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SINTEZA AVIZELOR  

 

la proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea listelor drumurilor publice 

naționale și locale din Republica Moldova 

 

Nr. Conţinutul obiecţiei Decizia argumentată  Instituţia 

1.  Lipsa de obiecții și propuneri.  Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

2.  Lipsa de obiecții și propuneri.  Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

La nota informativă: 

3.  - de anexat lista drumurilor publice 

naţionale care urmează a fi transmise în 

gestiunea autorităţilor administraţiei 

publice locale; 

Propunerea nu a fost acceptată deoarece 

în gestiunea autorităţilor administraţiei 

publice locale vor fi transmise doar 

drumurile locale conform Listei 

prezentate în anexa nr.2.  

Ministerul 

Finanțelor 

4.  - de expus modalitatea de calculare şi 

finanţare a cheltuielilor de întreţinere a 

drumurilor locale; 

Propunerea nu a fost acceptată deoarece 

formula de calcul este expusă Legea 

fondului rutier nr. 720 din 02.02.1996.  

Ministerul 

Finanțelor 

5.  - de indicat impactul financiar al 

proiectului hotărârii 

Propunerea a fost acceptată Ministerul 

Finanțelor 

La proiectul de Hotărâre: 

6.  Art. 1 prevede excluderea sintagmei 

„comunale și străzi”, astfel se va crea 

situația când pentru repararea străzilor 

nu se va permite alocarea surselor din 

fondul rutier. 

Propunerea nu a fost acceptată. Pentru 

soluționarea problemelor de finanțare a 

lucrărilor de reparație a drumurilor 

comunale și străzilor au fost propuse 

modificări la Legea nr. 397 din 

16.10.2003 privind finanţele publice 

locale, care prevăd alocarea mijloacelor 

financiare (50% din taxa pentru 

folosirea drumurilor de către 

autovehicule înmatriculate în Republica 

Moldova) APL de nivelul I pentru 

reparația drumurilor comunale și a 

străzilor. 

Ministerul 

Economiei 

7.  La punctul 3 din proiect, se propune 

delegarea competenţelor în domeniul 

gestiunii drumurilor publice locale de la 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor către 

autorităţile publice locale de nivelul doi. 

În contextul dat, atenţionăm asupra 

faptului că alin. (3) al articolului 10 din 

Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală", precum şi 

alin. (1) din art. 8 al Legii nr. 435-XVI 

din 28.12.2006 „Privind descentralizarea 

administrativă", stipulează că autorităţile 

administraţiei publice centrale nu pot să 

stabilească ori să impună competenţe 

autorităţilor publice locale fără o 

Propunerea nu poate fi acceptată 

deoarece prevederile pct. 3 din proiect 

vin să implementeze prevederile art.43 

alin.(1) lit. g) a Legii nr. 436 din 

28.12.2006 „Privind administraţia 

publică locală" și art. 2 pct. (3) alin. 3)   

Din Legea drumurilor 509 din 

22.06.1995. 

Finanțarea se va efectua în conformitate 

cu prevederile Legii fondului rutier  

nr. 720 din 02.02.1996. 

Ministerul 

Economiei 
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evaluare prealabilă a impactului financiar 

pe care aceste competenţe l-ar putea 

genera, fără o consultare a autorităţilor 

locale de nivelul corespunzător şi fără ca 

colectivităţile locale să fie asigurate cu 

mijloacele financiare necesare. Prin 

urmare, autorităţile administraţiei 

publice locale necesită a fi consultate în 

procesul de elaborare, adoptare sau 

modificare a legilor sau altor acte 

normative privind organizarea şi 

funcţionarea administraţiei publice 

locale. Obiecţia este valabilă şi pentru 

punctul 4 din proiectul hotărârii. 

8.  Se consideră raţional punctele 3 şi 4 din 

proiectul hotărîrii de schimbat cu locuri, 

deoarece iniţial se va efectua 

inventarierea drumurilor publice 

naţionale şi numai după aceasta 

transmiterea acestora în gestiunea 

autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

Propunerea a fost acceptată parțial prin 

excluderea pct. 4 din proiectul de 

Hotărâre a Guvernului. 

Ministerul 

Finanțelor 

9.  În punctul 3 al proiectului hotărîrii 

sintagma „Administraţiei Publice 

Locale" considerăm raţional de substituit 

cu sintagma „autorităţilor administraţiei 

publice locale". 

Propunerea a fost acceptată. Ministerul 

Finanțelor 

10.  Ar fi oportun proiectul hotărîrii în cauză 

de coordonat cu Congresul Autorităţilor 

Locale din Moldova (CALM). 

Propunerea nu este oportună deoarece 

Listele au fost examinate și avizate de 

către autoritățile administrației publice 

locale de nivelul II pe care le vizează 

hotărârea dată. 

