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1. Remedierea infrastructurii drumurilor
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Parţial
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N erea liza t

R esponsabil

Construcţia, 
reabilitarea şi 
modernizarea 
drumurilor locale

Evaluarea anuală a calităţii 
dramurilor în raion, în vederea 
planificării şi prioritizării 
proiectelor de reabilitare a 
dramurilor locale.

Constituirea 
comisiei raionale 
pentru evaluarea 
stării dramurilor 
şi prioritizării 
proiectelor de 
reabilitare

Anual prin dispoziţia preşedintelui raionului se constituie comisii pentru 
evaluarea stării drumurilor, cu participarea specialiştilor DEDTAI, 
consilierilor raionali, reprezentanţilor poliţiei rutiere şi reprezentantul 
Administraţiei de Stat a Dramurilor.

Realizat Consiliul
raional

întreţinerea drumurilor locale 
(73,77 km)

Dramuri locale 
întreţinute în stare 
practicabilă 
(73,77 km)

Anual se alocă surse financiare conform formulei de calcul pentru lkm 
de drum. Pentru anul 2019 s-au alocat 2430,6 mii lei (inclusiv şi 
întreţinerea pe timp de iarnă) în 9 luni s-au valorificat 1693,02 mii lei

Se realizează Consiliul
raional

întreţinerea dramurilor locale pe 
timp de iarnă, (73,77 km)

Drumuri locale 
întreţinute pe 
timp de iarnă în 
stare practicabilă 
(73,77 km)

Se execută anual. Pentru anul 2019 s-au alocat 400 mii lei, până în 
prezent s-au valorificat 136,710 mii lei

Se realizează Consiliul
raional

Construcţia dramului comunal 
Filipeni- Romanovca- Sărata 
Nouă.

Proect de execuţie 
elaborat

Dram construit şi 
recepţionat

în curs de construcţie Finanţator FNDR, suma totală 23,541 mln lei, 
valorificate 1,5 mln lei.

Lucrările sunt stopate din lispa surselor financiare. Se identifică surse 
financiare

Parţial
realizat

Consiliul
raional

Reparaţia drumului local L541 
dram de acces spre s.Tomai (0,3 
km)

Sector de drum 
local cu L=0,3 km 
reparat

Drum reparat şi pus în francţiune Realizat Consiliul
raional

Construcţia dramului local L541 
Dram de acces spre 
s.Tomai(0.8km)

Proiect de
execuţie elaborat

Sector de drum 
local cu L=0,8 km 
construit şi 
recepţionat

Drum de acces construit în asfalt. Lucrări recepţionate Realizat Consiliul
raional

Construcţia dramului de Sector de drum Reparat şi se menţine în stare practicabilă Realizat Consiliul
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legătură între satele Ceadîr şi 
Orac

reabilitat
-------------------------------------------------  ------------------------------------

raional

Reparaţia drumului local L542, 
Drum de acces s. Tochile

Drum reparat 
Sector de drum

Lucrări de reparaţie în iunie2017.
în aprilie şi octombrie 2019 lucrări reparaţie a unor sectoare de drum.

Realizat Consiliul
raional

Răducani practicabil Drum practicabil.
Reparaţia drumului local L540 
s.Cupcui G100 (2,6km)

Proiect de 
execuţie elaborat

Sector de drum 
construit în asfalt 
şi recepţionat

în anul 2018 Consiliul raional a alocat 200 mii lei pentru elaborarera 
Proiectului de execuţie. Proiect de execuţie elaborat. Se identifică surse 
financiare pentru construcţia drumului

Parţial
realizat

Consiliul
raional

Construcţia drumului local 
L544-G102 -Beştemac-Piteşti- 
G125 (2.4 km)

Proiect de 
execuţie elaborat

Sector de drum
construit
recepţionat

în 2017 a fost elaborat Proiectul de execuţie pentru construcţia 
drumului Piteşti-G125. Costul lucrărilor de proiectare- 204 mii lei, 
lucrări de verificare 28,548 mii lei.

