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PARTEA II 
Hot râri ale Guvernului Republicii Moldova 

H O T R Â R E 
cu privire la aprobarea Programului de repara ie 
a drumurilor publice na ionale i a Programului de 
repara ie periodic /între inere a drumurilor publice 
na ionale, locale, comunale i a str zilor

În temeiul art. 2 lit. a1) din Legea bugetului de stat pentru 
anul 2020 nr. 172/2019 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2019, nr. 393-399, art. 321), cu modific rile 
ulterioare, Guvernul HOT R TE:

1. Se aprob :
1) Programul de repara ie a drumurilor publice na ionale, 

conform anexei nr. 1;
2) Programul de repara ie periodic /între inere a 

drumurilor publice na ionale, locale, comunale i a str zilor, 
conform anexei nr. 2.

2. Finan area lucr rilor preconizate în anexele nr. 1 i 
nr. 2 se va efectua de c tre Ministerul Economiei i Infras-
tructurii din contul mijloacelor bugetului de stat, pe m sura 
acumul rii resurselor financiare necesare. 

3. Func iile de beneficiar pentru lucr rile executate conform 
anexelor nr. 1 i nr. 2 vor fi îndeplinite de Î.S. „Administra ia 
de Stat a Drumurilor”. Dup  finalizarea lucr rilor prev zute 
în Programul de repara ie periodic /între inere a drumurilor 
publice na ionale, locale, comunale i a str zilor (cu excep ia 
lucr rilor pentru drumurile publice na ionale), volumul lucr rilor 
îndeplinite va fi transmis la balan a autorit ilor administra iei 
publice locale de nivelurile întâi i al doilea, prin act de trans-
mitere al lucr rilor respective, conform Regulamentului cu 
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public , 
aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 901/2015.

4. Achizi iile necesare pentru realizarea programelor 
nominalizate se vor efectua conform prevederilor legale.

5. Prezenta hot râre intr  în vigoarea la data public rii.

PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemneaz :
Viceprim-ministru,
ministrul finan elor Serghei Pu cu a
Ministrul economiei
i infrastructurii Serghei Railean

Nr. 314. Chi in u, 20 mai 2020.
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PROGRAMUL 
de repara ie a drumurilor publice na ionale 

 
Cheltuieli totale: 250 000 mii lei, inclusiv: 
 

Nr. 
crt. 

Num rul 
drumului 

Denumirea 
drumurilor  

Tronsonul,    
km 

Lungimea 
tronsonului, 

km 

Volumul 
aloca iilor, 

mii lei 

Tipul 
lucr rilor 

1. R21 

Orhei – 
Bravicea – 
C l ra i 
(Morozeni) 

21,20 - 34,20 13,0 54 889,0 
Repara ia 
îmbr c mintei 
rutiere  

2. R31 

R30 – Tudora – 
Palanca – 
frontiera cu 
Ucraina  

0,00 - 11,00 11,0 20 000,0 
Repara ia 
îmbr c mintei 
rutiere  

3. R36 
Basarabeasca – 
Ceadîr-Lunga – 
R29 

20,31 - 32,71 12,4 74 499,0 
Repara ia 
îmbr c mintei 
rutiere  

4. G109 Delac u – 
Bulboaca – R2 

7,99 - 9,13; 
13,4 - 19,43 7,2 20 000,0 

Repara ia 
îmbr c mintei 
rutiere  

5. G122 

M3 – 
Sagaidacul Nou 
– Satul Nou – 
Mihailovca – 
R26  
(L580 
Mihailovca – 
Sagaidac – 
Valea Perjei, km 
0 - 12,94) 

5,14 - 18,08 12,9 20 000,0 
Repara ia 
îmbr c mintei 
rutiere  

6. G125  
Cimi lia – 
Iargara – S rata 
Nou  

2,70 - 24,50 21,8 20 000,0 
Repara ia 
îmbr c mintei 
rutiere  

7. G135 

Ceadîr-Lunga – 
Congaz – 
Dimitrovca – 
G131  
(tronsonul 
Baurci – 
Congaz) 

10,00 - 18,00 8,0 40 612,0 
Repara ia 
îmbr c mintei 
rutiere  

Total 86,3 250 000,0   

                Anexa nr. 1 
la Hot rârea Guvernului nr. 314/2020 


