
A P R O B A
Presedi<$2 raionului 

M. Olărescu

3 ianuarie 2022

Raport privind activitatea Direcţiei Dezvoltare Teritorială a Consiliului 

Raional Cimişlia, utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru lucrări de 

reconstrucţii şi reparaţii capitale a unor obiecte, întreţinerea curentă şi 

reparaţia şi reconstrucţia drumurilor locale pe anul 2021

Pe parcursul anului 2021 activitatea Direcţiei Dezvoltare Teritorială a fost orientată 

întru îndeplinirea obligaţiunilor şi sarcinelor prevăzute în regulamentul de funcţionarea 

direcţiei, instrucţiunilor de funcţie. Unele din sarcinele premordiale au fost:

I.Asigurarea valorificării surselor financiare alocate pentru lucrări de reconstrucţii şi 

reparaţii capitale la obiectele prevăzute în programele de construcţi şi reparaţii pe 

Consiliul raional.

Au fost petrecute proceduri de achiziţii publice şi executate următoarele lucrări:

- lucrări de extindere a Azilului de bătrîni din or. Cimişlia în sumă de 1199979,96 lei

- lucrări de reconstrucţie a unui bloc locativ cu 49 apartamente pentru păturile social 

vulnerabile în or. Cimişlia în sumă de 15519883,75 lei

-  lucrări de construcţie a copertinei asupra estradei de vară la tabăra pentru copii din 

localitatea Zloţi în sumă de 500000,0 lei

- rconstrucţia unei clădiri, complexul muzeului raional Cimişlia în sumă de 298311,21 lei

- reconstrucţia reţelei, încălzire a clădirelor muzeului raional Cimişlia în sumă de 

148324,24 lei

ILConlucrarea cu administraţia publică de nivelul întîi, instituţii şcolare, preşcolare 

şi alte instituţi, întru valorificarea alocaţiilor, destinate finanţării cheltuelilor de 

reparaţii şi construcţii capitale cu finanţare din bugetul local,raional şi republican.
A

In perioada nominalizată, au fost îndeplinite lucrări la diferite obiecte:

- reparaţia acoperişului blocului administrativ de pe strada Alexandru cel Bun 133

- reconstrucţia acoperişului a unui bloc al gimnaziului din s. Satul Nou.

- reconstrucţia acoperişului gimnaziului din s. Hîrtop

- lucrări de gazificare a gimnaziului din s. Sagaidac

- lucrări de gazificare a gimnaziului din s. Porumbrei



- lucrări de construcţie a stadionului a L. T. „ Mihai Eminescu” din or. Cimislia5 77  5

- lucrări de construcţie a anexei la blocul şcolar a L.T. „ Ion Creangă,, din or. Cimişlia

- lucrări de construcţie a 3 terenuri de mini fotbal la gimnaziile din localităţile 

Mihailovca, Hîrtop şi Ialpujeni

- lucrări de instalare a unei staţii de epurare şi reţelei de canalizare la gimnaziul din s. 

Troiţcoe.

- lucrări de reparaţie capitală a reţelelor electrice a gimnaziului din s. Selemet.

- lucrări de reparaţie capitală a acoperişului sălei de lupte a şcoalei sportive din or. 

Cimişlia.

- lucrări de reconstrucţie a stadionului liceului sportiv din s. Lipoveni

IILAsigurarea valorificării surselor financiare alocate pentru administrare,

întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice de interes raional
«

In scopul asigurării finanţării activităţilor de administrare, întreţinere şi reparaţie a 
drumurilor publice locale de interes raional din mijloacele de acumulare a Fondului 
rutier constituit prin Legea nr.720/1996, pentru Consiliul Raional Cimişlia conform Legii 
bugetului de stat pe anul 2021 au fost alocate 14619,3 mii lei 

Reţeaua drumurilor Locale
In cadrul investigării reţelei drumurilor publice locale a fost precizată lungimea 

precum şi clasificarea funcţională a aceştia. Astfel, la situaţia din 01.01.2021 lungimea 
totală a drumurilor la balanţa Consiliului raional Cimislia, sunt 84,3 km.
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Structura reţelei drumurilor publice locale pe tipuri de îmbrăcăminte este prezentată 
în tabelul 1.

Tabelul 1

T ip u l îm b r ă c ă m in te i T o ta l
L u ng im ea to ta lă , km 84,3
din beton  de cim ent km

%
din beton  asfa ltic km 26,7

% 31,68
din pietriş km 55,7

% 66,07
din păm în t km 1,9

% 2,25

Informaţia senerală privind valorificarea mijloacelor financiare alocate pentru 
reparaţia si întreţinerea drumurilor publice locale.

