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             Stimați locuitori ai orașului Ialoveni 

și Ialoveneni de pretutindeni, 

Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest 

caz anul 2017, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt 

ferm convins de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de 

toți locuitorii orașului și ialovenenilor de pretutindeni. 

Prin această sinteză a activității Primăriei, dorim să punem la dispoziție date 

concrete despre activitatea desfășurată, despre modul cum au fost folosiți banii publici, 

despre manierași eficiența rezolvării problemelor orașului. 

Așa cum am considerat necesar pe tot parcursul de la preluarea mandatului de 

Primar, vreau ca raportul să reprezinte nu doar un act administrativ impersonal sau 

formal, dar să fie un imbold pentru noi performanțe, pentru îmbunătățirea continuă a 

calității și eficienței administrației publice locale. 

Rezultatele atestate sunt un efort comun al întregii echipe, a aparatului primăriei 

și a serviciilor subordonate, care au depus o muncă considerabilă pentru îndeplinirea 

sarcinilor încredințate. Ne-am străduit să răspundem cu responsabilitate doleanțelor 

cetățenilor și să  respectăm, totodată, cadrul legislativ și normativ în vigoare. 

În context, vreau să reiterez că activitatea în administrația publică locală necesită 

nu doar cunoștințe profunde în diverse domenii de activitate, dar și anumite calități 

personale, abilități de comunicare, disponibilitatea de  a sacrifica timpul personal în 

interesul orașului, a munci cu dedicație etc. Din acest considerent, exprim sincere 

mulțumiri tuturor celor care au muncit cu dedicație pe parcursul anului 2017 și au făcut 

posibil să răspundem la solicitările cetățenilor și să intervenim prompt în soluționarea 

multiplelor probleme ale orașului. 

De asemenea, mulțumim mult tuturor celor care s-au implicat activ în viața 

publică a orașului, au susținut activități de voluntariat, au oferit contribuții în diferite 

proiecte, au venit cu sugestii/recomandări și ne-au consultat pe anumite subiecte. 

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sper că vom reuși să îmbunătățim activitatea 

noastră și ne vom strădui în continuare să îndreptățim încrederea oferită din partea 

cetățenilor! 

 

Cu deosebită considerație, 

Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului IALOVENI 
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REZUMAT AL ACTIVITĂȚII 

Eforturile depuse și proiectele câștigate pe parcursul anului 2017, au adus 

suplimentar în localitate mai multe beneficii și peste 9 milioane de lei adăugător în 

bugetul local: 

(i) Proiectele (2) PNUD Moldova, ”Migrație și Dezvoltare Locală” 

susținut financiar de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 

Cooperare (SDC), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM); 

(ii) Proiectul Consiliului Europei în cadrul Parteneriatului Estic, privind 

cooperarea intermunicipală; 

(iii) Proiectul câștigat și finisat din partea Fondului de Granturi cu suportul 

partenerilor din Polonia și Federației Moldovenești de Fotbal privind 

construcția stadionului multifincțional din sectorul Moldova; 

(iv) Proiectul cu susținerea Uniunii Europene și Fondului de Eficiență 

Energetică privind termoizolarea și renovarea grădiniței ,,Andrieș”;  

(v) Proiectul privind modernizarea iluminatului stradal, tehnologia LED; 

(vi) Proiectul privind construcția sistemului de canalizare din sectorul 

Bozu, Albeni cu susținerea Fondulul Ecologic Național; 

(vii) Proiectul construcției sistemului de canalizare din sectorul Pietri 

(BTA-16) și Albeni - mijloacele atrase din Fondul Național de 

Dezvoltare Regională.Costul ambelor proiecte este de  18 milioane 

lei; 

(viii) Proiectul transfrontalier moldo-român-belgian ,,Meetjesland – 

Moldova”; 

(ix) Proiectul Programului Național de mentorat pentru Femei Active  

INSPIR-O 

(x) Proiectul ,,Novoteca” 

(xi) Proiecte sociale susținute de diasporă; 

(xii) Proiectul ,,Supraveghere de vecinătate” ș.a.. 

În faza de lucru, acceptate la prima etapă, în cadrul Fondului Național de 

Dezvoltare Regională: 

(i) Proiectul regional privind construcția sistemului de apă; 

(ii) Proiectul regional privind modernizarea drumurilor locale; 

 



5 
 

S-a lucrat intens la Proiectul privind Energia Durabilă și Mediu în cadrul 

Convenției Europene a primarilor pentru Climă și Energie (itinerarul de troleibus), 

dar cu regret am trecut doar prima etapă.  

A fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni privind energia durabilă și climă 

(PAEDC- SECAP) și Studiul privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru 

orașul Ialoveni. 

Referitor la unele realizări și lucrări efectuate datorită contribuției locuitorilor și 

a primăriei: 

(i) Terenuri pentru copii amenajate (str. N.Testimițeanu, Piața agricolă; 

str. Iachira, sectorul Centru; str. M. Viteazu, sectorul Bozu; str. V. 