Ministerul 

Finanțelor 

11.  Proiectul hotărârii Guvernului în cauză, 

urmează a fi completat cu prevederi 

suplimentare ce ar stipula care sunt 

sursele de finanţare ce vor acoperi 

cheltuielile legate de realizarea 

obiectivelor normative propuse, cum ar 

fi gestiunea drumurilor publice locale, 

inventarierea drumurilor publice 

naţionale, stabilirea parametrilor tehnici 

şi stabilirea apartenenţei lor teritoriale. 

In continuare, menţionăm că potrivit art. 

37 al Legii nr. 317 din 18.07.2003 

„Privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale", 

nota informativă alăturată la proiectul 

hotărârii Guvernului necesită a fi 

completată cu condiţii ce au impus 

elaborarea proiectului, fundamentarea 

economico-fmanciară însoţită de 

materialele justificative, informative şi 

analitice. 

Propunerea nu a fost acceptată deoarece 

prevederile pct. 3 prevăd alocarea 

mijloacelor financiare în conformitate 

cu prevederile Legii fondului rutier care 

cuprinde întreg complexul de lucrări și 

măsuri pentru asigurarea reparației și 

întreținere a drumurilor locale. 

Ministerul 

Economiei 

12.  Având în vedere faptul că punerea în Propunerea a fost acceptată. Ministerul 
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aplicare a prevederilor hotărârii de 

Guvern în cauză nu ţine de competenţa 

Ministerului Economiei şi bazându-ne 

pe art. 102 alin.(4) din Constituţia 

Republicii Moldova, art.30 din Legea 

nr. 64-XII din 31 mai 1990 „Cu privire 

la Guvern" şi alin.(2) al art.55 din Legea 

nr.317-XV din 18.07.2003 „Privind 

actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale", considerăm necesară 

excluderea ministrului economiei din 

formula de atestare a autenticităţii 

proiectului actului normativ în cauză. 

Economiei 

13.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

- Delacău - Puhăceni cu lungimea 4,0 

km (uneşte localităţile indicate); 

- Drum de acces spre tabăra de 

odihnă din s.Şerpeni cu lungimea 

3,6 km; 

- Cobusca Nouă - Socoleni cu 

lungimea 4,0 km(uneşte localităţile 

indicate și drumurile locale: L476 

M14-Floreşti-Cobusca Veche -

Anenii Noi L474 Bulboaca-Chirca-

Merenii Noi-Floreni). 

 

 

 

Propunerea nu poate fi acceptată 

 

Propunerea nu poate fi acceptată 

 

 

Propunerea nu poate fi acceptată 

 

Consiliul 

Raional Anenii 

Noi 

14.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

- s. Larga Nouă - s. Larga Veche, 

L=1150m; 

- s. Borceag - s. Frumuşica, L=1600 m. 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional Cahul 

15.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

sectorul de drum local Suhat-R56 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional 

Cantemir 

16.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

- drumul între localităţile Baccealia şi 

Florica construit în anul 2015 nu este 

dat în exploatare. 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional 

Căușeni 

17.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

drumul Codreni - Sagaidacul Nou cu o 

lungime de 4,84 km 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional 

Cimișlia 

18.  Se propune de a include în listele 

drumurilor publice următoarele drumuri: 

- în lista drumurilor publice regionale 

drumul local L-85 Moara de Piatră-

Hăsnăşenii Noi-Pelinia 

- drumul de acces spre satul Baroncea 

 

 

Propunerea a fost acceptată parțial 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional 

Drochia 
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Nouă cu lungimea de 3 km  

19.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următorul drum: 

- Drum de acces spre s. Vasilevca, cu 

lungimea tronsonului de 1,2 km 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional 

Dubăsari 

20.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

1. Drum de acces spre cariera din 

s.Brînzeni, km.0,000-1,320; 

2. Drum de acces spre cariera din 

s.Feteşti, km.0,000-0,795; 

 

 

 

 

Propunerea nu a fost acceptată deoarece 

drumul în cauză nu este un drum public 

Propunerea nu a fost acceptată drumul 

în cauză nu este un drum public 

Consiliul 

Raional Edineț 

21.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 
- R16 - Drum de acces spre s. Ciuluc, 1,2 km; 

- L241 - Drum de acces spre s. Ţapoc, 1,0 km; 

- R17 - Drum de acces spre s. Şoltoaia, 1,2 

km; 

- L247 - Drum de acces spre loc. Sovhoz 

Moldovanca, 1,0 km; 

- L284 - Drum de acces spre s. Hitreşti, 1,7 

km. 

În urma aprobării Listei drumurilor 

publice regionale, denumirea unor 

drumuri publice locale urmază a fi 

modificată prin introducerea 

următoarelor denumiri: 

• G 57 - Horeşti - Unteni, 3,5 km; 

• Călugăr - Musteaţa - G 58, 9,8 km; 

• G 58 - Drum de acces spre s. 

