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Deciziei Consiliului
intrefinerea drumurilo

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONAL SOROCAqoNsrLIUL

DOSAR nr. il-dd

mente privind justificarea adoptdrtr

ional ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

publice locale in perioada de iarnd a anului 2020"
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CONSILIUL RAIONAL SOROCA

SECTIA
coNSTRUCTI l, GOSPODARI E

coMUNALA, oRunnuRl

MD-3000, or. Soroca, str. $tefan cel Mare,5

tel (230) 2-33-29, 2-30-35

PAROHHbI 14 COBET COPOK A

OTAEJI
CTPOHTEJIbCTBA, KOM M YH,{JIbHOfO

xo3gl4cTIlA , AOPOT'

MA-3000. r.Coporca, y,r. tll'rcQau 'rel lr4ape.5

re,r.(230) 2-33'29. 2-30-35

Nr.i02-01/63 29 noiernbrie 2019

Stimate dornnule Pregedinte

Prin prezenta, Seclia Construclii, Gospoddrie Comunald qi Drumuri , solicitd sd

fie inclus proiectul de decizie in ordinea de zi a gedinlei Consiliului Raional pe

urrnatoarea intrebare:

,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru intrelinerea drumurilor publice

locale in perioada de iarnd a anului 2020t"

Cu respect

Elena Mi!u,
$ef Secfia Construc{ii,

oddrie Comunal6 gi DruLmuri

Dlui Veaceslav Rusnac ,

Preqedintele raionului Soroca

Ex E. Mi[u
Tel. (0230)23329
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CoMUNALA, oRUMuRI
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Notd informativd
cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru

intrelinerea drumurilor publice locale in perioada de iarna a anului 2020.

Prezentul proiect de decizie este elaboraLt de cdtre Sectia Constructii, Gospoddrie Comunala si
Drumuri, Cons;iliul Raional Soroca.

Necesitatea elabordrii proiectului de decizie propus examinirii. este alocarea rniiloacelor
financiare pentru satisfacerea necesitAlilor financiare, necesare la intrelinerea gi reparalia drumurilor
publice locale din teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2019.

Acest proiect respectd prevederile actelor normative qi legislative actuale si este elaborat in
vederea implimentdrii Legii 23912008 privind transparenla in procesul decizional qi Legii 10012017
cu privire la actele normative.

Confonn proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2020, raionului Sor,cca pentru
repara[ia gi intrefinerea drumurilor publice locale in total ii revin 29244,9 mii lei. Mijloace financiare
destinate pentru intre{inerea a 204,86 km.

Avind in vedere faptul cd inca nu este aprobat Programul raional pentru reparalia gi
intrelinerea drumurilor publice locale penlru anul2020 gi in scopul asigurarii bunei cirr:ulatii in
perioada rece a anului , se propune alocirea mijloacelor financiare in mdrime de 12,0 mln lei
pentru intrelinerea drumurilor publice locale in perioada de iarna a anului 2020.

Implementarea proiectului de decizie nu \/a necesita cheltuieli suplimentare. Surna pentru
infrastructura drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul2020. corespunde alocaliilor
conform prevederilor proiectului Legii bugetuluri de stat pentru anul2020.

Cu respect Elena Mi!u,

$ef Secfia Construc(i i,

Gospodarie Comunald qi Drumuri

Ex. N.Bevza
Tel. (0230) 23035.

Pro iect
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSIT,IU L RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la alocarea mijloacelor financlare
pentru intrefinerea drunturilor publice locale
in perioada de iarnd a anului 2020.

Consiliul Raional Soroca. intrunit irr qedin[a ordinara la data de l2 decembrie 2019:
Luind in dezbatere:
Expunerea de nrotive din Nota inlorrnativa la proiectul dcciziei "Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare pentru intrefinerea drunrurilor publice locale in perioada de iarna a anului
2020". prezentatb dc Seclia Construcfii. Gospodarie Conrunala qi Drurnuri nr. i 02 Ql I 64 din
29. 11,2019;

Raportul de experliza .ir-rridicd a ServiciLrlui Asisten[a .luridica nr.O 2._t43/J" din
,, 05. 12 . 1D[3 ";
AvAnd in vedere:
Avizul Comisiei de specialitate pentru dezvoltare economicf, gi a infrastructurii, amenajarea
teritoriului gi protecfia rnediului ,

in temeiul
afi' 43(l)g) din Legea nr,43612006 privind adrninistra{ia pubtica locala. Hotaririi Guvernului
nr. 1468 12016 cr-r privire aprobarea listelor drumurilor publice nalionale Ei locale din
Republica Moldova, I-egii Drumurilor 50911995: Legii nr.397 12003 privind finanlole publice
locale; ProiectLrl l.cgii burgctului cJe stat pentrll anul2020. ConsiliLrl Raional

DECID[::

L Se aloca sLllna I intreliner.ea cle iarnd a druntur-ilor publicc locale din
teritoriul administ 120. rni.jloace prevdzute din transfenurile pentru
infrastructura drurnurilor, conform proiectului Legii bugetului de stat pentru anul2020.