Zarzăre, sectorul BTA-16; str. Timișoara 6, sectorul Moldova; 

str.Alexandru cel Bun 2, str. Alexandru cel Bun 9/1, str. Prieteniei, 

sectorul Centru; str. Izvoarelor, str. D. Cantemir, Ponoare; str. D. 

Sihastru 3, str. Viilor, Biserica ”Acoperemântul Maicii Domnului”); 

(ii) Terenuri de sport amenajate (sectorul Moldova, teren sportiv 

multifuncțional – tenis de câmp, fotbal, tenis, volei, baschet, 

minifotbal, pistă pentru alergări), amenajarea și întreținerea 

stadioanelor de minifotbal în sectoarele Huțuleuca, str. D. Cantemir 

Ponoare, șes la Mardari, Bozu, Pietri-BTA-16, sectorul Albeni, str. 

Izvoarelor,  reconstrucția sălii de sport pentru practicarea luptelor și 

gimnasticii sportive la fosta școală specială; 

(iii) Parc inițiat în sectorul Huțuleuca, str. Gagarin; Albeni, str. Izvoarelor, 

Bozu, str. M. Viteazu; 

(iv) Asfaltare: str. Toma Ciorbă; str. Grădinilor; str. Nucarilor; str. 

Ișnovăț, str.Brașov, str. Ismail, Inculeț etc. (Total- peste 3 km drum 

asfaltat); 

(v) Construcții trotuare: str. Grădinilor, Basarabia, Gagarin; 

(vi) Reparația drumurilor locale varianta albă: str. Victoria - plăci de 

beton-armat, str. Arborilor; str. Libertății, stradela Grădinilor, str. 

Putna; 

(vii) Lărgirea podului cu instalarea perilelor: str. Basarabia; Piața 

agricolă; 

(viii) Plombarea drumurilor: str. Moldova, Viilor, Basarabia, M. Viteazu, 

V. Zarzăre, Prietenieiei, L.Rebreanu, D. Sihastru, etc.; 
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(ix) Repartizarea materialului antiderapant: sectoarele Centru, BTA-16, 

Albeni, Huțuleuca, Bozu,Moldova; 

(x) Amplasarea indicatoarelor rutiere și aplicarea marcajului rutier: str. 

Grădinilor, 27 august, Basarabia, Gagarin, Stefan cel Mare, P. 

Ștefănucă etc.; 

(xi) Iluminarea LED a trecerilor de pietoni la instituțiile de învățământ 

școlar și preșcolar: str. Basarabia, Gagarin, Stefan cel Mare, Al. cel 

Bun; 

(xii) Construcții stații: str.Stefan cel Mare, Basarabia, Al. cel Bun 5, Al. 

cel Bun 49 (sens giratoriu); 

(xiii) Instalarea rigolelor termice pentru apele pluviale: sectorul Moldova, 

str. Moldova intersecție 31 august și A. Cristea, str. Creangă 

intersecție M.Sadoveanu; 

(xiv) Treceri pentru cărucioare: str, Al. cel Bun, P. Ștefănucă, Gagarin, 

Stefan cel Mare, Grădinilor; 

(xv) Parcări: varianta albă – str. Basarabia, P. Ștefănucă, Al. Cel Bun–

pavaj - 2;  

(xvi) Curățire, amenajare: toate sectoarele din localitate, sădirea a peste 4 

mii arbori (parcul Moldova, Bozu, Huțuleuca, etc) ; 

(xvii) Instalare urne, panouri publicitare, bănci: parcul Huțuleuca,  

Albeni, Bozu, Biserica ,,Acoperemântul Macii Domnului”, spațiile 

verzi din sectoarele Moldova, Centru, Huțuleuca, Albeni, Bozu, 

stațiile din orașul Ialoveni; 

(xviii)  Noi conectări la apeduct: sectorul Albeni, str. Frasinilor, V. Crucii, 

Tricolorului, Voluntarilor, Al. Cel. Bun 28, str. Grigore Vieru, A. 

Cristea, V. Alexandri, P. Ștefănucă,Putna, Ismail, Tighina, 

Testimițanu, stradela G. Vieru, etc. Total au fost repartizate peste 1,5 

km de țeavă; 

(xix) Construit sistemul de canalizare:  stradela G.Vieru, str. Mugurel, 

Testimițeanu, P. Ștefănucă, ș.a., în total au fost eliberate peste 300 m 

de țeavă. 

