
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
                                                                                                                                         PROIECT 

 D E C I Z I E  

Din 21 iulie 2017     nr.03/01 

 
Privind acceptul transmiterii drumurilor publice locale (de interes raional)  

din raionul Cimișlia din gestiunea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor  

în gestiunea raionului Cimișlia 

 

 În conformitate cu prevederile  art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 

decembrie  2006, Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05,2007, 
Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității 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, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și 

locale din Republica Moldova nr. 1468 din 30.12.2016, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, Consiliul raional Cimișlia, 

 

 DECIDE: 

 

1. A accepta primirea drumurilor publice locale (de interes raional) din raionul Cimișlia de la Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în gestiunea raionului Cimișlia, conform anexei. 
 

2. A  nu accepta primirea drumului  public local  (de interes raional) din raionul Cimișlia – L 559 (G122 

Sagaidac – Valea Perjei) cu lungimea de 22,3 km, de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

Drumurilor în gestiunea raionului Cimișlia, din motiv că lucrările de reabilitare (acoperire cu beton 
asfaltic) a acestui drum, coordonate de ÎS „Administrația de Stat a Drumirilor”,  au  fost îndeplinite 

necalitativ, cu mari abateri de la normativele în vigoare, fapt ce a cauzat necesitatea demarării lucrărilor 

de reparație imediat după finalizarea lucrărilor de renovare a lui, și că acest drum (pe care se circulă din 
sudul republicii spre Chișinău), din cauza călității proaste a lucrărilor de renovare,  permanent  necesită 

reparație cu suportarea cheltuielilor enorme de resurse financiare, care nici pe departe nu vor fi acoperite 

de  finanţarea din fondul rutier național preconizate a fi transmise raionului în funcţie de numărul de 

kilometri echivalenţi administraţi și a informa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 
despre acest fapt. 

 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei pentru problemele economico-
financiare, investiții drept și disciplină a Consiliului raional Cimișlia. 

 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială web a Consiliului raional 
www.raioncimislia.md. 

 
Preşedinte al şedinţei: 

Secretar al Consiliului raional Cimișlia                                                                 Spînu  Vasile 

 

Coordonat:  
Președintele raionului:         Mihail Olărescu 

Vicepreşedinte al raionului Cimișlia                                                                Stoian Iurie 

Sef al Direcţiei Finanţe                                                                                        Gorban Olga 

Avizat: 

Secretar al Consiliului rational Cimișlia     

Șef interimar secția administrație publică                                                                Casap Anatolie  

 

Elaborat: 

Șef direcția dezvoltare teritorială                                                                   Tocaru Vasile 

 

Anexă 

http://www.raioncimislia.md/


La decizia Consiliului raional 

 nr__din_______________2017 

 
 

LISTA 

drumurilor publice locale  de interes raional din raionul Cimișlia  

 transmise din gestiunea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, 

în gestiunea raionului Cimișlia. 

 

 

Numărul Denumirea 

1 2 

Raionul Cimișlia 

L553 R26 – Batîr – Ciuflești 

L554 Albina – Fetiţa – R3 

L554.1 Drumul de acces spre s. Mereni 

L555 Drumul de acces spre s. Ivanovca Nouă 

L556 Drumul de acces spre s. Schinoşica 

L557 Lipoveni – Munteni 

L558 R3 – Hîrtop – Ialpug 

L558.1 Drumul de acces spre s. Prisaca 

L559.1 Gradişte – Coştangalia 

L560 Drumul de acces spre s. Suric 

L561 Drumul de acces spre s. Satul Nou 

L562 Drumul de acces spre s. Artimonovca 

L563 G125 – drumul de acces spre s. Dimitrovca 

L564 Mihailovca – staţia Cimişlia 

L565 Ciucur-Mingir – Cenac 

L565.1 Drumul de acces spre s. Ciucur-Mingir 

L566 G125 – drumul de acces spre s. Cenac 

L567 G122 – staţia Cimişlia 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional      Vasile Spînu 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de decizie 

Privind acceptul transmiterii drumurilor publice locale (de interes raional)  din raionul Cimișlia, 

proprietate publică a statului, din gestiunea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 

în gestiunea raionului Cimișlia 
 

În conformitate cu prevederile  art. 43,77  al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 

decembrie  2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 
octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995, 

Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova nr. 

