
  

 

DECIZIE nr. 2/2 

din 26 mai 2016 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional 

 nr.1/7 din 25 februarie 2016 “Cu privire la aprobarea  

Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice 

locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2016” 

 

Examinând demersul primarului satului Copceac nr.149 din 24.05.2016; 

în baza art. 43, alin. (1), lit. (q ), art. 46 din Legea nr.436–XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

 

1. Se modifică anexa la decizia Consiliului raional nr.1/7 din 25.02.2016 “Cu privire la aprobarea 

Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă 

pentru anul 2016”, în continuare Program, conform anexei nr.1. 

2. Programul modificat va avea următorul conținut, conform anexei nr.2. 

3. Programul va fi finanţat în limita surselor financiare acumulate la bugetul raional din taxa rutieră. 

4 Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului. 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri; 

Direcţiei finanţe; 

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional 

și în Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Preşedintele şedinţei                                                                     Aurica Cebotari 

Secretarul Consiliului raional                                                          Ion Ţurcan 

 

Anexă nr.1 

la  decizia Consiliului raional  

Ştefan Vodă 

nr. 2/2 din 26 mai 2016 

 

 

 

Modificările operate 

la anexa deciziei Consiliului raional nr.1/7 din 25.02.2016 “Cu privire la aprobarea Programului de 

reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2016” 

 

la numărul de ordine 4 se modifică, după cum urmează: 

- Surse preconizate (mii lei) se exclude cifra “1398,00” și se substituie cu cifra “1248,00”. 

Se include numărul de ordine 11, cu următorul conținut: 

 

L-509 

L-509.1 

Drum de 

acces spre s. 

10,5 km 150,00 

mii lei 

Iunie-iulie Contribuție pentru lucrările de proiectare la 

implementarea proiectului de reabilitare a 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



Copceac drumului de acces spre s. Copceac 

 

 

 

 



Anexă nr.2 

la  decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 2/2 din 26 mai 2016 

P R O G R A M U L  

de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Ştefan Vodă pentru anul 2016 

(modificat) 

Nr  

d/o 

Nr. 

drum 

 

Denumirea drumului 

 

Tronsonul (km) 

Surse 

preconizate 

(mii lei) 

Termen de 

realizare 

 

Lucrările preconizate 

1  Toate drumurile publice locale 186,8 105,0 Pe tot parcursul 

perioadei de 

iarnă 

Curăţirea de zăpadă şi asigurarea cu material 

antiderapant 

2  Toate drumurile publice locale 

în variantă albă 

53,1 190,0 Martie – 

noiembrie  

Reprofilarea drumurilor 

3 L 512    R 31  Ştefan Vodă - Săiți 0+250 – +400, 4+500 

– 4+800  

4+500-7+200 selec 

Total 500 m.l. 

480 Aprilie-mai Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă 

t= 15 cm 

4  Drumul de acces spre spitalul 

raional  

Sector de drum stradal 

N.Testemitanu 

1248,00 Iunie-iulie Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu beton 

asfaltic 

5 L 510 Stefan Vodă - Talmaza Contribuţie 1000,0 Februarie-martie Contribuţie la reparaţia capitală  a drumului. 

Restanța din anul 2015 

6 L 513 R 30 Drum de acces spre s. 

Cioburciu 

6+700 – 7+200 

selectiv 

Total 500 m.l. 

480 iunie Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă 

t= 15 cm 

7 L 521 R 30 Drum de acces spre s. 

Slobozia  

0+20 – 0+320   

 Total 300 m.l. 

650 iulie Reparaţia îmbrăcămintei cu beton asfaltic 

8 L 526.1 R 30 Drum de acces spre 

tabăra Dumbrava 

0+150 – 0 +350;  

0+500 – 0+750 

1+100 – 1+300;1+150-

2+500 

Total 600 m.l. 

480,0 Aprilie-mai Reparaţia îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă 

t= 15 cm 

9 L 526.1 R 30 Drum de acces spre 

tabăra  

230 m2 45,0 Aprilie - mai Reparația îmbrăcămintei din beton asfaltic  

10  Panoul de intrare în raion   57,0  Perfectarea panoului la intrarea în raion 



11 L-509 

L-509.1 

Drum de acces spre s. Copceac 10,5 150,00 Iunie-iulie Contribuție pentru lucrările de proiectare la 

implementarea proiectului de reabilitare a 

drumului de acces spre s. Copceac 

  TOTAL    4885,0   

 


