
 

                                       D E C I Z I E          

mun. Hînceşti                             

din 12 octombrie 2017                                                                        nr.05/19 

Cu privire la achiziționarea lucrărilor destinate 

privind infrastructura drumurilor locale 

din gestiunea Consiliului raional  Hincesti pe anul 2017 

  

      Analizând informația Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri 

privind repartizarea mijloacelor financiare pentru reparația si întreținerea 

drumurilor publice locale din rl. Hincesti pe anul 2017, în temeiul art.46 alin.(1) 

din Legea privind administrația publică locală nr.436- XVI din 28.12.2006, 

Consiliul Raional Hîncești, D E C I D E: 

 

1. Se ia act de Nota Informativă privind achiziționarea lucrărilor destinate 

privind infrastructura drumurilor locale din gestiunea Consiliului raional  

Hincesti pe anul 2017,  prezentată de către Secția Construcții Gospodărie 

Comunală și Drumuri, dna Maria RAȘCU (Anexa); 

2. Se pune în sarcina Șefului Secției Construcții Gospodărie Comunală și 

Drumuri (dna Maria RAȘCU) să monitorizeze procesul privind starea 

drumurilor publice locale ce asigură accesul în localitățile din raion.  

3. Responsabilitatea  pentru îndeplinirea prevederilor prezentei decizii se pune 

în sarcina șefului Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, dna 

Maria RAȘCU  

4. Monitorizarea modului de executare a prezentei decizii se pune în seama 

președintelui raionului dl Ghenadie BUZA. 

 

      Preşedintele şedinţei:                                                    Vasile GAJIU                                                 

           Contrasemnează:             

               Secretarul           

        Consiliului Raional Hîncești                                 Elena MORARU TOMA 
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Anexa 

La Decizia Consiliului raional Hîncești 

Nr.05/19  din 12.10.2017 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

achiziționarea lucrărilor destinate privind infrastructura drumurilor locale 

din gestiunea Consiliului raional  Hincesti pe anul 2017 

 

            În baza Hotaririi Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea 

listelor drumurilor publice nationale si locale din Republica Moldova, raionului 

Hincesti i-au fost transmise in gestiune 139.56km de drumuri publice locale cu 

finantare din fondul rutier.Astfel in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru 

anul 2017 nr.279 din 16.12.2016 raionului Hincesti pentru reparatia si intretinerea 

drumurilor locale in total ii revine 12 134.1mii lei. Prin decizia Consiliului Raional 

Hincesti nr.04/03  din 30.06.2017(anexa 12) s-a aprobat „ Programul de intretinere 

si  reparatie a drumurilor publice locale pe anul 2017 din raionul Hincesti „ 

Pentru intretinerea drumurilor locale din raion a fost alocata suma de 6370mii lei, 

care a fost impartita pentru lucrarile de intretinere pe timp vara in suma 5200 mii 

lei si intretinerea pe timp de iarna 1170mii lei. 

 In urma concursului de licitatie a fost desemnat cistigator SA”Drumuri Ialoveni” 

cu oferta 5 096 922,72lei, pentru lucrarile de intretinere a drumurilo9r locale pe 

timp de vara (anexa caiet de sarcini) 

  Pentru lucrarile de intretinere a drumurilor pe timp de iarna va fi desemnat 

cistigatorul in urma concursului din luna octombrie. 

Au fost desemnati cistigatorii concursurilor pentru reparatia drumurilor locale si 

anume: 

-pentru reparatia drumului de acces spre s.Dragusenii Noi, L511 din beton asfaltic 

cu o lungime de 0,8km, de SA „Drumuri Ialoveni”  cu suma de 3 993 807,70lei din 

4 000mii lei alocate; 

-pentru reparatia drumului de accces spre s.Bobeica, L521 din beton asfaltic cu o 

lungime de 0,5km de catre SA „Drumuri Ialoveni”  cu suma de 500mii lei; 

-pentru reparatia drumului de acces spre s.Calmatui, L535 din beton asfaltic cu 

lungimea de 0,15km de catre SA” Drumuri Ialoveni” cu suma de 145 035,39 lei 

din 150mii lei alocate; 

-pentru reparatia drumului de acces spre s.Sarata Mereseni, L516 din beton asfaltic 

pe o lungime de 0,45km de catre SA „Drumuri Ialoveni”  cu suma de 389585,39 

lei; 

-pentru reparatia drumului de acces spre s.Valea Florii, L517 din beton asfaltic pe 

o lungime de 0,77km de catre SA „Dromas Cons”  cu suma de 576322,44 lei. 



Restul mijloacelor banesti sunt prevazute pentru achitarea responsabililor tehnici  

in valoare de 133 475,1lei si pentru proiectarea drumului de acces L526 

128951,3lei.  

In lucrarile de intreținere pe timp de vara a drumurilor publice locale se prevad 

lucrari de asigurare a esteticitatii rutiere, a intretinerii imbracamintei rutiere 

asfaltice, din pietris, a platformei drumului, intretinerea podurilor pasajelor si 

podetelor, deasemeni sunt incluse lucrarile pentru asigurarea securitatii circulatiei 

rutiere si de curatare a rigolelor. In programul de intretinere este inclus si 

constructia unui autopavilion in s.Secareni, L522 

In luna august si septembrie au fost interventii de intretinere la urmatoarele 

drumuri publice locale (se anexeaza) 

                                   

                       Șeful  

Secției Construcții Gospodărie 

        Comunală și Drumuri                                                           Maria Rașcu 

 

 