1468 din 30.12.2016, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 

Drumurilor nr. 152 din 18.05.2017, Direcția Dezvoltare Teritorială în comun cu reprezentanții  ÎS ,,Administrația 

de Stat a drumurilor”, SA ,,Drumuri Cimișlia” a  efectuat inventarierea drumurilor locale de interes raional  care 
se propun de a fi transmise în gestiune Consiliului raional Cimișlia. 

În urma inventarierei sa stabilit următoarele: 

Drumul  L553 R26 –Batîr – Ciuflești  8,65 km  inclusiv: 2,1 km asfaltobeton în stare deplorabilă, 6,5 km 

piatră spartă în stare relativ satisfăcătoare construcșii de artă ( podețe) 2 buc/20 m.l în stare bună care necesită de 
a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor. 

Drumul L554 Albina – Fetița –R3  4,85 km asfaltobeton în stare relativ satisfăcătoare, construcții de artă 

(poduri, podețe) 8 buc./ 94 m. l în stare bună dintre  care unele necesită de a fi curățite din contul surselor 
financiare preconizate la întreținerea drumurilor. 

Drumul L554.1 Drumul de acces spre s. Mereni 4,9 km inclusiv: 1,8 km asfaltobeton în stare relativ 

satisfăcătoare, 3,1 km piatră spartă în stare satisfăcătoare la tronsonul  km 3.0 se necesită de executat lucrări de 
restabilire a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă pe o distanță de 200 m, construcții de artă (podețe) 5 buc./50 

m.l în stare bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor. 

 Drumul L555 Drumul de acces spre s. Ivanovca Nouă 6.1 km inclusiv: 3,0 km asfaltobeton în stare 

deplorabilă, 3,1 km piatră spartă în stare satisfăcătoare se necessită de a se efectua lucrări de restabilire a 
îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă la tronsonul 4,4 km peodistanță de 180 m, construcții de artă 13buc./ 156 

m.l. în stare bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor.  

Drumul L556 Drum de acces spre s. Scinoșica 1,27 km inclusiv: 0,77 km asfaltobeton în stare relativ  
satisfăcătoare, 0,5 km pitră spartă înstare satisfăcătoare, construcții de artă (podețe) 4./48 m.l. în stare relativ bună 

care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor. 

Drumul L557 Lipoveni – Munteni 3,52 km piatră spartă în stare relativ satisfăcătoare ,se necesită de 

executat lucrări de restabilire a îmbrăcămintei rutiere la tronsonul 2,5 km, construcții de artă  (podețe ) 4 buc./40 
m.l în stare relativ bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea 

drumurilor. 

Drumul L558 R3 – Hîrtop – Ialpug 13,1 km inclusiv: 0,52 km asfaltobeton în stare relativ satisfăcătoare, 
11,0 km piatră spartă în stare relativ satisfăcătoare la tronsonul 6,0 km se necesită de executat lucrări de 

restabilire a îmbrăcămintei rutiere, reparația podului de scurgere a apei fluviale,  1,58 km, pămînt pofilat, 

construcții de artă (poduri podețe) 8 buc./84 m.l în stare relativ bună care necesită de a fi curățite din contul 
surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor, podețul din zona tronsonului 6,0 km se află în stare 

avariată se necesită de executat lucrări de restabilire. 

Drumul L558.1 Drum de acces spre s. Prisaca 1.0 km pămînt profolat, construcții de artă (podețe) 3 

buc./30 m.l în stare bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea 
drumurilor. 

Drumul L559  G122 – Sagaidac – Valea Perjei 22,3 km inclusv: 2,75 km beton de ciment în stare relativ 

satisfăcătoare, 16,4 km beton de asfalt care se află întro stare deplorabilă, 3,15 km piatră spartă în stare relativ 
satisfăcătoare, construcții de artă (poduri podețe) 19 buc. / 252 m.l în stare bună care necesită de a fi curățite de 

nămol din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor, la poduri sunt necesare lucrări de 

zugrăvire a corlatelor. 
Drumul L559.1  Gradește – Coștangalia 7,74 km inclusiv: 1,64 km beton de asfalt în stare relativ bună, 

