
 

 
REPUBLICA  MOLDOVA 

               
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

   
MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11 

tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: consiliul.raional@mail.ru 

 
 

  
                                                               DECIZIE  

  
  nr. 7/8                                                                                din  16.12.2021 
  
 
Cu privire la aprobarea „Programului 
 privind repartizarea mijloacelor fondului 
 rutier pe anul 2022”  
 

   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 2022.  
 

Consiliul raional Ungheni  
 

D E C I D E : 
 

1.  Se aprobă „Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2022 
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 2022, pentru bugetele locale de nivelul II  la km. echivalent (condiții noi),conform anexei la 
prezenta decizie. 
 
2.   Dl Ghenadi Mitriuc ,Preşedintele raionului,  va organiza procedura de achiziții a lucrărilor 
stipulate în Programul menționat în pn.1 
 
3.   Secţia construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (şef  D. Rogovschi) 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 dlui Ghenadi Mitriuc, președintele 

raionului. 
 
 
                   Preşedintele şedinţei                                                      Gheorghe PETIC 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                           Rodica  LIȚCAN 
  

 



 
 
 

 
COORDONAT                                                                APROBAT 
Ministerul Economiei                                           prin Decizia Consiliului raional 
și Infrastructurii                                                nr.________din ___________________ 
a Republicii Moldova 
____________________________                                ________________________________ 
 

PROGRAMUL 
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2022 

pentru întreținerea și reparația drumurilor locale ale raionului Ungheni. 
Cheltuieli totale:    23490.5 mii lei, inclusiv 
Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale, în volum de _____23490.5 _________ mii lei,  
conform tabelului de mai jos; 
 

Nr. 
d/o Articolul de cheltuieli 

Volumul de 
lucrări 
(mii lei) 

Notă 

1 2 3 4 
 Total 1 23490.5  
1 Întreținerea drumurilor – total   
 inclusiv   

1.1 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.) 

1330.0  

1.2 Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere 
(marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparația 
indicatoarelor de circulație) 

200.0   

1.3 Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă 
(deszăpezirea, combaterea poleiului) 800.0  

1.4 Crearea de spații verzi în zonele de protrcție a drumurilor  
(plantarea arborilor și arbultilor și întreținerea lor) - . 

1.5 Administrarea drumurilor publice 15.0  
1,6 Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești 20905.5  
2 Executarea lucrărilor de proiectare și evaluare a 

drumurilor 240.0  

    
 
 

Șef Direcție finanțe                                        Tatiana Struc 
 
 
 
                     Șef Secție Construcții 
                     Gospodărie Comunală și Drumuri                          Diana Rogovschi 

                                                        