2. Controlul privind realizarea (sau e>lecutarea) prezentei decizii se pune in sarcina dlr-ri
Veaceslav Rusnac, Preqedinte al raionului Soroca.

-1. Prezenta decizie se aduce la cunogtinfa publicd prin publicarea in Registrul de Stal al actelor
locale Ei se comunic4 prin transnriterea copiilor:
- Pregedintelui Raiorrului Soroca;
- Secliei Construclii, Gospodarie Comunald si Drunrr-rril
- Direcliei Finanle:
- Sectiei Econontie.

Elaborat:

Coordonat

t/
,C-/f Elcrra Mi1u. 5ol'Scclia o.rsrruclii. (iospodrlric c'.munald 5i DrLrrnuri:

Voaccslar' [{usnac . l)royerl irrtclr: raionul u i :

Boris Andonii. Vicepregedinte al raionului.

Stela Zabrian. secretaru I Consi I iul ui Raional.
Alina Marii.,sef Serviciul Asistenld .luridich

Avtz,at.



REPUBLICA MOLDOVA
COl'lSl LIUL RATONAL SOROCA

sERVtCtt,L ASTSTENTA JURtDtCA

Raport de expertizd juridicd
privind proiectul deciziei Consiliului Fi.aional gi a documentelor anexate la dosar

,,Cu privire la aprobarea Programului de reparafie gi intrefinere a drumurilor publice loc.le din
raionul Soroca pe anul 2020,,

ExaminAnd proiectul deciziei ConsiliuLlui Raional gi a documentelor anexate l* dosar
parvenit spre avizare, Vd comunicdm urmdtoanlle:

Proiectul deciziei este inifiat de Domnul Rusnac Veaceslav, Pregedinte al Raionului
Soroca 9i elaborat de Doamna \zlifu Elena, fief Secliei Construcfii, Gospoddrie ComuLnald gi
Drumuri, se inaadreazd in competenlele consiliiului Raional stipulate in:

art. 43 alin.(1) lit.(t) al Legii nr.43 612006; privind administrafia publicd locald,
Legii nr.39712003 privind frnanlele publice locale,
Legii Drumurilor m.509 I 1995,
HotdrArii Guvemului nr.146812016 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice

nafionale gi locale din RM.
Obiectiveler stabilite in partea dispozitivd a proiectului deciziei sunt clare, legale. Nota

informativd de justificare a necesitdlii adopt6rii proiectului deciziei expune motive. Arind in
vedere faptul cd incd nu este aprobat Programul raional pentru reparalia pi intrefinerea drunurilor
publice locale pentru anul2020 gi in scopul as.igurdrii bunei circulalii in perioada rece anului, se
propune alocarea mijloacelor financiare in mdr.ime de 2.0 mln lei pentru intrefinerea drurnurilor
publice locale iin perioada de iarnd anului 2020.

Necesitatea examindrii proiectului deciziei reiese din datele prezentate. Benefi.iari la
implementarea acestui proiect vot' f,r populafia raionului Soroca. Aprobarea proiectului de rlecizie
nu necesitd cheltuieli suplimentare. Suma pentru infrastructura drumurilor publice locale pontru
anul2020 corespunde alocafiilor conform Legii bugetului de Stat pentru anul2020.

in temeiul celor menlionate, considerdm cd proiectul deciziei cu toate documente
formate la dosar corespund cu actele normative in vigoare , in acest context se acordld aviz
favorabil pentru a fi inaintat gi examinat in gerlinfa Comisiei de specialitate, apoi propuse spre
examinare gi aprobarea la gedinla Consiliului Raional.

,/,r/rr'"/ ArinaMarii
$ef Serviciului Asisten{d Juridicd

Nr.02-163/J

Din05.12.2019

l\4D-3000, str. $tefan cel Mare nr. 5,Or. Soroca,RepublicarMoldova
web: www.soroca.md

email: crsoroca@gmail.com
tel (373) 23023786


