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PROIECT
DECIZIE
01 iulie 2022

Nr. 04/01-XXVII

Cu privire la modificarea/completarea deciziei consiliului nr. 03/01-XXII din 13.05.2022
”Cu privire la selectarea porțiunilor de drum pentru reparație în anul 2022”
În temeiul art.14 alin. (2), lit. f) din Legea privind administraţia publica locală
nr.436/2006, art 4 alin 2, lit c) din Legea privind descentralizarea administrative nr 435/2006, art.
5 p. 2, lit b) și 8 p.4 din Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003, art. 5 pct. 1,3 și 11
din Legea drumurilor nr. 509/1995, cererile locuitorilor satului Ciobalaccia, și satului
Victorovca, avizul comisiilor consultative de specialitate activități economico-financiare și
protecția mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie, consiliul comunal
Ciobalaccia,
D E C I D E:
1. Se modifică/completează punctul nr. 1 din decizia carea va avea un nou cuprins: ,,Se includ
porțiunile de drum pentru întreținere și reparații, în anul 2022 după cum urmează:
- Satul Victorovca de la cet. Turlacov Nicolae P. -cet. Chilian Andrei pîna la – Jelev Stepan, cu
variantă albă;
- Satul Ciobalaccia, centrul satului (cu beton asfalt);
- Satul Ciobalaaccia trotuar cu pavaj de la cet. Obreja Parascovia pînă la podeț spre liceul
Teoretic ,,N. Mihai,,),,
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe Pîrciu, primarul comunei
Ciobalaccia.
3. Controlul executării prezentei decizii, se asuma comisiei de specialitate protecția mediului,
amenajarea teritoriului, agricultură și industrie, consiliul comunal Ciobalaccia.

Președintele ședinței
Avizat:
Secretarul Consiliului comunal Ciobalaccia

Luminița TURLACOV

Nota informativă
la proiectul de decizie nr. 04/01-XXVII din 01.07.2022
,,Cu privire la modificarea/completarea deciziei consiliului nr. 03/01-XXII din
13.05.2022 ”Cu privire la selectarea porțiunilor de drum pentru reparație în
anul 2022”,,
Stimati consilieri în temeiul art.14 alin. (2), lit. f) din Legea privind administraţia
publica locală nr.436/2006, art 4 alin 2, lit c) din Legea privind descentralizarea
administrativă nr 435/2006, art. 5 p. 2, lit b) și 8 p.4 din Legea privind finanțele
publice locale nr. 397/2003, art 5 p. 1,3 și 11 din Legea drumurilor nr. 509/1995,
cererile locuitorilor satului Ciobalaccia, în baza consultarilor cu societatea civila
din 11 martie 2022 și din data de 08 aprilie 2022.
Conform deciziei consiliului communal Ciobalaccia nr.03/01-XXII din 13.05.2022
”Cu privire la selectarea porțiunilor de drum pentru reparație în anul 2022”, au
fost incluse porțiunile de drum pentru întreținere și reparații, în anul 2022 după
cum urmează:
- Satul Victorovca de la cet. Chilian Andrei pîna la – cet. Jelev Stepan, cu variantă
albă;
- Satul Victorovca, trotuar cu pavaj de la cet. Chilian Andrei pînă la ghereta s.
Victorovca
- Satul Ciobalaccia, centrul satului (cu beton asfaltic);
- Satul Ciobalaaccia trotuar cu pavaj de la cet. Obreja Parascovia pînă la podeț spre
liceul Teoretic ,,N. Mihai,,).
Din motiv ca dupa consultatia cu specialisti in domeniul construcțiilor si a unui
deviz de cheltuieli pentru reparatia portiunii ,,Satul Victorovca, trotuar cu pavaj de
la cet. Chilian Andrei pînă la ghereta s. Victorovca,, s-a constatat ca se depaseste
suma de 100000 lei pentru reparatia acestei portini. Astfel se propune de a fi
modificat/completat punctul nr. 1 din decizia carea va avea un nou cuprins: ,,Se
includ porțiunile de drum pentru întreținere și reparații, în anul 2022 după cum
urmează:
- Satul Victorovca de la cet. Turlacov Nicolae P. -cet. Chilian Andrei pîna la –
Jelev Stepan, cu variantă albă;
- Satul Ciobalaccia, centrul satului (cu beton asfalt);
- Satul Ciobalaaccia trotuar cu pavaj de la cet. Obreja Parascovia pînă la podeț spre
liceul Teoretic ,,N. Mihai,,),,

