
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI CUCURUZENI 

PROIECT DE DECIZIE                               

Nr_____                                                                                                        

din____________ 2020 

 

Cu privire la selectarea străzilor  

pentru reparație în anul 2020 în cadrul 
Programului de reparație periodică/întreținere  
a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor 
 

 

 În conformitate cu art. 18, 23 (2) lit. g), 41-50 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative;  art. 101, art. 14 alin.2 lit. (f) al Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; 
art.4 (1) lit. d) al Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; art. 2 alin.3 subpunct. 3 

lit. c), art.5 alin.3 al Legii drumurilor nr.509/1995; Hotărârea Guvernului nr.314 din 20 mai 2020 

cu privire la  aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de 
reparație periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, 
Consiliul local al Comunei Cucuruzeni: 

 

 

DECIDE:  

 

1. Se selectează sectoarele de drum public local proprietate publică al Comunei, r-ul Orhei 

pentru efectuarea lucrărilor în anul 2020,  conform schemei de amplasare (se anexează) în 
cadrul Programului de reparație periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, 
comunale și a străzilor conform profilului transversal, după cum urmează: 
Sectorul 1, lungimea de 100,85 m, cu suprafața de 409,40 m2 (tipul profilului II); 

Sectorul 2, lungimea de 302 m, cu suprafața de 1208 m2 (tipul profilului II); 

Sectorul 3, lungimea de 340 m + 208m, cu suprafața de  1360 m2 + 832 m2 (tipul 

profilului II); 

Sectorul 4, lungimea de 312 m, cu suprafața de 1249.04 m2 (tipul profilului II). 

 

 

 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor locale.  

3. Controlul executării prezentei decizii și prezentării acesteia secției Construcție Gospodărie 
Comunală și Drumuri al Consiliului raional Orhei  va fi asigurat de primarului comunei 

Cucuruzeni dnul Pranețchii Ilia. 

  

 

 

 

 

       

        Autorul proiectului: Primarul com.____________            N.P. (semnătura) 
                                          



 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului local 

nr.              din                                2020 

 

Cu privire la selectarea străzilor  
pentru reparație în anul 2020 în cadrul 
 programului “Drumuri bune pentru Moldova”  

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Primarul comunei Cucuruzeni  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Necesitatea înaintării prezentului proiect de decizie derivă din dreptul Primarului de a înainta proiecte de 
decizii. Considerând prioritar necesitatea implementării proiectelor sociale ce țin de infrastructura locală 
și îmbunătățirea condițiilor de trai a populației în special asigurarea unui mediu sigur și prielnic pentru 
deplasarea cetățenilor prin localitate se propune selectarea în mod democratic a străzilor din Comuna 
Cucuruzeni, care for fi reparate în cadrul programului Guvernamental “Drumuri bune pentru Moldova” în 
anul 2020 din bugetul de stat.  
  
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Prezentul proiect de decizie “ cu privire la selectarea străzilor  
pentru reparație în anul 2020 în cadrul 
 programului “Drumuri bune pentru Moldova” este elaborat în conformitate cu art. 18, 23 (2) lit.g), art.41-50 

al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative;  art.101,  art. 14 alin.2 lit. (f) al Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală; art.4 (1) lit. d) al Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; art. 
2 alin.3 subpuct 3 lit. c), art.5 alin.3 al Legii drumurilor nr.509/1995. 

5. Fundamentarea economico-financiară Implementarea prevederilor acestui proiect de decizie va 

permite implementarea unui proiect de infrastructură în valoarea de 1087630 lei, cu implicarea surselor 

financiare din Bugetul de stat, datorită programului Guvernamental “Drumuri bune pentru Moldova”. Prin 

îmbunătățirea infrastructurii locale va crește atractivitatea comunității pentru potențialii investitori și 
motivării cetățenilor să revină în localitate și respectiv deschiderea de noi locuri de muncă.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  
proiectul de decizie a fost plasat pentru consultări publice pe sit-ul primăriei în condițiile art.101alin. 2 al 

Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală. 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice Nu este cazul 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 

   

Autor:    

Primarul comunei Cucuruzeni Pranețchii Ilia_________________                  _________________ 
                                                                                                               (N.P.)                                                        (semnătura)                                        












