
Bilanț de activitate, 100 de zile de la 

preluarea mandatului de primar



• aprobarea bugetului satului Peresecina în cuantum de 14247,8 mii 

lei, ulterior în luna ianuarie bugetul a fost rectificat cu adăugarea 

a 100 mii lei, în urma amendamentului la Legea privind bugetul 

de stat, inițiativa venind din partea deputaților BE „ACUM”. 



• încheierea contractului de prestări 

servicii pentru anul 2020, ce 

vizează transportul elevilor la 

instituțiile de învățământ pe 

perioada procesului de învățământ 

și transportul echipei de fotbal, 

membrii ansamblului folcloric 

„Baștina” în perioada estivală la 

competițiile și manifestațiile 

culturale, în mărime de 75000 lei.



• înaintarea unui demers către

SRL „Orhei Gaz” privind

includerea în planul de 

activitate a întreprinderii, 

gazificarea sectoarelor de 

locuințe „Hodolina Nouă” și

„Crișca”, la care am primit

răspuns că planul de activitate

este deja aprobat de ANRE, dar

vor include obiectele

menționate în planul anual de 

investiții în cazul efectuării

modificărilor. În aprilie-mai

vom insista asupra lucrărilor.



• înaintarea demersului Administrației de stat a drumurilor privind

instalarea iluminării suplimentare a trecerilor pietonale. Demersul a fost

acceptat și executat, am discutat referitor la trecerea din fața

restaurantului „Josper”, am primit asigurări că va fi și aceasta iluminată;



• crearea și înregistrarea asociației obștești „Centrul de Mobilitate și 

Dezvoltare Rurală”, care are drept scop elaborarea și implementarea 

proiectelor și programelor cu caracter educațional, social, ecologic, 

cultural și economic destinate dezvoltării satului Peresecina;

Asociația obștească 

„Centrul de Mobilitate și 

Dezvoltare Rurală”



• contractarea unei companii de proiectare, care a 

realizat proiectul tehnic privind demolarea turnului de 

apă (aflat într-o stare dezastruoasă) a fîntânii arteziene 

ce alimentează sectorul de centru a satului, Grădinița 

de copii nr. 3 „Mugurașii” și proiectarea construcției 

unei încăperi dotate cu pompe și un rezervor de apă cu 

volumul de 50 m3 care va înlocui turnul de apă. A fost 

necesar de schimbat soluția tehnică, deoarece fîntîna 

menționată se află în mijlocul satului, în apropierea 

blocurilor cu 3 nivele. În acest sens, a fost elaborat 

proiectul „Apă și servicii de calitate în Peresecina prin 

educare și mobilizare” și înaintat spre finanțare GIZ 

Moldova, deadline deschis pînă la data de 30.01.2020, 

prin care să rezolvăm problema apei necalitative în 

grădinița nr. 3 din cauza turnului defect. În timpul 

elaborării proiectului tehnic, am depistat că fîntîna 

arteziană a fost dată în arendă în 2006, și în termen de 

până la 30.01.2020, urgent am găsit soluția legală și 

am reziliat contractul, redobîndind dreptul de 

proprietate a primărie asupra bunului;



• la moment suntem în proces de elaborare a

proiectului tehnic de renovare a acoperișului

clădirii Liceului teoretic „A.Donici”,

proiectului tehnic de termoizolare a

clădirilor grădinițelor de copii. Elaborarea

proiectelor tehnice costă, dar sper să găsim

surse financiare, pentru a acoperi

cheltuielile. Totodată, suntem în căutare de

finanțatori pentru executarea lucrărilor

menționate;

• împreună cu administrația liceului am inițiat

elaborarea devizelor locale a reparației sălii

festive și sălii sportive. Grupul de inițiativă

format din elevi și reprezentanții APL

lucrează la elaborarea formularului de

proiect, pentru a fi depus spre finanțare;



• a fost elaborat devizul de 

cheltuieli pentru amenajarea a 

2 terenuri de joacă în sectoarele 

„Hodolina” și „La Izvor”. Cu 

surse minime ne propunem să 

amenajăm 2 terenuri de joacă 

pentru copii. Astfel, 

amenajarea a 600 m2 teren 

(pavaj nisip, gard etc.) va costa 

90789 lei, iar echipamentele 

amplasate aproximativ 100 mii 

lei (6 echipamente pe fiecare 

spațiu). În scurt timp începem 

lucrările;



• referitor la sistemul de canalizare vă informez că suntem în discuții cu 

Fondul Ecologic Național privitor la a II tranșă de finanțare, totodată, 

am depus demers la Consiliul raional Orhei privind susținerea 

finanțării proiectului, alocăm și din bugetul local. Cu Doamne-ajută 

sperăm să începem cât de curând lucrările de construcție a stației de 

epurare, după etapizat vom construi rețelele pe întreg teritoriul satului;



• negocieri cu Serviciul Protecţiei Civile şi 

Situaţii Excepţionale și 8 primării 

(Peresecina, Sămănanca, Teleșeu, Donici r. 

Orhei; Romanești Strășeni; Miclești, 

Rîșcova, Ișnovăț r. Criuleni) privitor la 

identificarea surselor financiare din bugetele 

locale pentru întreținerea postului de 

pompieri, angajarea a 4 persoane. Costul 

total a întreținerii postului este de 297200 lei, 

cotizația este distribuită proporțional 

numărului de locuitori din sate (per cap de 

locuitor 16 lei). Astfel, pentru ședința 

Consiliului va fi înaintată propunerea de a fi 

alocată cotizația satului Peresecina în 

mărime de 130000 lei din fondul de rezervă, 

pentru susținerea activității postului.



• s-a inițiat procedura de elaborare a devizului privind extinderea 

iluminării stradale. Tot la acest domeniu, depunem toate eforturile de 

a conecta gospodăria cet. Nica Nadejda la energie electrică (casa 

aflîndu-se în regiunea Rădi);



• s-a elaborat proiectul de înlocuire a corpurilor de iluminat stradal, din 

bec econom în sisteme LED, înaintat la Agenția de Eficiență 

Energetică. Estimăm o economie la bugetul local de 35-40% din 

valoarea consumului de energie electrică actual;



• împreună cu echipa primăriei efectuăm 

audiența zilnică a cetățenilor, examinăm 

cereri, eliberăm răspuns la cereri în 

termenul legal stabilit de Codul 

administrativ, examinăm situațiile cu 

ieșire la fața locului, întocmim acte de 

constatare, avertizăm asupra încălcărilor, 

consultăm cetățenii privind 

implementarea proiectelor .



Mult, puțin atât s-a reușit în aceste zile, loc de mai 

bine este oricînd. Important că suntem transparenți 

și deschiși spre dialog cu cetățenii, agenți 

economici, instituții publice.

Reiterez că întreaga activitate desfășurată și toate 

demersurile demarate, reprezintă o vădită 

preocupare a administrației publice locale pentru 

bunăstarea cetățenilor satului Peresecina, precum și 

a generațiilor viitoare, deoarece:

VIITORUL SE CLĂDEȘTE ASTĂZI !!!!


