REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md

DECIZIE
nr. 7/4

din 29.11.2018

Cu privire la aprobarea Programului
privind repartizarea mijloacelor fondului
rutier pe anul 2019
În temeiul art.43 alin.1) lit .g) Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1468 din 30.12.2016
În scopul efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a drumurilor publice locale în anul .2019,

Consiliul raional Ungheni
DECIDE:
1. Se aprobă „Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2019
pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional”, conform calcului
efectuat de către autoritățile publice centrale pentru repartizarea mijloacelor din Fondul Rutier
pentru 2019, pentru bugetele locale de nivelul II la km. echivalent (condiții noi),conform anexei la
prezenta decizie.
2. Dna Ludmila Guzun, Preşedintele raionului, va organiza procedura de achiziții a lucrărilor
stipulate în Programul menționat în pn.1
3. Secţia construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (şef C. Fuior) va efectua controlul tehnic al
calităţii lucrărilor şi respectarea volumelor contractate.
4. Direcţia finanţe (şef T. Struc) va efectua transferul pentru lucrările efectuate conform condiţiilor
contractuale.
5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul 1 din raionul Ungheni
conlucrarea cu Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri în vederea asigurării calităţii
şi volumelor de lucrări care vor fi stipulate în contract.
6.

Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele
raionului.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raional

Sergiu CAȚER

Rodica LIȚCAN

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „ Cu privire la aprobarea programului privind repartizarea mijloacelor
financiare din Fondul Rutier pentru anul 2019”
1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie
În conformitate cu art.8 al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din
16.10.2003; art.81 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006; precum și în baza HG nr.1468 din 30.12.2016 conform calculului efectuat
de către autoritățile publice centrale pentru repartizarea mijloacelor din fondul rutier pentru
anul 2019 pentru bugetele locale de nivelul II la km echivalent (condiții noi).
Necesitatea elaborării proiectului de decizie este alocarea mijloacelor financiare,
satisfacerea necesităților financiare pentru intreținere și reparația drumurilor publice locale
din raionul Ungheni pentru anul 2019
Beneficiarii proiectului de decizie este autoritatea executivă și deliberativă a Consiliului
raional.
2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este
elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în
procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.
3. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi
Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administrația publică locală; Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014; Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finanțele publice locale precum și în baza HG nr.1468 din 30.12.2016 conform calculului
efectuat de către autoritățile publice centrale pentru repartizarea mijloacelor din fondul
rutier pentru anul 2019 pentru bugetele locale de nivelul II la km echivalent (condiții noi).
Proiectul deciziei privind alocarea mijloacelor finanțelor conține sumele alocate, precum și
destinația mijloacelor financiare, sursele de finanțare.
4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.
Aprobarea proiectului dat de decizie nu necesită surse financiare suplimentare.
Implementarea proiectului de decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare,
presupune alocarea mijloacelor financiare în baza HG nr.1468 din 30.12.2016 conform
calculului efectuat de către autoritățile publice centrale pentru repartizarea mijloacelor din
fondul rutier pentru anul 2019 pentru bugetele locale de nivelul II la km echivalent (condiții
noi).
Astfel, se constată că implementarea proiectului va realiza finalitatea prevăzută.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ
Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.8 al Legii
privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legii privind administraţia
publică locală nr.436-XVI, art. 81 din 28 decembrie 2006, art.60 al Legii finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, precum și în baza HG nr.1468 din
30.12.2016 conform calculului efectuat de către autoritățile publice centrale pentru
repartizarea mijloacelor din fondul rutier pentru anul 2019 pentru bugetele locale de nivelul
II la km echivalent (condiții noi).

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în
procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu
privire la inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări
publice inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasate pe
pagina web www.crungheni.md a Consiliului raional .
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se
propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.
7. Constatările expertizei juridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde art.46 din
Legea nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, art.10 lit.(c) din Legea
nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale
administrației publice centrale și locale.
8.Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare.
Tot odată prin proiect se urmărește satisfacerea necesităților financiare pentru intreținere și
reparația drumurilor publice locale din raionul Ungheni pentru anul 2019
Șef SCGCD

C. Fuior

COORDONAT
Ministerul Economiei
și Infrastructurii
a Republicii Moldova
______________________

APROBAT
prin Decizia Consiliului raional
nr.________din ____________2018

PROGRAMUL
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2019
pentru întreținerea și reparația drumurilor locale ale raionului Ungheni.
Cheltuieli totale: ________________16196,6 mii lei, inclusiv
Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale, în volum de _____16196,0_________ mii lei,
conform tabelului de mai jos;
Nr.
d/o

Articolul de cheltuieli

1

2

1
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1,6
2

Total 1
Întreținerea drumurilor – total
inclusiv
Întreținerea de rutină a drumurilor
(- plombarea gropilor, profilarea părții carosabile cu adaos de
material, întreținerea terasamentului și sistemelor de
evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă,asigurarea
esteticii rutiere,
- lucrări neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea
terasamentului și distrugerea podurilor, alunecări de teren
etc.)
Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere
(marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparația
indicatoarelor de circulație)
Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă
(deszăpezirea, combaterea poleiului)
Crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor
(plantarea arborilor și arbultilor și întreținerea lor)
Administrarea drumurilor publice
Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești
Executarea lucrărilor de proiectare și evaluare a
drumurilor

Secretar,

Volumul de
lucrări
(mii lei)
3
16196,0

Notă
4

1100,0

60,0
690,0
10,0
14336,0

Rodica LIȚCAN

.