(xx) Reparat sistemul de canalizare: str. Alexandru cel Bun 28; Basarabia 

1,Alexandru cel Bun 1, P. Ștefănucă, Ismail etc.; 

(xxi) Extinderea sistemului de apeduct: sectorul Albeni. 
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Referitor  la activitățile realizate în parteneriat cu agenți economici și alte 

instituții: 

(i) Curățirea rîului Ișnovăț; 

(ii) Inițierea și amenajarea zonei lacului ,,Pitomnic”  din sectorul Albeni; 

(iii) Lucrări de desfundare a podului de lângă stadionul raional (centrul 

orașului) și curățirea rîulețului din preajmă; 

(iv) Iluminarea intrării în oraș (stația Lukoil); amenajarea stației 35, 

construcția stației Sandriliona, sectorul Centru; 

(v) Asfaltarea străzii Ismail (100 m), secția de maternitate; 

(vi) Deschiderea locurilor noi de muncă, noi antreprenori atrași în 

localitate și instituții amplasate în oraș ș.a 

O performanță care prin s-a remarcat Primăria orașului Ialoveni pentru anul 

precedent a fost evoluția la capitolul asigurarea transparenței decizionale. Astfel, 

conform datelor studiului de cercetare efectuat de partenerii de dezvoltare și 

societatea civilă, a fost stabilit clasamentul celor mai transparente localități din 

Republica Moldova. Cifrele au constatat progresul și involuția administrațiilor 

publice locale în ce privește deschiderea către cetățeni. Cercetarea a avut la baza 

evaluării mai multe surse informaționale, inclusiv paginile web. 

 

La capitolul performanță și îmbunătățirea transparenței în 

administrația publică locală, oraşul Ialoveni s-s clasat pe locul 1, urcând cu 17 

poziții în top comparativ cu anul 2015.  

 

Orașul Ialoveni a fost plasat pe locul 6 (evaluare pentru anul 2016, în 2015 

orașul Ialoveni s-a aflat pe poziția 23) în Clasamentul de transparență în 60 

localități din Republica Moldova, conform Raportului de monitorizare 

TRANSPARENȚA ÎN GUVERNAREA LOCALĂ:  

Mai multe detalii: http://viitorul.org/…/library/Raport%20transparenta_site.pdf 
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1. BUGETUL ORAȘULUI IALOVENI,  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

A LOCALITĂȚII ȘI IMPLICAREA ACTIVĂ A BĂȘTINAȘILOR ÎN 

PROIECTE COMUNITARE 

Pentru anul 2017, bugetul orașului Ialoveni a constituit la compartimentul 

venituri – 36 028 802, 00 lei; ceea ce reprezintă o creștere esențială (circa 9 mil 

lei) în raport cu veniturile planificate, precum și în raport cu veniturile executate în 

anul precedent 2016. 

Creșterea veniturilor a fost asigurată de atragerea unor proiecte, obținerea 

granturilor nerambursabile, ceea ce a fost posibil datorită unor eforturi 

considerabile depuse de întreaga echipă a Primăriei Ialoveni. 

Dintre proiectele de finanțare menționăm:  

Mijloace atrase din Fondul Ecologic Național – 1.047 mil lei; 

Mijloace din Fondul de Eficiență Energetică pentru termoizolarea grădiniței – 

1.403,0 mil lei. 

Totodată, mijloace atrase din Fondul Național de Dezvoltare Regională – direct la 

construcția sistemului de canalizare. 

Veniturile proprii acumulate pentru anul 2017 în orașul Ialoveni constituie 

9,1 mil. lei. Respectiv, pentru anul 2017 s-a reușit practic a atrage suplimentar 

venituri echivalente cu un întreg buget de venituri locale proprii.  

Este de menționat că în comparație cu anii precedenți, spre ex. cu a.a. 2015, 

2016, veniturile proprii s-au majorat cu peste 1 milion lei. Tendința este în creștere 

și a fost asigurată urmare unor intervenții la evaluarea bunurilor imobile și achitări 

de taxe locale/impozite. Acțiunile nu au fost poate atît de populare, uneori chiar 

criticate dur, dar obiectivul nostru comun este de a îmbunătăți calitatea serviciilor 

prestate, ceea ce înseamnă că în condiții de autonomie locală, cum vom contribui la 

creșterea veniturilor, așa și vom dezvolta localitatea. Drept concluzie: considerăm 

că este mai corect a explica locuitorilor realitatea și necesitatea de a majora unele 

taxe, pentru a reuși să creăm condiții mai bune în oraș, decât să facem populism. 

Cheltuielile pentru anul 2017 au constituit: 34 672, 0 mil lei. 

 

Alți indicatori relevanți:  
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Din totalul veniturilor, circa 48 % sunt direcționate pentru întreținerea 

instituțiilor prescolare. 

Cea mai mare parte a bugetului orășenesc este direcționată serviciilor 

educație timpurie în cadrul grădinițelor. Astfel, din totalul veniturilor bugetului 

orașului Ialoveni pentru anul 2017, transferuri cu destinație specială pentru 

instituțiile preșcolare constituie 15 446,7 milioane lei, sau 67 %. De asemenea, 

suplimentar la aceste mijloace primite de la bugetul național conform unei formule 

de calcul, Primăria acoperă costuri adiționale din veniturile proprii, direcționate 

instituțiilor preșcolare. 

În acest context, vreau să scot în evidență următorul fapt: deoarece cota cea 

mai mare din buget o constituie întreținerea grădinițelor, este foarte important a 

asigura o transparență totală cum sunt gestionați banii respectivi. Din acest 

considerent, am convenit ca toate cheltuielile să fie reflectate public pe pagina 

oficială a primăriei, pe o platformă separată. La moment, se lucrează la acest 

concept.  