Parţial
realizat

Consiliul
raional

Construcţia drumului local 
L548-R34 intravilan s. 
Hănăsenii Noi (lkm)

Proiect de 
execuţie elaborat

Drum construit în 
asfalt şi 
recepţionat

în anul 2018 Consiliul raional a alocat 200 mii lei pentru elaborarea 
Proiectului de execuţie. DEDTAI în calitate de aplicant în parteneriat cu 
CJ Iaşi a înaintat cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Comun RO-MD 2017-2020. Proiectul a trecut 2 etape de verificare a 
BRCT şi este trecut în lista de rezervă.

Parţial
realizat

Consiliul
raional

Construcţia drumului local L550 
spre s.Nicolaevca- R34 (0,5km)

Proiect de 
execuţie elaborat

Drum construit în 
asfalt şi 
recepţionat

în anul 2017 CR a alocat 55 mii lei pentru elaborarea Proiectului de 
execuţie şi 8,748 mii lei -verificarea proiectului. în anul 2019 a fost 
încheiat contract de antrepriză pentru construcţia drumului în sumă de 
996 mii lei. Lucările incluse în contract sunt finalizate

Realizat Consiliul
raional

Construcţia drumului local L547 
s.Filipeni-R34 (4km)

Proiect de 
execuţie elaborat

Drum construit şi 
recepţionat

Drum existent în pietriş, anual se execută lucrări de întreţinere şi 
reparaţie

Nerealizat Consiliul
raional

Construcţia drumului local 
s.Troian 2-L544 (spre 
s.Beştemac) (i,263km)

Proiect de 
execuţie elaborat

Drum construit şi 
recepţionat

în 2017 a fost elaborat Proiectul de execuţie. Costul lucrărilor de 
proiectare 95,95 mii lei, lucrări de verificare 14,986 mii lei.

Parţial
realizat

Consiliul
raional
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Construcţia drumului de ocolire 
G99-str. Podul de flori or.Leova

Proiect de 
execuţie elaborat

D ru m  c o n s tru it  si

în 2017 a fost elaborat Proiectul de execuţie. Costul lucrărilor de 
proiectare 458,492 lei, lucrări de verificare 41,664 mii lei.

Parţial
realizat

Consiliul
raional

recepţionat

Construcţia Podului 
Transfrontalier Leova-Bumbăta

Studiu de
fezabilitate
elaborat

Proiect introdus 
în lista proiectelor 
preferenţiale 
aprobat prin 
Hotărârea de 
Guvern moldo- 
română

Proiect de 
execuţie elaborat

Pod
transfrontalier 
construit şi 
recepţionat

în anul 2018 a fost elaborat Studiul de fezabilitate. La şedinţa comisiei 
mixte interguvernamentaie de colaborare economică între Republica 
Moldova şi România, din data de 12 octombrie2017, partea 
moldovenească a propus examinarea oportunităţii implementării 
Studiului de prefezabilitate privind construcţia unui pod rutier peste râul 
Prut lângă or. Leova (RM) şi localitatea Bumbăta (RO).
Au fost adoptate decizii de susţinere a iniţiativei construcţiei podului de 
către consiliile raionale Basarabeasca, Cimislia, Căuseni. Aceste 
consilii raionale şi Consiliul raional Ştefan Vodă au adresat un demers 
către Guvernul Republicii Moldova despre includerea Construcţiei 
podului în lista obiectelor prioritare de cooperare moldo-română. 
Iniţiativa Consiliului Raional Leova de a restabili podul în regiunea 
or.Leova este susţinută de Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, 
care la şedinţa din or. Leova a adoptat rezoluţia votată ue 17 preşedinţi 
de raion din Republica Moldova şi două judeţe din România. Asociaţia 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru şi Consiliul judeţean Vaslui a înaintat 
demersuri către Guvernul României privind susţinerea Iniţiativei 
construcţiei podului transfrontalier în regiunea or.Leova (MD) şi 
s.Bumbăta (RO).

