
Raport de activitate pentru anul 2020



Bugetul executat pentru anul 
2020

Venituri- 17 976 100 lei

Bani de la 

Guvern

10 919 100 lei

Bani acumulați 
local, 7 057 000 

lei

Cheltuieli- 14 094 400 lei



Amenajarea a 2 terenuri de joacă 
– 186 300 mii lei



Construcția unei rigole în sectorul Holboșița 
– 17 000 lei



Construcția drumului de pe str. Pilotul Vasile 
Pantea – 1 465 600 lei



Astuparea craterului de lîngă rîpa Creizan



Construcția drumului de pe str. Dimo: ASD –
905 617,88 lei; APL și locuitorii – 215 006 lei.



Construcția rigolei gospodăria Ursachi



Construcția rigolei Grădinița nr. 2 „Albinuța”



Construcția Drumului de lîngă Clădirea 
administrativa: APL – 300 000 lei, locuitorii- 69 

600 lei, Partener Select – 50 400 lei. 



Construcția Strazii Mihai Sadoveanu, APL –
188 900 lei. 



Amenajarea drumului Decebal variantă albă 
– 69 600 lei



Constructia rigolelor Brosteni 11 000 lei



Donație 5 camazuri de pietriș repartizat pe 
strazile s. Peresecina SRL „Acit Trans”



Amenajarea teritoriului la Grădinița nr. 3 –
296 000 lei



Amenajarea teritoriului la Grădinița nr. 2 –
238 100 lei



Reparația încăperii tehnice la Grădinița nr. 2 și 
instalarea statiei de tratare a apei – 238 900 lei



Instalarea statiei de tratare a apei Grădinița nr. 3 
– 144 300 lei



Amenajarea scuarului Liceului – 40 900 lei; 
mesele, urnele, scaune - grant



Supraveghere video – 69 900 lei



Schimbarea turnului de apă sectorul centru
turn – 227 000 lei; fundația – 287 700 lei



Iluminarea stradală – 652 
700 lei: 
- 163 400 lei-consum energie 
electică;
- 26 000 lei-salariu 
electrician;
- 156 000 lei – înlocuirea 
corpurilor LED 90 buc;
- 299 900 lei extindere 10 
piloni, 80 LED, 1 km torsadă, 
conectarea Nica Nadejda



Elaborarea documentelor de politici locale
• Strategia de dezvoltare a satului 

Peresecina pentru anii 2021-2026;

• Codul de etică și deontologie a angajaților 
primăriei;

• Regulile de executare a construcțiilor 
locative, accesoriilor și amenajărilor, de 
întreținere a blocurilor locative și 
teritoriilor aferente, de conduită a 
proprietarilor terenurilor vecine, de pe 
teritoriul s. Peresecina;

• Regulamentul privind constatarea 
contravențiilor de către agentul constator 
din subordinea APL pe teritoriul satului 
Peresecina.



Ajutorarea persoanelor nevoiașe - 300 colete în decursul 

anului, donatori Alexei Șchiopu, ONG Pruteanu Rodica, Agenți 
economici



Înghețată pentru copii de 1 iunie - donație Linela



„Un ghiozdan pentru un copil din Peresecina” - 50 elevi, 
donatori: PERLERA, Fam. Boțan, Fam. Busuioc, ș.a.



Procese de judecată cîștigate

-Returnarea la primărie a 2 terenuri
pentru construcție, unul format în zona
de agrement;

-Reîntregirea terenului aferent Grădiniței 
nr. 3 (0,03 ha).



Plan de acțiuni 2021
•Creare Centru Unificat de Prestări Servicii (CUPS);

•Gazificarea sectorului Hodolina;

•Instalarea turnului de apă sectorul centru;

•Instalarea bateriilor solare Grădinița nr. 2
„Albinuța” pentru preparare ACM;

•Reparația cabinetului medical și coridorul la
Grădinița de copii nr. 2 „Albinuța”



•Procurarea unei mașini de spălat și de uscat la 
Grădinița de copii nr. 2 „Albinuța”;

•Construcția gardului la grădinița nr. 3 
„Mugurașii”;

•Reparația și iluminarea aleei de intrare în
grădinița de copii nr. 3 „Mugurașii”;

•Amenajarea unui teren de joacă în sectorul 
Cetate;



•Instalarea denivelărilor pe strada Ștefan cel 
Mare;

•Eficientizarea sistemului de iluminat 
stradal;

•Inițierea proiectului „Reparația sălii 
sportive a liceului teoretic A. Donici”-
proiect depus;

•Elaborarea Planului Urbanistic General;



•Reparația acoperișului liceului teoretic „A. 
Donici” – proiect total 2 608 600 lei: 1 212 
000 proiect AIPA; 300 000 lei Consiliul 
Raional; 489 000 lei bugetul Liceului. 

•Construcția stației de epurare și stației de 
pompare (fara echipamente) – s -au alocat 
3 mil. lei pentru execuția acestora.



Reparația drumurilor s. Peresecina
Strada C. Stamati, 590 ml, l-4 m, anul 2021



Strada 31 August 1989, L-530 m, l-4 m, anul 2021



Stradela Ștefan cel Mare, 190 m, l-3m, anul 2021



Strada Nucarilor, lungimea 370 ml, l- 3,5 ml, anul 2021