Fondul de Rezervă:  (400 mii lei) care a fost distribuit conform deciziilor 

consiliului orășenesc, precum urmează: 

55 mii lei – ajutoare participanților la războiul din Afganistan și Transnistria; 

30,6 mii lei – reparația clădirilor, caselor de locuit, amenajarea teritoriului urmare 

calamităților naturale; 

73,2  mii lei - ajutoare persoanelor cu dizabilități, invalizi, familisocial-vulnerabile, 

familii cu mulți copii. 

Sold la finele anului – 216,8 mii lei 

De asemenea, de remarcat este contribuția financiară oferită în cadrul 

proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, implementat de Primăria Ialoveni cu 

susținerea ialovenenilor de pretutindeni. Grație susținerii din partea băștinașilor 

ialoveneni și grantului din cadrul Proiectului MiDL, realizat cu suportul PNUD 

Moldova și Guvernul Elveției, Primăria a reușit să procure un autoturn pentru 

lucrări la înălțime (Grant de 25 mii $). Cu ajutorul autospecialei sunt realizate 

lucrări de reparaţii la înălţime, schimbare de becuri, plasare a banerelor, lucrări la 

instituții publice și clădirilor multietajate, inclusiv grădinițele de copii, curățirea și 

stropirea al copacilor etc. 



10 
 

Alt grant în valoare de 20 mii $ de asemenea din cadrul Proiectului MiDL, 

componenta dezvoltare economică, a fost obținut în anul 2017 pentru procurarea 

unei linii de fabricare a pileților. 

Grantul din cadrul Proiectului Consiliului Europei pentru cooperarea 

intermunicipală, în valoare de 36 mii euro, destinat procurării unui autogreider    

(care deja este achiziționat și urmează a fi pus în funcțiune pentru lucrările de 

întreținere/reparație a drumurilor). 

 

2. INFRASTRUCTURA DRUMURILOR, ASIGURAREA CU APĂ ȘI 

CANALIZARE 

Reabilitare drumuri 

Dintre lucrările efectuate, mai putem menționa: 

Asfaltare: str. Toma Ciorbă; str. Grădinilor; str. Nucarilor; str. Ișnovăț, str. Brașov, 

str. Ismail, Inculeț, etc. (Total- peste 3 km drum asfaltat); 

Construcții trotuare: str. Grădinilor, Basarabia, Gagarin; 

Repartizarea materialului antiderapant: sectoarele Centru, BTA-16, Albeni, 

Huțuleuca, Bozu,Moldova; 

Reparația drumului varianta albă: str. Victoria - plăci de beton-armat, str. 

Arborilor; str. Libertății, stradela Grădinilor, str. Putna; 

Lărgirea podului cu instalarea perilelor:str. Basarabia; Piața agricolă; 

Plombarea drumurilor: str. Moldova, Viilor, Basarabia,M. Viteazu,  V. Zarzăre, 

Prietenieiei, L.Rebreanu, D. Sihastru, etc.; 

Instalarea rigolelor termice pentru apele pluviale: sectorul Moldova, str. 

Moldova intersecție 31 august și A. Cristea, str. Creangă intersecție M.Sadoveanu; 

Treceri pentru cărucioare:str, Al. cel Bun, P. Ștefănucă, Gagarin, Stefan cel Mare, 

Grădinilor; 

Parcări, varianta albă: str. Basarabia, P. Ștefănucă, Al. Cel Bun–pavaj - 2; 

Instalare urne,  panouri publicitare, renovare scaune: parcul Huțuleuca, Albeni, 

Bozu, Biserica ,,Acoperemântul Macii Domnului”, spațiile verzi din sectoarele 

Moldova, Centru, Huțuleuca, Albeni, Bozu, stațiile din orașul Ialoveni; 

Amplasarea indicatoarelor rutiere și aplicarea marcajului rutier:str. Grădinilor, 

27 august, Basarabia, Gagarin, Stefan cel Mare, P. Ștefănucă etc.; 
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Iluminarea LED a trecerilor de pietoni la instituțiile de învățământ școlar și 

preșcolar:strBasarabia, Gagarin, Stefan cel Mare, Al. cel Bun; 

Construcții stații:str. Stefan cel Mare, Basarabia, Al. cel Bun 5, Al. cel Bun 49 

(sens giratoriu); 

Asigurarea cu apă, canalizare 

S-au inițiat lucrările de construcție a stațiilor de pompare a apei menajere în 

sectoarele Bozu și Albeni (ATB – 16). Au fost edificate noi rețele de canalizare 

circa 2 km. Lucrările sunt în proces de executare, cu definitivarea acestora către  

finele anului 2020. 

Sistemul de asigurare cu apă și canalizare din orașul Ialoveni, este dependent 

de S.A. ”Apă Canal Chișinău”, atestăm mari probleme și dificultăți. Pe lângă 

necesitatea conectarii la rețelele centralizate de apă, o problemă serioasă este lipsa 

presiunii necesare de apă pentru o bună parte din cei conectați. 

