
ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la 

Acordul de asociere 

Consiliul Raional Cimișlia inițiază, începând cu data de 02 septembrie, curent, 

consultarea publică a Proiectului de decizie cu privire la Acordul de asociere. 

Scopul proiectului este utilizarea eficientă a banului public și sporirii competiției în cadrul 

procedurilor de achiziţii publice și implicit micșorarea prețurilor obținute în vederea 

satisfacerii necesităților comune privind reparația unui sector de drum de competență 

raională. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie cu privire la Acordul de 

asociere constă în aprobarea Acordului de asociere cu Consiliul sătesc Sagaidac în vederea 

organizării și desfășurării procedurii de achiziție publică privind lucrările de reparație a 

drumului, L560, Drum de acces spre s. Suric (Tronsonul din s. Sagaidac), cu finanțarea din 

două surse: Consiliul raional Cimișlia și Consiliul sătesc Sagaidac. 

Informativ: În conformitate cu art. 2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 509/1995 drumurilor, 

avem noțiunea de drumuri de interes raional (municipal) – drumuri care asigură legătura 

dintre oraşele - reşedinţă şi satele (comunele) din componența raionului (municipiului), 

precum şi legătura dintre sate (comune), inclusiv accesul către acestea dinspre drumurile 

naţionale. Drumurilor respective li se atribuie litera „L”, conform art. 4, şi sînt proprietate 

publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. 

 

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt reglementate în conformitate cu 

legislația în vigoare: Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; Legea nr. 

436/2006 privind administrația publică locală; Legea nr. 397/2003 privind finanțele 

publice locale; Legea nr. 181/2014 finanțelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale; -

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi 

expediate până pe data de 11 septembrie 2022, pe adresa: Consiliul Raional Cimișlia, situat 

pe adresa: or. Cimișlia bd Ștefan cel Mare, 12 sau adresa electronică crcim@mail.ru. 

Proiectul deciziei cu privire decizie cu privire la Acordul de asociere este disponibil pe 

pagina web a Consiliului Raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la rubrica 

Transparență decizională, secțiunea Consultări publice. 

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor: 

Vadim Torgai, vicepreședinte al raionului, tel: 0241 22750. 


