locale pe anul 2021, în sumă de 7156,0 mii lei pentru reparaţia următoarelor 
drumuri locale:

1000.0 mii lei, L 553-R26, drumul Batir -  Ciuflesti, restabilirea selectivă prin 
plombări masive a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic;
2000.0 mii lei, L 560, drum de acces spre s. Surie (tronsonul 0,0 -  0,3 km s. Satul 
Nou ), reparaţia capitală a unui sector de drum cu restabilirea bordurilor, şanţurilor de 
scurgere a apelor pluviale, a îmbrăcămintei din beton asfaltic in 2 straturi;
556.0 mii lei, drum de acces spre s. Dimitrovca, L563;
1200.0 mii lei, drum de acces spre s. lalpugeni, (1000,0) lucrări de consolidare a 
terasamentului cu piatra sparta, amenajarea a 2 straturi din beton asfaltic (tronsonul 
3,2 -  3,75 km), curăţarea canalului de scurgere a apelor pluviale în s. Marienfeld 
(inclusiv 200,0 mii lei);
600.0 mii lei, L 554, drumul R-3 - Albina -  Fetiţa, lucrări de reparaţie a drumului 
spre cimitir, s. Fetiţa;
1800.0 mii lei, drum de acces spre s. Gura Galbenei.

3. Direcţia Finanţe (dna Gorban Olga) v-a efectua modificări în bugetul raional conform 
prevederilor prezentei decizii.



4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dl Mihail 
Olărescu.

5. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:
- Direcţiei Finanţe Cimislia;
- Direcţiei Dezvoltare Teritorială;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele Ion Taşcă

Gheorghe Netedu

Anexa nr.l
la Decizia consiliului raţional 

nr.01/07 clin 16.03.2021

Planul lucrărilor de reparaţii curente a drumurilor locale 
pentru perioada anilor 2021-2023

Mii lei
Denumirea
drumului

Denumirea lucrării Costul
estimaţi
V

Preconizat pe ani
2021 2022 2023

1 L 553 R26 Batir -  

Ciuflesti
lucrări de consolidare a 

terasamentului cu piatra 
sparta, amenajarea a 2 straturi 
din beton asfaltic (tronsonul 0 
-3 ,0  kmj

9000,0 1000,0 4500,0 3500,0

2 L554 R 3 Albina - 
Fetiţa

Lucrări de reparaţie prin 
plombări masive a stratului de 
uzură din beton asfalt

1500,0 1500,0

3 L554.
1

Drum de 
acces spre 
s. Mereni

Reparaţia imbrăcămintei din 
piatră spartă cu restabilirea 
şanţului de scurgere a apelor 
fluviale

600,0 600,0

4 L555 Drum de 
acces spre 
satul 
Ivanovca 
Noua

Lucrări de consolidare a 
terasamentului cu piatra sparta 
h 20 cm pe un sector de 400,0 m 
l ( tronsonul 4,3 -  4,7 km)

650,0 650,0

5 L557 Lipoveni - 
Munteni

Lucrări de consolidare a 
terasamentului cu piatra sparta 
pe un sector de 250 m cu

550,0 550,0

http://www.raioncimislia.md


amenajarea a 2 straturi din 
beton asfaltic ( tronsonul 0,0 -  
0,25 km)

6 L558 R3 Hir top 
- lalpug

Lucrări de consolidare a 
terasamentului cu piatra sparta 
h 20 cm pe un sector de 400,0 m 
l ( tronsonul 7,0 -  7,4 km

600,0 600,0

7 L559.
1

Grădişte - 
Costangalia

Lucrări de restabilire a 
sântului de scurgere din beton 
armat, restabilirea 
terasamentului prin 
compactare a argilei, 
consolidarea terasamentului cu 
piatra sparta. A menajarea a 2 
straturi din beton asfalt pe un 
sector de 350 m

1750,0 1150,0 600,0

8 L560 Drum de 
acces spre 
satul Surie

Lucrări de construcţie a 
sântului de scurgere din beton 
armat, instalarea bordurelor 
din beton armat, consolidarea 
terasamentului cu piatra 
sparta, amenajarea a 2 straturi 
din beton asfalt (tronsonul 0,0 - 
0,35, s.Satul Nou)

Lucrări de reparaţie selectivă a 
îmbrăcămintei din piatră 
spartă (tronsonul!, 7 -  3,3 km , 
s. Surie)

2600,0 2000,0 600,0

9 L563 Drum de 
acces spre 
s.
Dimitrovca

Lucrări de consolidare a 
terasamentului cu piatra 
sparta, amenajarea a 2 straturi 
din beton asfalt

1050,0 556,0 550,0

10 L565. Ciucur
Mengir-
Cenac

Lucrări de reparaţie a 
terasamentului cu piatra sparta

1100,0 1100,0

11 L566 G 125 
Drum de 
acces spre 
s. Cenac

Lucrări de consolidare a 
terasamentului cu piatra 
sparta, amenajarea a 2 straturi 
din beton asfalt

1800,0 1800,0

13 Drum de 
acces spre 
s. Topal

Lucrări de reconstrucţie a 
podului

3456,0 3456,0



14 Drum de 
acces spre 
s. lalpugeni

Lucrări de consolidare a 
terasamentului cu piatra 
sparta, amenajarea a 2 straturi 
din beton asfalt (tronsonul 3,2 
-  3,75 km)

1200,0 1200,0

15 Stradela
Suveranităţi

Lucrări de conexiune a 
drumurilor naţionale R3 şi R 
26 cu executarea lucrărilor de 
reparaţie a stradelei 
Suveranităţii în or. Cimişlia

1000,0 1000,0

15 Drum de 
acces spre 
s. Gura 
Galbenei

Lucrări de consolidare a 
terasamentului cu argila prin 
compactare, consolidare cu 
piatra sparta h =  24 cm. ( 
Tronsonul 0,0 -1,1 km )

2000,0 1800,0 200,0

16 L554 R 3 Albina - 
Fetiţa

Lucrări de reparaţie a 
drumului spre cimitir s. Fetiţa 600,0 600,0

Total: 7156,0 131560
,0

9200,0

Gheorghe Netedu