Pe parcursul perioadei, s-a reușit a conecta și alte sectoare la apeduct, 

precum sectorul Albeni, str. Frasinilor, V. Crucii, Tricolorului, Voluntarilor, Al. 

cel. Bun 28, str. Grigore Vieru, A. Cristea, V. Alexandri, P. Ștefănucă, Putna, 

Ismail, Tighina, Testimițanu, stradela G. Vieru, etc. Total au fost repartizate peste 

1,5 km de țeavă.  

A fost construit sistemul de canalizare pe stradela G.Vieru, str. Mugurel, 

Testimițeanu, P. Ștefănucă, ș.a., în total au fost eliberate peste 300 m de țeavă. S-a 

reparat sistemul de canalizare pe str. Alexandru cel Bun 28; Basarabia 1, 

Alexandru cel Bun 1, P. Ștefănucă, Ismail etc. 

Pentru a efectua investiții importante în sistemul de canalizare, avem nevoie 

de mijloace financiare foarte mari. Astfel, au fost depuse eforturi pentru accesarea 

unor proiecte foarte importante, în valoare de 18 milioane lei, prin intermediul 

Fondului Național de Dezvoltare Regională și Fondului Ecologic Național. 

La compartimentul ce ține de lipsa presiunii apei, primăria a convenit cu 

furnizorul divizarea în 2 părți a rețelei. Acest proiect a fost evaluat la suma de 6 

milioane lei, din care primăriei i-a revenit asigurarea cu materialele necesare și 

urmează a fi început în anul 2018. Pentru acoperirea acestei sume am apelat către 

mai mulți potenţiali  parteneri de dezvoltare. 
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Echipa Primăriei va depune tot efortul în comun cu reprezentanții SA ,,Apă 

Canal Chișinău” pentru a implementa acest proiect important și a asigura 

majoritatea locuitorilor orașului cu apă potabilă, în special la clădirile multietajate.  

 

3. ILUMINATUL PUBLIC STRADAL 

Echipa Primăriei a lucrat intens pe parcursul anului 2017 la proiectul de 

iluminat cu elemente LED, câștigat din Fondul de Eficiență Energetică. 

Astfel, Primăria orașului Ialoveni este beneficiar a unui proiect de eficientizare 

a iluminatului public stradal finanțat de Fondul pentru Eficiență Energetică și 

contribuția proprie a primăriei orașului Ialoveni, prin înlocuirea corpurilor 

existente pe corpuri de iluminat de tip LED. Lucrările preliminare de executare a 

proiectului au început pe str. Alexandru cel Bun, prin transpunerea iluminatului 

public existent de pe console pe pilonii existenți, trasarea cablajului și restabilirea 

pilonilor deteriorați la pozițiile de fixare. Corpurile de iluminat scoase au fost 

instalate pe arterele orașului care nu cad sub incidența proiectului, inclusiv pe 

străzile care nu beneficiază de iluminat public stradal de calitate.  

Odată cu implementarea proiectului din sursele Fondului de Eficiență 

Energetică, vom depăși mai multe probleme privind iluminatul public. 

De menționat, că pentru anul 2017, ÎCS RED ,,Union Fenosa”  a planificat și 

executat lucrări de schimbare a pilonilor în sectorul BTA-16, Bozu, însă 

problemele enunțate mai sus de demontare rămân pe spatele Primăriei. În pofida 

tuturor adresărilor către ÎCS RED ,,Union Fenosa”  problemele încă persista.    

Una dintre cele mai mari probleme sesizate de ialoveneni în ultima perioadă 

ține de iluminatul public stradal. Anual, Primăria Ialoveni alocă din bugetul local 

sume enorme pentru consumul de energie electrică, precum și pentru restabilirea, 

întreținerea iluminatului public stradal după executarea lucrărilor de către ,,Union 

Fenosa” sau detriorarea sistemului de iluminat. Intervenția de îndată în restabilirea 

rețelelor de iluminat este condiționată de încheierea lucrărilor de către executant. 

Din aceste considerente intervenția de îndată a iluminatului public stradal pe 

străzile și stradelele, precum  V.Cupcea, Victoria, Basarabia etc., nu a fost posibilă. 

Primăria orașului Ialoveni va interveni în orice situație pentru a minimiza 

disconfortul orășenilor, generat de intervenții din partea terților în serviciul de 

iluminat public stradal. 

În aceeași perioadă, a fost extinsă rețeaua de alimentare cu energie electrică prin 

instalarea pilonilor și construcția liniei de electricitate în sectorul Albeni, strada 
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Basarabia. Totodată, s-au montat corpuri noi LED și extinsă rețeaua stradală pe 

străzile Nucarilor și Vartic. 

În trimestrul IV, a. 2017, am asigurat iluminarea LED a trecerilor de pietoni la 

instituțiile de învățământ școlar și preșcolar: str. Basarabia, Gagarin, Stefan cel 

Mare, Al. cel Bun. 

Au fost centralizate sesizările cetățenilor privind defecțiunile iluminatului 

public, acestea fiind comunicate specialistului care se ocupă de buna funcționare a 

acestui serviciu public pentru a repara neajunsurile înregistrate. 

