
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
                                                 A consiliului raional Cimișlia                                    Proiect 

 D E C I Z I E  

Din 21 iulie 2017 nr.03/02 

 

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie  

şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul 

raionului Cimișlia pentru anul 2017 

 

     În temeiul Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017                 

nr.279/2016 și Hotărîrii Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor 

publice naționale și locale din Republica Moldova, art. 43 alin. (1) lit. (g), art. 46 din Legea 

nr.436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional 

Cimișlia DECIDE: 

 

1. Se aprobă Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale (Program) din 

cadrul raionului Cimișlia pentru anul 2017, (se anexează). 

 

2. Programul va fi finanţat din sursele financiare acumulate la bugetul raional, din contul 

transferurilor curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor.  

 

3. Alocarea către bugetele UAT de nivelul I, ca cofinanțare din contul surselor fondului 

rutier raional, a surselor financiare pentru  lucrările de renovare (reabilitare) a drumurilor 

din interiorul localităților, incluse în Program, va fi efectuată condiționat, doar după 

confirmarea, de către UAT de nivelul I, a faptului valorificarii surselor financiare alocate 

din bugetele acestora pentru renovarea (reabilitarea) drumului respectiv. 

 

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

Cimișlia www.raioncimislia.md.  

 

Preşedinte al şedinţei: 

Secretar al Consiliului raional Cimișlia                              Spînu Vasile 

Coordonat:  

Preşedinte al raionului Cimișlia                                           Olărescu Mihail 

Sef al Direcţiei Finanţe                                                         Gorban Olga 

Avizat:  

Secretar al Consiliului raional   Cimișlia                              Spînu Vasile 

Șef Direcția Administrație Publică                                      Casap Anatolie 

Elaborat: 

Șef Direcția Dezvoltare Teritorială                                      Tocaru Vasile 

http://www.raioncimislia.md/


Anexă 

La decizia Consiliului raional 

Nr.03/02 din 21 iulie 2017 

PROGRAMUL 
de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din  raionul  Cimișlia 

 pentru anul 2017 

 

Simbolul 

 drumului 

Denumirea drumului Denumirea lucrărilor necesare de 

executat 

Costul   lucrărilor 

( mii lei) 

estimate spre 

finanța

re 

L553 R26 – Batîr – Ciuflești 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 – Fetiţa – R3 Drumul se află întro stare relativ 

satisfăcătoare sunt necesare plombări 

selective și curățirea podurilor de 

scurgere a apelor fluviale, din contul 

surselor de la întreținerea drumurilor. 

- - 

L554.1 Drumul de acces spre 

s. Mereni 

Sectorul km 3.0 se necesită lucrări de 

restabilire a îmbrăcămintei rutiere  pe 

o distanță de 150 m, curîțirea 

canalelor de scurjere 

230,0 230,0 

L555 Drumul de acces spre 

s. Ivanovca Nouă 

 Se necesită lucrări de restabilire 

selectivă a îmbrăcămintei rutiere la 

tronsonul km 4.4 pe o distanță de 

180 m 

240,0 240,0 

L556 Drumul de acces spre 

s. Schinoşica 

Sunt necesare lucrări de intreținere - - 

L557 Lipoveni – Munteni Se necesită lucrări de restabilire 

selectivă a îmbrăcămintei rutiere, 

curățirea canalelor de scurgere 

250,0 250,0 

L558 R3 – Hîrtop – Ialpug Se necesită lucrări de restabilire 

selectivă a îmbrăcămintei rutiere, 

curățirea și repararea unui pod  de 

scurgere a apelor fluviale 

300,0 300,0 

L558.1 Drumul de acces spre 

s. Prisaca 

Sunt necesare lucrări de intreținere - - 

L559 G122 – Sagaidac – 

Valea Perjei 

Sunt necesare lucrări de restabilire a 

îmbrăcămintei rutiere din beton 

asfaltic pe tronsonul km 8,67 – 13,27 

28000,0 - 

L559.1 Gradişte – Coştangalia Sunt necesare lucrări de restabilire a 

canalelor de scurgere a apelor 

fluviale pe tronsonul km 015 – 03 

(întrarea în s. Gradește) , lucrări de 

restabilire a acostamentului și 

canalului de scurgere din beton la 

tronsonul 2,4 km 

280,0 280,0 

L560 Drumul de acces spre 

s. Suric 

Sunt necesare lucrări de intreținere - - 



L562 Drumul de acces spre 

s. Artimonovca 

Sunt necesare lucrări de intreținere - - 

L563 G125 – drumul de 

acces spre s. 

Dimitrovca- 

Sunt necesare lucrări de intreținere   

L564 Mihailovca – staţia 

Cimişlia 

Sunt necesare lucrări de intreținere - - 

L565 Ciucur-Mingir – 

Cenac 

Se necesită lucrări de întreținere a 

drumului, profilare cu adaus de 

materiale, profilare a  acostamentului 

 

- 

 

- 

L565.1 Drumul de acces spre 

s. Ciucur-Mingir 

Sunt necesare lucrări de intreținere - - 

L566 G125 – drumul de 

acces spre s. Cenac 

Sunt necesare lucrări de intreținere - - 

 

Total 

 

 

30500,0 

 

1900,0 

  Or.Cimișlia 

Strada M. Eminescu 

Sunt necesare lucrări de restabilire a 

îmbrăcămintei rutiere din beton 

asfaltic 

 

2300,0 

 

700,0 

 Strada M.Cibotaru Sunt necesare lucrări de restabilire a 

îmbrăcămintei din beton asfaltic 

 

1600,0 

  

650,0 

 S.Gura Galbenei 

Construcția drumului 

de acces în zona 

grădiniței de copii 

Sunt necesare lucrări de stabilire a 

acostamentului, și îmbrăcămintei 

rutiere din macadan 

 

978,0 

 

500,0 

 

 

    

 

SOLD NEREPARTIZAT 

 

  

1657,8 

 

Total 
 

  

3507,8 

 

 

    

 

TOTAL GENERAL 

 

  

5407,8 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional      Vasile SPÎNU 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de decizie 
Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie  

şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul 

raionului Cimișlia pentru anul 2017 

 
     În temeiul Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017                 

nr.279/2016 și Hotărîrii Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor 

publice naționale și locale din Republica Moldova, art. 43 alin. (1) lit. (g), art. 46 din Legea 

nr.436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, se propune prezentul 

proiect de decizie pentru aprobarea Programului de reparație a drumurilor precum și întreținerea 

lor pentru anul 2017. 

 

Programul va fi finanţat din sursele financiare acumulate la bugetul raional, din contul 

transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de 

nivelul II pentru infrastructura drumurilor. 

 

Șef Direcție dezvoltare teritorială    Vasile TOCARU 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