Programul privind repartizarea alocaţiilor pentru drumurile publice locale pe 
anul 2021 a fost aprobat prin Decizia Consiliului nr.07 / 06 din 20 decembrie 2019.
Datele generale privind valorificarea mijloacelor financiare destinate reparaţiei şi 
întreţinerii drumurilor publice locale în anul 2021, sunt prezentate în tabel



( mii le i)
Nr.
d/o Denumirea lucrărilor Programat Valorificat %

1 Lucrări de întreţinere a
j

drumurilor locale
3790,2 3790,2 100

2 Lucrări de reparaţie a drumurilor 
locale

10256,2 10256,2 100

3 întreţinerea personalului de 
supravhegere

72,9 72.9 100

4 Lucrări de iluminare a trecerilor 
pietonale

17,5 17,5 100

5 Lucrări de proiectare 482,5 482,5 100

Valorificarea mijloacelor financiare a fondului rutier pe articole de cheltuieli este 
prezentată în tabel

( mii lei)
Articolul de cheltuieli Volumul

de
mijloace
financiare
planificat

Valorificat'
Total

Total
1. întreţinerea drumurilor locale - total 3790,2 3790,2

inclusiv:
1.1. întreţinerea curentă a drumurilor (plombarea 
gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaos de 
material, întreţinerea terasamentului şi sistemelor 
de evacuare a apelor, întreţinerea lucrărilor de artă, 
lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii cu spălarea 
terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări 
de teren etc.)

1349,8 1349,7

1.2. întreţinerea periodică şi reparaţii curente 
ale drumurilor

1800,0 1800,0

1.3. lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei 
rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea şi 
reparaţia indicatoarelor de circulaţie) 70,4 76,1

1.4. întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă 
(deszăpezirea, combaterea poleiului) 570,0 564,4

2. Reconstrucţia şi reparaţia drumurilor 
publice locale şi a construcţiilor 
inginereşti 10256,2 10256,2

3. Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a 
drumurilor şi procurare a terenurilor 482,5 482,5

4. Lucrări de iluminare a trecerilor pietonale 17,5 17,5
5. Servicii tehnice de verificare a calitatii 

lucrărilor
72,9 72,9



Implementarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier 
pentru drumuri publice locale pe anul 2021

Gestionarea activelor rutiere este destinată să:
-garanteze o păstrare corespunzătoare şi la un cost rezonabil a reţelei de drumuri 

publice
-garanteze o durabilitate corespunzătoare a reţelei de drumuri publice locale în 

prezent şi pe o perspectivă de lungă durată;
- să tindă spre o optimizare a raportului cost/beneficiu pentru sistemul de transport 
rutier.
La capitolul „Gestionarea activelor rutiere" se atribuie cheltuielile:

- de gestionare a drumurilor publice locale (crearea şi managementul bazei de date 
rutiere; investigarea continuă a reţelei drumurilor publice locale cu stabilirea volumului şi 
tipului de lucrări de întreţinere şi reparaţie; etc);
0 - realizarea lucrărilor pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere (marcaj rutier,
parapet metalic, înlocuirea şi reparaţia indicatoarelor de circulaţie);

- elaborarea documentelor normative, implementarea tehnologiilor modeme şi 
efectuarea controlului calităţii.

Volumul total al cheltuielilor în anul 2021 pentru gestionarea activelor rutiere 
au constituit 93, 6 mii lei.

-  au fost realizate lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere.
/V

Intru realizarea prevederilor Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră în 
programele anuale de reparaţie şi întreţinere a drumurilor sunt stabilite cheltuieli ce ţin 
nemijlocit de
asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere. Astfel în Programul pentru anul 2021 această 
sumă a constituit 93,6 mii lei.
- marcaje la trecerile pentru pietoni în sumă de 48,3 mii lei
- au fost instalate indicatoare rutiere noi in suma de 27,8 mii lei
- lucrări de iluminare stradala in suma de 17,5 mii lei mii lei

-  pentru elaborarea documentelor normative, implementarea tehnologiilor 
modeme şi efectuarea controlului calităţi in anul 2021 au fost aplicate

servicii de verificare a volumelor si calitatii lucrărilor de reconstrucţie si reparaţie a 
drumurilor locale in suma de 72,9 mii lei

-  întreţinerea curentă şi reparaţia drumurilor

Executarea nemijlocită a lucrărilor de întreţinere a drumurilor publice locale în 
anul 2021 s-a efectuat de către compania SA „Drumuri Cimişlia” în baza contractului 
nr.10 din 08 februarie 2021 incheiat cu Consiliul raional.