Pentru anul 2018, urmează să soluționăm cu furnizorul de energie electrică 

problema deconectării curentului în timpul celor mai mici calamități, în special, la 

grădinițele de copii,sectoarele BTA -16, Albeni. 

 

4. TRANSPORTUL PUBLIC 

La acest capitol au fost purtate discuții aprinse referitor la propunerea înaintată 

de reprezentanții Agenției Naționale Transport AUTO (ANTA) referitor la ruta 35.  

În urma discuțiilor, Primăria Ialoveni NU A SUSȚINUT CATEGORIC 

propunerea înaintată de reprezentanții ANTA de a diviza ruta actuală 35, cu stația 

terminus la sensul giratoriu, în centrul orașului Ialoveni, iar de la BTA 16 și str. 

Viilor - rute interne, care să transporte locuitorii spre centrul orașului, unde vor 

putea urca mai apoi în rutiera 35 și deplasa în continuare spre Chișinău. 

Noi considerăm că în așa caz locuitorii vor suporta cheltuieli duble, iar de 

câștigat ar avea doar agenții economici, dublând plățile (achitarea până în centrul 

orașului Ialoveni și ulterior din centrul orașului până la Chișinău). 

În continuare vom susține ruta în formatul actual de la ATB 16 și str. Viilor, 

totodată, insistăm ca agenții economici să îmbunătățească calitatea de servirii. 

Avem în vedere: să circule regulat, conform graficului, cu respectarea normelor de 

transportare a călătorilor, comportamentul decent, curățenia în mijloacele de 

transport ș.a.  

Primăria este cointeresată să apere drepturile locuitorilor noștri și insistăm ca 

agenții economici să se conformeze cerințelor. Viziunea Primăriei este de a trece la 

transport de capacitate mare (autobuze, troleibuze), pentru care și luptăm în 

continuare. 

Ne-am  adresat recent catre Ministerului Economiei și Infrastructurii cu 

solicitarea de a realiza acțiuni concrete de îmbunătățire a calității serviciilor 

transportului public  de călători pe ruta interurbană  Ialoveni-Chișinău (nr.35). 
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În acest sens, menționăm că orașul Ialoveni se află în imediata apropiere de 

municipiul Chișinău și foarte mulți locuitori se deplasează cu regularitate, deoarece 

sunt angajați în cîmpul muncii sau învață la instituțiile din capitală. Fluxul de 

pasageri este, de obicei, previzibil și este aglomerat în orele de plecare la serviciu 

și la reîntoarcere. Respectiv, este necesar a suplimenta rutele existente și a asigura 

cetățenii cu transport public la intervale mai mici de timp.  

De asemenea, constatăm necesitatea extinderii orarului de lucru a transportului 

public pe ruta Chișinău- Ialoveni pentru ore mai tîrzii –pînă la ora 23:00. 

Cu referire la perspectiva dezvoltării serviciilor de transport public interurban pe 

ruta Ialoveni-Chișinău, am solicitat suportul Guvernului, Ministerului Economiei și 

Infrastructurii pentru perfectarea pachetului documentelor necesare în vederea 

extinderii pe ruta indicată a unor troleibuze de ultimă generație, fără fir electric. 

    Se propune că asigurarea acestui model de transport se va efectua în baza unui 

proiect pilot la prima etapă, în deosebi că studiul desfășurat la compartimentul 

transport de călători, constată faptul, că mai mult de 60% din locuitorii orașului 

Ialoveni muncesc în municipiul Chișinău și direcționează impozitul pe venit în 

bugetul municipal.  

Problema existentă a fost abordată de multiple ori instituțiior de resort și 

constă în eliminarea impedimentelor existente, perfectarea actelor normative și 

permisive pentru buna organizare a transportului interurban, care depășește 

competențele Primăriei Ialoveni. 

Concomitent, este de menționat că cu toate că am rezolvat problema 

transportului public local, urmează să consultăm locuitorii orașului pentru a 

înbunătăți serviciile prestate la acest capitol.  

 

5.  ASIGURAREA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE 

TIMPURIE 

 

În ceea ce privește instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Ialoveni, și 

în anul 2017 am alocat sume  considerabile pentru diverse lucrări de reparații și 

investiții, asigurănd în așa mod condiții decente și moderne pentru desfășurarea 

procesului didactic al copiilor 
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Dispunem de 3 instituții de educație timpurie: 

 

1. IET nr. 1 „Andrieș” – 406 copii 

2. IET nr. 3 „Lăstărel” – 148 copii 

3. IET nr. 5 „Licurici”–507 copii 

 

 
 

Numărul de copii înmatriculaţi în instituţiile de educaţie timpurie în anul 

2017 este în creștere faţă de anii precedenți. 

La moment, spaţiile acestor 3 instituţii educaţionale preșcolare, aflate în 

subordinea Primăriei Ialoveni, sunt insuficiente, cu un deficit de circa 300 locuri. 

Cea mai mare parte a bugetului orășenesc este direcționată întreținerii grădinițelor. 

