
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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     Cu privire la crearea Comisiilor pentru cercetarea prealabilă privind 

declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, 

modernizare şi extindere a unor drumuri naționale 

---------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 7 alin. (2) din Legea exproprierii pentru cauza de utilitate 

publică  nr. 488/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  

 nr. 42-44, art. 311), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
 

1. Se creează Comisiile pentru cercetarea prealabilă privind declararea 

utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi 

extindere a drumurilor: M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – 

Dubăsari – frontiera cu Ucraina (km 85 – km 104); R1 Chișinău – Ungheni – 

frontiera cu România (km 103 - km 104); R6 Chișinău – Orhei – Bălți (km 99 – 

km 112); R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina (km 

123 – km 132); R26 Bender – Căușeni – Cimișlia (km 71 – km 86), și se aprobă 

componența nominală a acestora, conform anexelor  nr. 1– 5. 

 
 

2. Comisiile nominalizate vor activa în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind modul de cercetare prealabilă pentru declararea utilității 

publice a obiectului exproprierii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  

nr. 660/2006. 

 
 

3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiilor menţionate 

din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele  

nou - desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern. 
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4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Georgeta Mincu 
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          Anexa nr.1 

         la Hotărîrea Guvernului nr. 
 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a  Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice 

de interes național a lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului M1 

Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu 

Ucraina (km 85 – km 104) 
 

Dogotari Svetlana – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, președinte al Comisiei 

 

Rogovei Radu – şef al Direcției infrastructură de transport, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar al 

Comisiei 

 

Țurcanu Iacob – consultant principal în cadrul Serviciului 

administrare a patrimoniului de stat și fondului 

funciar, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

 

Bejinari Cristina – consultant principal în cadrul Secției fondurilor 

de dezvoltare, Direcția investiții publice și 

asistența financiară externă, Ministerul Finanțelor 

 

 – viceprimar al municipiului Chișinău 

 

Mardare Victor – primar al comunei Grătiești 

 

Apostol Ion – primar al comunei Trușeni 

 

Șaran Eleonora – primar al oraşului Durlești 
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          Anexa nr.2 

         la Hotărîrea Guvernului nr. 
 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a  Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice 

de interes național a lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului R1 

Chișinău – Ungheni – frontiera cu România (km 103 – km 104) 
 

 

Dogotari Svetlana – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, președinte al Comisiei 

 

Rogovei Radu – şef al Direcției infrastructură de transport, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar 

al Comisiei 

 

Țurcanu Iacob – consultant principal în cadrul Serviciului 

administrare a patrimoniului de stat și fondului 

funciar, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

 

Bejinari Cristina – consultant principal în cadrul Secției fondurilor 

de dezvoltare, Direcția investiții publice și 

asistența financiară externă, Ministerul 

Finanțelor 

 

Ciuvaga Alexandru – președinte al raionului Ungheni 

 

Burlacu Mihail – primar al comunei Zagarancea 
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          Anexa nr.3 

         la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice 

de interes național a lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului R6 

Chișinău – Orhei – Bălți (km 99 – km 112) 

 

Dogotari Svetlana – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, președinte al Comisiei 

 

Rogovei Radu – şef al Direcției infrastructură de transport, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar 

al Comisiei 

 

Țurcanu Iacob – consultant principal în cadrul Serviciului 

administrare a patrimoniului de stat și fondului 

funciar, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

 

Bejinari Cristina – consultant principal în cadrul Secției fondurilor 

de dezvoltare, Direcția investiții publice și 

asistența financiară externă, Ministerul 

Finanțelor 

 

Corcodel Grigore – președinte al raionului Sîngerei 

 

Brașovschi Gheorghe – primar al oraşului Sîngerei  
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          Anexa nr.4 

         la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice 

de interes național a lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului R14 

 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina  

(km 123 – km 132) 

 

Dogotari Svetlana – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, președinte al Comisiei 

 

Rogovei Radu – şef al Direcției infrastructură de transport, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar al 

Comisiei 

 

Țurcanu Iacob – consultant principal în cadrul Serviciului 

administrare a patrimoniului de stat și fondului 

funciar, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

 

Bejinari Cristina – consultant principal în cadrul Secției fondurilor 

de dezvoltare, Direcția investiții publice și 

asistența financiară externă, Ministerul Finanțelor 

 

Lesnic Vadim – președinte al raionului Dondușeni 

 

Romaniuc Vasile – președinte al raionului Ocnița 

 

Beţivu Victor – primar al satului Arionești 

 

Cuhari Ivan – primar al satului Unguri 
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          Anexa nr.5 

         la Hotărîrea Guvernului nr. 
 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice 

de interes național a lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului  

R26 Bender – Căușeni – Cimișlia (km 71 – km 86) 
 

Dogotari Svetlana – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, președinte al Comisiei 

 

Rogovei Radu – şef al Direcției infrastructură de transport, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar al 

Comisiei 

 

Țurcanu Iacob – consultant principal în cadrul Serviciului 

administrare a patrimoniului de stat și fondului 

funciar, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

 

