Proiect

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI
Decizie nr.5/__
din ______iulie 2020
Cu privire la selectarea unei străzi
pentru reparație
În conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
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 nr. 314 din 20.05.2020,
în baza art. 4 (1), lit. d) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.
435 – XVI din 28.12.2006,
în temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (2), lit. f), 20 (5) din Legea privind
administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orășenesc
Căușeni, DECIDE:
1. Se selectează, str. 1 Mai din or. Căușeni, pentru a fi reparată din contul
mijloacelor
financiare
alocate
conform
Programului
de
reparație
periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor
aprobat conform Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 314
din 20.05.2020.
2. Se stabilește executarea lucrărilor de reparație a str. 1 Mai din or. Căușeni
pe o porțiune de 449 m prin schimbarea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă în
beton asfaltic.
3. Se desemnează, domnul Anatolie Donțu, primarul or. Căușeni, responsabil
de controlul executării prezentei decizii.
4. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni;
- Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la
cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a
Primăriei orașului Căușeni și includerii în Registrului de stat a
actelor locale.
Primar

Anatolie Donțu

Specialist

Pavel Daranuța

Secretarul Consiliului Orășenesc

Cucoș - Chiseliță Ala

N O T Ă I N FO R M A T I V Ă
la proiectul de decizie
,,Cu privire la selectarea unei străzi pentru reparație”
1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Primaria or. Căușeni, specialist Daranuța Pavel
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
În scopul îmbunătățirii condițiilor de deplasare a cetățenilor din oraşul Căuşeni,
minimizarea riscului de accidente.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 20 mai 2020 ,,Cu privire
la aprobarea programului de reparație a drumurilor publice naționale, și a
Programului de reparație/întreținere periodică a drumurilor publice naționale,
comunale și a străzilor”,
art. 4. (1) din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 “ Cu privire la proprietarea
publică a unităților administrativ – teritoriale “,
art. 4 (d); (g) din Legea privind descentralizarea administrativă 435 – XVI
din 28 decembrie 2006,
în temeiul art.14(2) lit.f), 20 (l), (5) al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,
5. Fundamentarea economico-financiară
----------------------------7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în
procesul decizional, proiectul de ,,Cu privire la selectarea unei străzi pentru
reparație”este plasat pe pagina web oficială a Primăriei or. Căușeni. Proiectul va fi
supus consultărilor publice cu toate părțile interesate și va urma avizarea oficială în
condițiile cadrului normativ.
8. Constatările expertizei anticorupție.
Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează
drepturile fundemantale ale omului
9. Constatarea expertizei juridice
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art. 4. (1) din Legea nr.
523-XIV din 16.07.1999 “ Cu privire la proprietarea publică a unităților
administrativ – teritoriale “,
în art. 4 (d); (g) din Legea privind descentralizarea administrativă 435 – XVI
din 28 decembrie 2006,
în temeiul art.14(2) lit.f), 20 (l), (5) al Legii privind administraţia publică locală

nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, inclusiv raportul
specialistului în domeniu, reiese că examinarea și aprobarea proiectului în cauză
este de competența Consiliului orășenesc Căușeni și are suport juridic pozitiv.

Specialist

Daranuța Pavel