Astfel, din totalul veniturilor bugetului orașului Ialoveni, care constituie 23 

027,0 mil. lei, transferuri cu destinație specială pentru instituțiile preșcolare 

constituie 15 446,7 milioane lei, sau 67 %. De asemenea, suplimentar la aceste 

mijloace primite de la bugetul național conform unei formule de calcul, Primăria 

mai achită și suplimentar din veniturile proprii pentru unele servicii. 

În activitatea grădinițelor din orașul Ialoveni avem și practici de succes, 

recunoscute la nivel raional și republican, dar avem încă multe probleme de 

soluționat. 

Pe parcursul anului 2017, am analizat mai mult activitatea grădinițelor de 

copii, precum: asigurarea alimentației copiilor, activitățile educative, întreținerea 

patrimoniului, administrarea bunurilor aflate în gestiunea grădinițelor etc. Am avut 

discuții formale și  neformale cu mulți părinți, unii mai mulțumiți de activitatea 

grădinițelor, alții mai puțin mulțumiți sau parțial satisfăcuți. 
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S-au făcut unele concluzii, ne vom documenta și discuta suplimentar cu fiecare 

colectiv în parte, deoarece am întîlnit diverse păreri a părinților referitor  la 

activitatea grădinițelor, compartamentul educatorilor față de copii,etc 

Cu toate că sunt unele probleme, vreau să asigur ialovenenii, că se depun 

eforturi de către colectivele grădinițelor de a asigura un confort și o educație bună 

copiilor noștri.  

 

IET nr. 1 „Andrieș” 

A fost încheiat proiectul de termoizolare și schimbarea geamurilor instituției, 

reparația capitală a acoperişului (trei blocuri), reparția capitală la blocul alimentar 

și viceuri din 2 grupe.  

 

IET nr. 3 „Lăstărel” 

În perioada 1.06.2017 - 17.07.2017 au activat 4 grupe din 6, două încăperi 

fiind supuse reparației. Reparația a constat în schimbarea a 10 ferestre termopan, o 

ușă la balcon, pardoseala într-o singură grupă, laminatul și ventilarea. Suma 

lucrărilor a constituit 120 000 lei. S-au construit pereți despărțitori și cabine din 

plastic în blocurile sanitare a 3 grupe, după cerințele de igienă, suma - 19.000 lei. 

Pentru siguranța copiilor, la terenul de joacă a fost montat un gard și poartă 

din plasă de aluminiu, s-a procurat o mașină automat pentru spălat în sumă de 24 

000 lei.  

În perspectivă, pentru anul 2018, administrația instituției î-și propune 

schimbarea ardeziei de pe acoperișul clădirii cu țiglă metalică, repararea pereului 

clădirii, reparația capitală a cazangeriei cu reorganizarea spațiului interior în 

depozite. 

 

IET nr. 5 „Licurici” 

Referitor la asigurarea serviciilor de educație incluzivă în instituție. În urma 

implimentării proiectului-pilot cu susținerea AO ,,Lumos Foundation Moldova,, și 

primăriei Ialoveni, instituția dispune de trei spații destinate Serviciilor Educației 

Incluzive, dotatecu diverse materiale didactice.  

Este asigurată salarizarea a 5 specialiști din domeniul educației incluzive 

care asistă 41 copii cu Cerințe Educaționale Speciale. 

Toate serviciile au fost create și activează în conformitate cu standardele de 

calitate naționale și sunt adaptate la necesitățile și particularitățile de vârstă ale 

copiilor. 
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6. TERENURI DE JOACĂ PENTRU COPII, SPAȚII DE AGREMENT 

ȘI SPORT. 

Amenjarea terenurilor de joacă pentru copii, a spațiilor pentru agrement și 

sport a avut o frumoasă continuitate și în anul 2017. Respectiv, ne-am străduit prin 

toate modalitățile posibile să atragem mijloace pentru amenajarea noilor terenuri, 

să implicăm activ locuitorii, agenții economici, migranții și băștinașii orașului 

Ialoveni în realizarea unor inițiative. 

Au fost procurate și amplasate terenuri noi de joacă pe str. N.Testimițeanu, 

sectorul Bozu, sectorul ATB-16, sectorul Moldova, str.Alexandru cel Bun nr. 2., 

str. Alexandru cel Bun 9/1, teren de joacă amplasat pe stadionul din preajma 

Bisericii ”Acoperemântul Macii Domnului” etc. 

S-a  finisat proiectul din partea Fondului de Granturi cu suportul partenerilor 

din Polonia și Fedrația Moldovenească de Fotbal și construcția stadionului 

multifincțional sectorul Moldova (teren sportiv multifuncțional – tenis de câmp, 

fotbal-tenis, volei, baschet, minifotbal, pistă pentru alergări). 

Datorită susținerii voluntarilor, contribuției locuitorilor și partenereatului cu 

Primăria Ialoveni s-au amenajat și întreținut stadioanele de minifotbal în sectoarele 

Huțuleuca, str. D. Cantemir Ponoare, șes la Mardari, Bozu, Pietri-BTA-16, sectorul 

Albeni, str. Izvoarelor, reconstrucția sălii de sport pentru practicarea luptelor și 

gimnasticii sportive la fosta școală specială. 