Bejinari Cristina – consultant principal în cadrul Secției fondurilor 

de dezvoltare, Direcția investiții publice și 

asistența financiară externă, Ministerul Finanțelor 

 

Bivol Iovu – președinte al raionului Cimișlia 

 

Moraru Iurie – primar al satului Mihailovca 

 

Răileanu Gheorghe – primar al oraşului Cimișlia 
 

 

 

 

 

 



Noti informativl

la proiectul Hotlririi de Guvern cu privire la crearea comisiilor pentru
cercetarea prealabili privind declararea utilitifii publice de interes na{ional a

lucririlor de reabilitare, modernizare gi extindere a unor drumuri na{ionale

1. Denumirea autorului qi, dupi c z, a participan{ilor la elaborarea
roiectului

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei si Infrastructurii.

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finaliti{ile
u rmirite

In vederea sporirii eficientei 9i eficacitdlii sectoru lui de transport cu suportul
Bdncii Mondiale, a fost elaborati qi aprobatd Strategia de transport qi logisticd pe

anii2013-2022, aprobatd prin Hotirirea Guvemului nr.827l 2013.
Conform Strategiei menlionate un impact major asupra dezvoltdrii economice gi

sociale a 16rii il are infrastructura rutierd - drumurile publice de interes nafional,
inclusiv: Ml Frontiera cu RomAnia - Leuqeni - Chi;indu - Dubdsari - frontiera cu

Ucraina (km 85 - km 104); Rl Chigindu - Ungheni - frontiera cu Romdnia (km
103 - km 104); R6 ChiEindu - Orhei - BAlli (km 99 - km 112); R14, R6 - Codrul
Nou - Soroca - Unguri - frontiera cu Ucraina (km 123 - km 132); R26 Bender -
Ciugeni - Cimiglia (km 71 - km 86), care asigurd principalele legdturi
internalionale qi nalionale.
La moment, au fost elaborate studii de fezabilitate qi proiecte tehnice pentru
reabilitarea, modemizarea gi extinderea unor sectoare a drumurilor nalionale
menlionate. Aceste studii prev6d construclia variantelor de ocolire a unor localitdli
qi imbun6tS{irea elementelor geometrice ale drumurilor, ce [in de siguranla
circula{iei rutiere.
Lucr6rile de reabilitare, modemizare qi extindere a drumurilor care ulterior vor fi
incluse in proiectul Legii privind declararea utilitetii publice de interes nalional vor
fi finanlate din sursele exteme ;i bugetul de stat.
Proiectul fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii exproprierii pentru
cauza de utilitate publici nr.488/ 1999 Ei Hotdrirea Guvemului nr. 6601 2006
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare prealabild pentru
declararea utilitS$i publice a obiectului exproprierii.
Prezentul proiect al Hotdririi Guvernului a fost elaborat in scopul urgentdrii
alocdrii terenurilor necesare pentru executarea lucririlor de reabilitare,
modernizare qi extindere a drumurilor nalionale susmentionate, in conformitate cu
prevederile Strategiei de transport gi logisticd pe anii2013-2022.

3. Princi alele revederi ale roiectului i eviden ierea elementelor noi
Proiectul iniliat are ca obiectiv crearea Comisiilor pentru cercetarea prealabild
privind declararea utilitdlii publice de interes nalional a lucririlor de reabilitare,

i extindere a drumurilor: Ml Frontiera cu Romdnia - Leu ni -modernizare



Chiqindu - Dubisari - frontiera cu Ucraina (km 85 - km lOa); Rl Chiqindu -
Ungheni - frontiera cu Rom6nia (km 103 - km 104); R6 Chiqindu - Orhei - Bdli
(km 99 - km 112); Rl4, R6 - Codrul Nou - Soroca - Unguri - frontiera cu

Ucraina (km 123 - km 132); R26 Bender - Cdugeni - Cimiqlia (km 71 - km 86) qi

aprobarea componenfei nominale a acestora.
Comisiile vor activa in conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul
de cercetare prealabild pentru declararea utilitilii publice a obiectului exproprierii
aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr.6601 2006.

4. Fundamentarea economico - financiarl
Pentru implementarea prevederilor prezentei Hotdriri, nu sunt necesare cheltuieli
financiare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Urmare aprob6rii prezentului proiect de Hotdrire a Guvernului nu va fi necesari
modificarea altor acte normative.

6. Avizarea gi consultarea publici a proiectului
Anunful privind inilierea elabordrii proiectului Hotdririi de Guvem cu privire la
crearea comisiilor pentru cercetarea prealabild privind declararea utilitdtii publice
de interes na(ional a lucrdrilor de reabilitare, modemizare gi extindere a unor
drumuri nafionale a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei gi

Infrastructurii (www.mei.gov.md), in conformitate cu prevederile Legii privind
transparenla in procesul decizional nr.2391 2008.

Ministru Vadim BRINZAN

7t


	Hotarire,anexa.pdf
	Nota.pdf