6,1 km piatră spartă în stare relativ satesfăcătoare, construcții de artă (podețe) 5 buc. /60 m.l în stare bună care 

necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor, sunt necesare lucrări 



de restabilire a îmbrăcămintei rutiere la tronsonul 0-0,150 km și restbilirea acostamentului și șanțului de scurgere 

a apei din beton la tronsonul 2,4 km 

Drumul L560 Drumul de acces spre s. Suric 4,86 km inclusiv: 0,8km beton asfalt în stare relativ 

satesfăcătoare, 4,06 km piatră spartă în stare relativ satesfăcătoare, construcții de artă (podețe) 4 buc. 40 m.l în 
stare bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor. 

Drumul L562 Drumul de acces spre s. Artimonovca 1,9 km pămînt profilat 

Drumul L563 G125- Drumul de acces spre s. Dimitrovca 4.1 km inclusiv: 1,0 km beton asfalt în stare 
relativ satisfăcătoare , 3,1 km piatră spartă  în stare relativ satesfăcătoare, construcții de artă (podețe) 4 buc. în 

stare bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor. 

Drumul L564  Mihailovca- stația Cimișlia 2,4 km beton asfalt în stare relativ satisfăcătoare, construcții de 
artă (podețe) 8 buc. 96 m.l. în stare bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la 

întreținerea drumurilor. 

Drumul L565 Ciucur Mingir- Cenac 10,65 km inclusiv: 2,05 beton asfalt  în stare relativ satisfăcătoare 

8,6 km piatră spartă  în stare relativ satisfăcătoare la tronsonul 5,2 km suntnecesare lucrări de restabilire a 
îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 600 m, construcții de artă (podețe) 12 buc. /168 m.l în stare bună care 

necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor. 

Drumul L565. Drumul de acces spre s. Ciucur-Mingir 2,66 km beton asfalt întro stare relativ bună, 
construcții de artă (podețe) 7 buc. 84 m.l. în stare bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare 

preconizate la întreținerea drumurilor. 

Drumul L566 G125 Drumul de acces spre s. Cenac 1,2 km inclusiv 0,6 km beton asfalt întro stare 

nesatisfăcătoare, 0,6 km piatră spartă în stare relativ satisfăcătoare, construcții de artă (podețe) 1 buc./16 m.l în 
stare bună care necesită de a fi curățite din contul surselor financiare preconizate la întreținerea drumurilor. 

Drumurile L561 Drumul de acces spre s. Satu Nou și  G129 –stația Cimișlia nu există în natură este 

comisă greșală în Hotărîrea de Guvern. 
În baza celor stabilite se propune: 

             I. De a se accepta primirea în gestiune a următoarelor drumuri:       

Drumul  L553 R26 –Batîr – Ciuflești   
Drumul L554 Albina – Fetița –R3   

Drumul L554.1 Drumul de acces spre s. Mereni 

Drumul L555 Drumul de acces spre s. Ivanovca Nouă 

Drumul L556 Drum de acces spre s. Scinoșica 
Drumul L557 Lipoveni – Munteni 

Drumul L558 R3 – Hîrtop – Ialpug 

Drumul L558.1 Drum de acces spre s. Prisaca 
Drumul L559.1  Gradește – Coștangalia 

Drumul L560 Drumul de acces spre s. Suric 

Drumul L561 Drumul de acces spre s. Satul Nou 

Drumul L562 Drumul de acces spre s. Artimonovca 

Drumul L563 G125- Drumul de acces spre s. Dimitrovca 

Drumul L564  Mihailovca- stația Cimișlia 
Drumul L565 Ciucur Mingir- Cenac  

Drumul L565. Drumul de acces spre s. Ciucur-Mingir 

Drumul L566 G125 Drumul de acces spre s. Cenac 

Drumul L567 G122 – staţia Cimişlia 
 

 
III. De a se propune Ministerului Transporturilor și Infrastructurei Drumurilor  operarea în Hotărîrea de 

Guvern a unor modificări și anume transferarea  Drumul L559  G122 – Sagaidac – Valea Perjei în drum regional 

cu conexiune la drumul regional G – 122 și drumul național R – 3. 

 

Șeful Direcției Dezvoltare Teritorială                                                       Vasile Tocaru 

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

