REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОРОКСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОРОКА
Proiect

DECIZIE nr.________
din “____” _____________ 2021
Cu privire la aprobarea programului de
reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice
locale în mun. Soroca pentru anul 2021.

În scopul reparaţiei şi întreţinerii drumurilor publice şi trotuarelor pe
teritoriul mun. Soroca, în temeiul art. 2 (3) c) şi 5 (2) din Legea drumurilor nr.
509 din 22.06.1995; art. 14 (2) f) al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006, Consiliul municipal DECIDE:
1. Se aprobă programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice
locale din mun. Soroca pentru anul 2021 conform anexei.
2. Serviciul de amenajare şi înverzire şi specialiştii în construcţii,
gospodărie comunală şi drumuri ai Primăriei mun. Soroca vor asigura executarea
prezentei decizii.
3. Controlul privind realizarea programului se pune în sarcina
viceprimarului Ghimpu Valerii.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică și intră în vigoare prin
publicarea pe Registrul de Stat al Actelor Locale.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
SECRETARUL C/M

Elaborat: M. Sanalatii
Coordonat:
____________ L. Pilipeţchi, primar
Avizat:
__________ V. Ghimpu, viceprimar
_________ M. Buşan, secretarul C/m
__________V. Cojocaru, jurist

MARCEL BUŞAN

Anexa nr. 1
la decizia C/m nr. ___din _____ 2021

LISTA
străzilor preconizate pentru reparații curente și capitale pentru
anul 2021
din bugetul local

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Strada
Alexei Mateevici
Ștefan cel Mare, 35, 37
Viilor, 9
Muncii
Ştefan cel Mare, 113
Total

M2
2 627,00
509,00
964,00
3 111,00
964,00
8 179,00

Suma
1 805 402,89
285 486,68
468 452,37
2 507 348,60
468 492,37
5 535 142,95

Lista străzilor preconizate pentru reparație pentru anul 2021
din surse suplimentare
Nr.
Strada
1.
Vaițehovschii
2.
Comuna din Paris
Total

SECRETARUL C/M SOROCA

M2
1 350,00
1 298,00
2 648,00

Suma
805 507,09
707 668,75
1 513 175,84

MARCEL BUŞAN

Nota informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea programului de reparație și
întreținere a drumurilor publice locale din mun. Soroca”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Primăria mun. Soroca, specialistul principal Maxim Sanalatii.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite:
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în baza inventarierii anuale a drumurilor
publice din mun. Soroca, care a fost efectuată de către conducerea Primăriei în comun
cu specialiștii din domeniu. Unde s-a luat în calcul stratul de uzură, fluxul de locuitori și
adresările cetățenilor ai municipiului. La care s-a hotărât de inclus în planul de lucru
următoarele străzi conform anexei nr. 1.
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:
În temeiul art. 14 (2) f) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006.
5. Fundamentarea economico-financiară:
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Se încadrează
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe site-ul oficial al
primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu şi totodată comunică
prin transmiterea copiilor:
- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a RM;
8. Constatările expertizei anticorupție
9. Constatările expertizei de compatibilitate
10. Constatările expertizei juridice:
Corespunde cerinţelor prevederilor legale.
11. Constatările altor expertize

Maxim Sanalatii, specialist

