
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 D E C I Z I E  

 

        PROIECT 

Din 26 octombrie 2017                                                                                  nr.05/11 

 

Cu privire la susţinerea iniţiativei 

Consiliului raional Leova referitoare 

la proiectul: ‚, Construcţia podului 

transfrontalier peste r.Prut Leova (MD) –Bumbăta(RO)’’ 

 

 

În conformitate cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

descentralizarea administrativă,  art. 43 alin.1 lit. a) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, avînd în vedere scrisoarea Președintelui Consiliului 

raional Leova nr.336-02/4-71 din 14.09.2017 și faptul că construcția podului peste r.Prut în 

regiunea or.Leova din partea Republicii Moldova și s.Bumbăta din partea Romaniei ar contribui 

la formarea coridorului de transport “Ukraina-Ștefan Vodă-Căușeni-Cimișlia-Basarabeasca și 

Romania, arteră de importanță regională și națională, asigurînd conexiunea între Uniunea 

Europeană și Europa de Est, ce va facilita relațiile diplomatice, culturale și comerciale cu 

perspective investiționale, Consiliul raional Cimişlia, DECIDE: 

 

1. De a susține inițiativa Consiliului raional Leova privind iniţierea proiectului 

‚,Construcţia Podului Transfrontalier peste r.Prut Leova (MD)-

Bumbăta(RO)’’. 

 

2. Prezenta decizie se transmite pentru cunoștință Consiliului raional Leova și se 

afișează pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

 

 

Președintele ședinței 

Secretarul Consiliului                                                               Vasile Spînu 

 

Proiect coordonat                                                                      Mihail Olărescu 

Avizat                                                                                          Vasile Spînu 

                                                                                                     Anatolie Casap 

Elaborat                                                                                      Sergiu Cabac 

 

 

 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie cu privire la susţinerea iniţiativei 

Consiliului raional Leova referitoare la proiectul: ‚, Construcţia podului 

transfrontalier Leova-Bumbăta’’ 

  

 

Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă 

prevede la art. 4 domeniile proprii de activitate autorităţilor publice locale, inclusiv 

susţinerea şi stimularea iniţiativelor privind dezvoltarea economică a unităţii 

administrativ-teritoriale în limitele legii, totodată dispune de libertatea deplină de 

acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes local care nu 

este exclusă din competenţa acesteia şi nu este atribuită unei alte autorităţi. 

 

Astfel, examinînd solicitarea nr. 294-02/4 din 14 august 2017 a Consiliului 

raional Leova, consider oportun de a examina şi a aproba decizia în privinţa 

susţinerea iniţiativei Consiliului raional Leova, referitoare la iniţierea procedurii de 

elaborare a studiului de fezabilitate pentru Proiectul investiţional ‚,Construcţia 

podului transfrontalier Leova-Bumbăta’’ care ar contribui la formarea coridorului 

de transport “Ukraina-Ștefan Vodă-Căușeni-Cimișlia-Basarabeasca și Romania, 

arteră de importanță regională și națională, asigurînd conexiunea între Uniunea 

Europeană și Europa de Est, ce va facilita relațiile diplomatice, culturale și 

comerciale cu perspective investiționale. 

 

  

 

Specialist superior DDT                                                        Cabac Sergiu 
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