Albineţul Nou, 3,5 km; 

• G 51 - Catranîc - Işcalău - L 284, 

6,3 km 

 

 

 
Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

Consiliul 

Raional Fălești 

22.  Lipsa de obiecții și propuneri  Consiliul 

Raional 

Glodeni 

23.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

1. R 44 - drum acces spre s. Bobeica; 

2. L 573 Ivanovca - Cățăleni; 

3. Ml - drum de acces spre s. Cotul 

Morii (satul nou); 4. R34 - drum de 

acces spre s. Mereşeni;  

5. R33 - drum de acces spre s. Lăpuşna;  

6. L567.1 drum de acces spre s. Pereni;  

7. L556.1 drum de acces spre s. 

Ciuciuleni (pe vale);  

8. L555.1 Drăguşenii Noi - Horodca;  

9. Ml - drum de acces spre s.Chetroşeni;  

10.L566.2 Stolniceni - Bobeica - 

Drăguşeni. 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Consiliul 

Raional 

Hîncești 

24.  Se propune de a include în lista  Consiliul 
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drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

1. Fără nr. - L458 - Piatra Albă - or. 

Codru, mun. Chişinău; 

2. L452.2 de adăugat segmentul Scoreni 

- Malcoci - L463; 

3. L464.2 acces spre s. Horodca (de 

adăugat segmentul Horodca 2, r-ul 

Hîncesti). 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea a fost acceptată 

Raional 

Ialoveni 

25.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

1. Drum de acces Orac - Ceadîr 

L.2.5km.  

2. Drum de acces Victoria R34 V 

3. Drum de acces Hîrtop - Baiuş - R34  

4. Drum de acces Sărătica Nouă - 

Sărătica - Veche  

5. Drum de acces Frumuşica - R 3 4  

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional Leova 

26.  În cadrul drumului "G82 Rl-Pîrliţa-

Nisporeni-R25" să fie inclus drumul 

local "Drum de acces spre mănăstirea 

sat. Varzăreşti" 

Propunerea a fost acceptată prin 

includerea drumului menționat în listele 

drumurilor publice locale. 

Consiliul 

Raional 

Nisporeni 

27.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

L325 - Crihana-Sirota 

L322 - Tîrzîieni-CIisova 

M2 - Drum de acces spre satul Clisova 

Nouă 

M2 - Drum de acces spre satul 

Fedoreuca 

M2 - Drum de acces spre s.Cişmea 

L307 - Drum de acces spre 

s.Pohorniceni 

L307 - Drum de acces spre satul 

Jora de Mij loc 

L307.2 - Vîscăuți-Jora de Jos-L307 

R20 - Drum de acces spre s.Noroceni 

R20 - Drum de acces spre s.Budăi 

R20 - Drum de acces satul Dîscova 

R20 - Drum de acces s.Putintei-R20 

L309 - Drum de acces spre mina din 

s.Jeloboc, inclusiv si drumul spre 

s.Furceni 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Consiliul 

Raional Orhei 

28.  Lipsa de obiecții și propuneri  Consiliul 

Raional 

Sîngerei 

29.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

- Drumul între localităţile Căinării- 

Vechi - Floriceni cu lungimea de 11,5 

km; 

- L107 -drum de acces la s. Ţipilova -0,8 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional Soroca 
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km; 

- M -2 - drum de acces la Mănăstirea 

Cosăuţi cu lungimea de 4,7 km; 

- L64 - R9 drum de acces la Rudi şi 

Mănăstirea Rudi cu lungimea de 4,6 km; 

- Drum de acces la monumentul 

„Lumânarea Recunoştinţei" cu lungimea 

de 1,3 km. 

 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea a fost acceptată 

 

 

30.  Lipsa de obiecții și propuneri  Consiliul 

Raional 

Șoldănești 

31.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

R-42 drum de acces s .Şicoveţ -1650m 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată 

Consiliul 

Raional 

Ungheni 

32.  Se propune de a include în lista 

drumurilor publice locale următoarele 

drumuri: 

Chiselia Mare – Dimitrova 

R31 – acces spre s. Valea Perjei 

R36 – Cazaclia – Svetlîi  

R36 – Cazaclia – Baurci 

L648 – Gaidar – Baurci  

L648 – Gaidar – Tomai 

L647.1 – Joltai – Chiriet-Lunga 

M3 – Copceac – L666 

M3 – drum de acces spre s. Iujnaia 

M3 – drum de acces spre vamă (de 

nord) 

L705 - drum de acces spre vamă (Reni) 

M3 – ocolirea or, Vulcănești 

M3 – drum de acces spre cariera de 

nisip 

L701 - drum de acces spre cariera de 

nisip 

L703 - drum de acces spre Î.M „Apă-

Canal” 

L703 - drum de acces spre tabăra de 

odihnă „Iunosti” 

L703 - drum de acces spre stație de 

epurare a apei uzate 

 

 

 

Propunerea a fost acceptată parțial 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea a fost acceptată 

 

Propunerea a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

 

Propunerea nu a fost acceptată 

GĂGĂUZIA 

 

 

 

 

 