Parţial
realizat

Consiliul
raional

Construcţia drumului local 
s.Orac-R34 (3,5 km)

Proect de execuţie 
elaborat

Drum construit şi 
recepţionat

A fost elaborat proiectul de execuţie Parţial
realizat

Consiliul
raional

Constrcţia drumului s.Tochile 
Răducani -G99 (2,8km)

Proect de execuţie 
elaborat

Drum construit şi 
recepţionat

Drumul nu a fost construit. în fiecare an se execută lucrări de întreţinere 
a drumului pentru a fi posibilă transportarea copiillor la gimnaziul din 
s.Tochile Răducani

Nerealizat Consiliul
raional

Construcţia drumului local 
s.Bulgărica-G125 (lkm)

Proiect de 
execuţie elaborat

Drum construit şi 
recepţionat

Proiect de execuţie elaborat 
Anual se execută lucrări de întreţinere

Parţial
realizat

Consiliul
raional

Efectuarea studiului de 
fezabilitate pentru renovarea 
drumurilor locale de importanţă

Studiu de
fezabilitate
elaborat

Este elaborat studiul de fezabilitate pentru construcţia drumului Leova- 
Pogăneşti-Leuşeni. în trecut acesta era drumul local L574. Odată cu 
formarea drumurilor regionale acest drum a trecut ca drum regional.

Parţial
realizat

Consiliul
raional
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strategică economică, socială şi 
culturală şi identificarea 
fondurilor externe de finanţare a 
proiectelor respective.

Proiecte de 
execuţie elaborate

----------------------------------------------------------------------------ţ ---------------------------------------------------------
Este elaborat studiul de fezabilitate pentru podul transffontalier 
Leova(MD) -Bumbăta (RO).
Drumul Leova-Leuşeni, podul transfrontalier şi drumul de ocolire 
intrare în or. Leova au o importanţă strategică, economică, socială şi

Surse de finanţare 
identificate

Proiecte
implementate

culturală deosebită pentru dezvoltarea raionului. Din cauza costurilor 
mari a investiţiei a fost imposibilă înaintareapentru finanţare a 
proiectelor în cadrai POC RO-MD.

Monitorizarea 
valorificării 
eficiente a 
resurselor din 
fondul rutier

Elaborarea planului de 
monitorizare şi distribuţie 
eficientă a resurselor din fondul 
rutier la nivel de raion pe tipuri 
de necesităţi.

Programe de 
repartizare a 
mijloacelor FR 
elaborate

Decizii de 
consiliu aprobate

Contracte de 
execuţie semnate

Lucrări şi servicii 
excutate şi 
recepţionate

Anual prin Decizia consiliilor locale se aprobă Programul pentru 
repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului Rutier. Anterior 
elaborării proiectului de decizie prin dispoziţia preşedintelui se crează 
comisii pentru evaluarea stării dramurilor şi selectării drumurilor pentru 
includerea în plan.

Realizat Consiliul
raional

Instruirea reprezentaţilor APL 
privind monitorizarea şi 
distribuţia eficientă a resurselor 
din fondul rutier la nivel de 
raion.

Funcţionari 
publici instruiţi

în 2018 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a 
convocat o şedinţă de lucru cu reprezentanţii raioanelor, în cadrai căreia 
s-a discutat şi despre modalitatea distribuirii, monitorizării şi utilizării 
eficiente a surselor din Fondul Rutier. La şedinţă a participat 
funcţionarul public responsabil de monitorizarea şi distribuirea 
eficientă a surselor din Fondul Rutier pentru reparaţia şi întreţinerea 
drumurilor publice locale.

Realizat Consiliul
raional

Specialist principal SCDT 
Marcu Maxim


