
                                                                                                                                                                            

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL NISPORENI 

CONSILIUL   SĂTESC  GROZEȘTI 

MD - 6401, satul Grozesti, raionul Nisporeni 

Tel : (0264 - 43) 2-36 ,  (0264 - 43) 6-68  , (0264 - 43) 2-38 -fax 

Primaria.Grozesti@gmail.com 

WEB : grozesti.primarie.md 

                                                                                                           PROIECT                                                                          
 

DECIZIE nr. 5 / 6 
 

din  07   decembrie  2018                                                                                  s. Grozești 
 

Cu privre la identificarea și selectarea  

 sectoarelor de drum local, care urmează a fi  incluse 

 în Programul Guvernamental 

 „ Drumuri Bune 2 pentru Moldova  ” 

 

    În temeiul art. 14 ( 1 ) și  ( 2 ) , lit. ( f )  al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală ,  Art. 5 ( 3 )  din  Legea drumurilor nr. 509 din 22.06.1996 cu 

modificările ulterioare ,  Art. 34 ( 2 ) al Hotărîrii Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 privind 

aprobarea listelor drumurilor publice și locale din R. Moldova, Art. 14 ( 1 ) și ( 2 ) din Legea 

privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 și avînd în vedere Scrisoarea  

Ministerul Economiei și Infrastructurii  nr. 11- 11820 din 21.11.2018 privind  selectarea sectoarele 

de drum care urmează a fi incluse în Proiectul  „ Drumuri Bune 2 pentru Moldova  ” pentru anul 

2019   și ținînd cont de  Procesul – Verbal din 21.11.2018  a Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului și selectarea a sectoarelor de drum în satul Grozești , constituită prin Dispoziția nr. 31 

din 22.11.2018 , avînd în vedere avizul comisiei pentru agricultură și amenajarea teritoriului   ,  

Consiliul local  Grozești, 

                                                                         DECIDE: 

1. Se ia act de  informația prezentată de primarul s. Grozești Crîșmaru Silvia privind  

identificarea  sectoarele  de drum  pentru a fi inclus în   Programul  Guvernamental  

 „ Drumuri Bune 2 pentru Moldova  ” pentru anul  2019 .  

2.  Se  selectează  sectoarele  de  drum, proprietate publică a s. Grozești , raionul Nisporeni, 

conform  , conform  secțiunii Transversale tipice – profil  transversal  Tip V , care 

urmează a fi inclus în   Programul  Guvernamental  „ Drumuri Bune 2 pentru Moldova  ” 

pentru anul 2019 , după cum urmează : 
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1. str. Dacia  - 0,380  km. 

2. str. Libertății – 0,260 km. 

3. str. Dimitrie Cantemir – 0,500 km. 

3. Prezenta decizie se remite  factorilor de decizie în termenii stabiliți de legislația în vigoare. 

4. Controlul  executării  prezentei  Decizii  se   atribuie  primarului  Crîșmaru  Silvia . 

 

Actele ce servesc temei pentru adoptarea deciziei  : 

 

    1. Nota  informative  a   specialistului  Primăriei Grozești. 

    2. Procesul – verbal al grupului de lucru  pentru colectarea  propunerilor privind sectoarele de  

       drum ce urmează a fi incluse în Programul Guvernamental „Drumuri Bune 2” – 2019 . 

 

 

                  AU VOTAT :  Pentru –   ,  Contra –  ,  Abţinuţi –  

 

 

Autor : 

Specialist                                             Savin Iustin 

                                                              Tel : (0264 - 43) 6-68, Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


