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DECIZIE 

mun. Hînceşti 

       din ____ septembrie 2021                                                                   nr. 04/___ 

 

Cu privire la propunerea de a 

institui un drum public regional 

 
      În scopul creării condițiilor propice pentru utilizarea reciprocă de către populația și 

agenții economici din localitățile situate în bazinele hidrografice ale rîurilor Prut, Nîrnova și 
Lăpușnița a obiectelor socio-economice din zonă, sporii climatului investițional prin 
dispunerea de rețeaua de drumuri naționale (M1, G99 și G100) și de punctul de trecere a 
frontierii cu România, precum și având posibilitatea de conexare la ofertele/cererile urbelor 
din proximitate, Leova și Nisporeni, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei de dezvoltare 
a Raionului Hînceşti pentru perioada 2021-2026, aprobată prin Decizia Consiliului Raional 
Hînceşti nr.01/05 din 26.03.2021, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 509/1995 
drumurilor și în temeiul prevederilor art. art.43, alin.(2), 46, alin.(1)  din Legea privind 
administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, având în vedere demersul 
primăriei Cărpineni, nr.02/1-20/1043 din 02.09.2021, și Crasnoarmeiscoe respectiv, nr. 
nr.02/1-20/1059 din 07.09.2021, Consiliul Raional Hîncești DECIDE: 

 
1. Se ia act de demersurile Primăriilor comunelor Cărpineni și Crasnoarmeiscoe (nr. 

02/1-20/1043 din 02.09.2021 și, respectiv nr.02/1-20/1059 din 07.09.2021, se 

anexează) privind solicitările de a constitui drumul istoric ce acordă accesul pe 

scurtătură a unui șir de localități din lunca râului Prut către s. Cărpineni și, viceversa, 

localităților din lunca râului Lăpușnița – către punctul vamal Leușeni și orașele 

Leova și Nisporeni. 

 

2. Se propune Guvernului Republicii Moldova să institue și să ia în administrare, prin 

structurile sale de resort, având ca bază drumul public de interes raional L535, cu 

denumirea Drumul de acces spre s. Călmățui, drumul de însemnătate regională cu 

denumirea arbitrară G99 – Călmățui – Tălăiești – Cărpineni – G100 prin care s-ar 

asigura accesul reciproc al populației și mișcarea mărfurilor și serviciilor agenților 

economici din/în  localitățile situate în bazinele hidrografice ale râurilor menționate 

și la obiectele socio-economice din regiune. 

 

3. Se împuternicește președintele raionului Hîncești, dl LEVINSCHI Iurie, să 

întreprindă măsurile de rigoare în scopul realizării obiectivului dat. 

 

           Preşedintele şedinţei                  ________________ 

                Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                   Elena MORARU TOMA 
Inițiat :___________________ Iurie LEVINSCHI, Președintele raionului, 
Coordonat: ________________Maria Rașcu, șef Secția Construcții și Gospodărie Comunală 

Elaborat: ________________ _Victor Rachiu, șef  Serviciul Cadastru și Relații funciare  

Avizat: ___________________Sergiu Pascal, specialist prinicipal (jurist) 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei nr.04/__din _______2021 

Cu privire la propunerea de a 

institui un drum public regional 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este șef  Serviciul Cadastru și Relații funciare 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

În scopul creării condițiilor propice pentru utilizarea reciprocă de către populația și 

agenții economici din localitățile situate în bazinele hidrografice ale rîurilor Prut, 

Nîrnova și Lăpușnița a obiectelor socio-economice din zonă, sporii climatului 

investițional prin dispunerea de rețeaua de drumuri naționale (M1, G99 și G100) și de 

punctul de trecere a frontierei cu România, precum și având posibilitatea de conexare la 

ofertele/cererile urbelor din proximitate, Leova și Nisporeni, în vederea atingerii 

obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Raionului Hînceşti pentru perioada 2021-2026 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a propune Guvernului Republicii Moldova să 

instituie și să ia în administrare, prin structurile sale de resort, având ca bază drumul 

public de interes raional L535, cu denumirea Drumul de acces spre s. Călmățui, drumul 

de însemnătate regională cu denumirea arbitrară G99 – Călmățui – Tălăiești – Cărpineni 

– G100 prin care s-ar asigura accesul reciproc al populației și mișcarea mărfurilor și 

serviciilor agenților economici din/în  localitățile situate în bazinele hidrografice ale 

râurilor menționate și la obiectele socio-economice din regiune. 

 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2021, Cu privire la modificarea Deciziei 

Consiliului raional Hîncești nr. 03/13 din 22.05.2020 ” Cu privire la propunerea de 

a institui un drum public regional” nu contravine şi nu necesită modificări ale actelor 

normative în vigoare. 

 

 

Victor Rachiu, șef  Serviciul Cadastru și Relații funciare 

  

 