Lucrările de reparaţii curente a drumurilor locale in baza procedurelor de achiziţii 
publice au fost efectuate de 6 companii cistigatoare : S.R.L “Autodacuv”, S.A 
“Drumuri Cimişlia”, S.R.L “Vicoliv Grup” , S.R.L “Cimtermic”, SRL „ Credo 
Industry”



In cadrul întreţinerii curente şi periodice (reparaţii curente) cu finanţare din fondul 
rutier au fost efectuate următoarele tipuri şi volume fizice de lucrări:

A

întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale pe anul 2021

# Denumirea categoriilor de lucrări u.m. Total pe anul 
2020

1 Plombarea gropilor cu beton asfaltic m2 3180,0
2 Plombarea gropilor prin metoda de injectare m2
3 Colmatarea fisurilor (crăpăturilor) m.l.
4 Reparaţia drumurilor pietruite fără adaus de 

material
km

5 Profilarea drumurilor pietruite km 95,1
6 Tăierea şi nivelarea acostamentelor km 237,2
7 Instalarea indicatoarelor rutiere buc 17,0

,9 Reparaţia parapetului metallic m.l.
10 Marcaj pietonal m2 10,4
11 Trotuare km

---------- j_-----------
%

12 Pavilioane auto (montarea) buc
13 Pavilioane auto (întreţinerea curentă) buc 6,0
14 Poduri (întreţinerea curentă) buc
15 Podeţe noi buc
16 Cosirea mecanizată a vegetaţiei pe acostament km 100,0
17 Cosirea manuală a vegetaţiei 100,0m2 280,0
18 Distribuirea materialului antiderapant mecanizat 1000 m2 647,0
19 Distribuirea materialului antiderapant manual 1000 m2 1058

întreţinerea periodică (reparaţii curente ), 
inclusiv:

1 Straturi de egalizare km 0,8
2 Reparaţii curente drumuri tip macadam (h=15 cm) km 0,7
3 Reparaţia druumurilor pietruite cu adaos de material 

pietros.
100 m2 4,2

4 Reparaţii de îmbrăcăminte din beton asphalt 2 straturi 100,m2 81,0
5 Reparaţii de îmbrăcăminte din beton asphalt 1 strat 100 m2

Costul total al lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a reţelei de drumuri locale a 
constituit 14619,3 mii lei.

Cele menţionate nu pot fi realizate fără o supraveghere şi cunoaştere 
profundă, profesionistă, a situaţiei curente a drumurilor. Intru realizarea acestei funcţii

A

în cadrul Consiliului a fost angajată persoană responsabilă. In bază de contract sunt 
angajaţi responsabili tehnici. Lucrările de reparaţie şi întreţinere a drumurilor sunt 
recepţionate şi admise pentru achitare numai după avizul responsabilului tehnic atestat.



Reparaţia drumurilor şi construcţiilor inginereşti
Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier 

pentru drumuri publice locale în anul 2021 la reconstrucţia şi reparaţia 
drumurilor şi construcţiilor inginereşti au fost alocate 10256,2 mii lei 
inclusiv:

4476,9 mii lei- reparaţia drumurilor locale de interes raional 
5779,3 mii lei -  reparaţia drumurilor locale de interes local

Informaţia privind valorificarea mijloacelor menţionate la situaţia din 31 
decembrie 2021 este prezentată în tabel.

d/o Nr.
drum Denumirea drumurilor

Volumul
alocajiilo 
r, (mii 
lei)

Valorificat 
, mii lei Tipul lucrărilor

1 2 3 .5 6 7

1 L^54 R 3 -  Albina -  Fetita 542,6 542,6
Redirecţionarea 
apei fluviale

2 L565.1
Drum de acces spre s. Ciucur 
Mingir 489,0 489,0

Reparaţia
îmbrăcămintei rutiere

3
L563 Drum de acces spre s. Dimitrovca 379,5 379,5 Reparaţia

îmbrăcămintei
rutiere

4
L558 R3 -  Hîrtop - Ialpug 288,9 288,9 Reparaţia

îmbrăcămintei
rutiere

5 L565 Cicur Mingir — Cenac 299,9 299,9 Reparaţia
înbrăcămintei rutiere,
consolidarea
acostamentului

6 L560 Drum de acces spre s. Surie 1707,7 1707,7 Reparaţia
îmbrăcămintei rutiere

7 Drum de acces spre s. Gura 
Galbenei 2779,6 2779,6

Reparaţia
îmbrăcămintei rutiere,

8
L554 R3 -  Albina -  Fetiţa ( drum spre 

cimitir) 295,5 295,5
Reparaţia
îmbrăcămintei
rutiere

9
L553 R 26 -  Batîr -  Ciuflestis 1311,9 1311,9 Lucrări de 

reparaţie şi aplicare 
a tratamentului 
bituminos

10
Contribuţia consiliului raional la 
reparaţia drumului din str. Decebal 
or. Cimislia 1137,5 1137,5

Reparaţia
înbrăcămintei
rutiere,
consolidarea
acostamentului

11
Drum de acces spre s. Ialpugeni 824,2 824,2 Reparaţia

îmbrăcămintei
rutiere

12 Curăţarea canalului de scurgere a 
apelor fluviale a s. Mariendfeld 199,9 199,9

Curăţirea canalului»
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Şeful direcţiei dezvoltare teritorială
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Vasile Tocaru