 

7. AMENAJARE TERITORIU, PROTECȚIA MEDIULUI, SERVICII 

PIAȚA MUNICIPALĂ 

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 au fost emise eliberate: 

- 128 certificate de urbanism pentru care a fost încasată o taxă în cuantum 

de  6150 lei; 

- 98 autorizații de construire pentru care a fost încasata o taxăîn cuantum 

de 9800 lei; 

-  34 autorizații de desființare, pentru care a fost încasata o taxă în cuantum 

de 3 400 lei, 

- 14 prescripții, 

- 1 proces verbal contravențional; 

- 148 petiții examinate. 

A fost elaborat Planul urbanistic general al orașului Ialoveni, problema care urma a 

fi rezolvată odată cu expirarea termenului PUG vechi și urmează să fie aprobat de 

Consiliul orăsenesc. 
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S-au analizat și soluționat toate reclamațiile și sesizările cetățenilor 

referitoare la diferite probleme de mediu, efectuându-se acțiuni de inspecție privind 

eventualii factori ce contribuie la degradarea mediului înconjurator.În perioada 

iernii s-au organizat, coordonat și implicat activ la acțiunile de deszăpezire pe raza 

orașului. 

În luna martie, ca în fiecare an, în parteneriat cu instituțiile de educație 

timpurie din oraș a luat amploare campania ”Hai la curățenie”, printr-un inedit 

flash-mob, cu participarea copiilor care au îndemnat locuitorii să participe la 

lucrările de curățenie și salubrizare. 

Cu susținerea partenerilor Primăriei Ialoveni, a consilierilor orășenești și 

locuitorilor blocului din str. Petru Ștefănucă, 34, s-a reușit a intra în Noul An cu un 

nou acoperiș al blocului avariat de mai mulți ani. Comisia situații excepționale din 

orașul Ialoveni a examinat problema și s-a intervenit pentru a depăși avarierea 

blocului (ploile și scurgerile de apă au afectat foarte grav întreaga clădire). 

Finalizarea lucrărilor a fost și un prilej de întâlnire și comunicare cu locuitorii.   

Contribuția la reparația acoperișurilor clădirilor urmare calamităților naturale 

din anul 2017, amenajarea și întreținerea zonelor verzi, de odihnă, parcurilor, 

zonelor forestiere, terenurilor sportive și de joacă, etc. 

De comun cu funcționarii Consiliului Concurenței, primăriei, instituțiilor din 

localitate, precum Ialoveni Gaz, voluntarilor au fost plantați peste patru mii arbori, 

inclusiv în parcul Moldova și formarea unei noi zone de agrement în sectorul 

Bozu, strada M. Viteazu.  

 

8. SEGMENTUL  SERVICII  COMUNALE/GESTIONARE 

DEȘEURI/SALUBRIZARE 

Anul 2017, pentru I.M. Gospodaria Locativ Comunala, a fost marcat de mai 

multe realizari majore: 

      -  pentru pima data in ultimii ani, în anul 2017  a fost inregistrat un profit net al 

perioadei de gestiune in marime de 345 656 lei; cu venituri in marime de 3.868 735 

lei fata de de 3 493 328 lei pentru anul 2016 si cheltuieli in marime de 3 523 079 

lei fata de 3 963 690 lei in anul 2016; 

     -  reparatie capitala a oficiului administrativ (etaj.2) cu investitii de circa 280 

mii lei, Se planifica reparația clădirii etajul 1; 

     -  la finele anului 2017 a fost luata decizia de majorare cu 20% a salariului 

pentru toti angajatii intreprinderii incepind cu 01.01.2018; 

     -  se depun eforturi in stingerea datoriei fata de S.A Apa Canal Chisinau, unicul 

creditor al I.M. Gospodaria Locativ Comunala Ialoveni; 
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    -  pe parcursul anului 2017 au fost puse in aplicare tarife noi pentru serviciile de 

salubrizare si stabilite servicii aditionale prestate de I.M. Gospodaria Locativ 

Comunala ce tin de apa si canalizare cit si intretinea cimitirului nou de pe str. 

Viilor; 

    -  la sfirsitul anului aveam contractate la serviciile de salubrizare 11mii persoane 

fizice, 8 asociatii de locatari si peste 200 agenti economici; 

   -   am reusit sa trecem sistemul de facturare la un nou nivel, prin invoice-uri; ce 

permite achitarea prin sistemele internet banking la distanta, fara factura si in orice 

moment doar in baza numarului de contract; 

   -  au fost finalizate in proportie de 70% lucrarile de amenajare a sectorului de pe 

teritoriul cimitirului  nou (cicrca 700 masini de pamint). În acest context, este de 

remarcat managemetul eficient implementat de conducătorul întreprinderii 

municipale Ialoveni. 

 

9. DOMENIUL TINERET ȘI SPORT 

 Datorită implicării tinerilor, datorită efortului din partea tinerilor au fost posibile 

mai multe performanțe, nu doar la nivel local, dar național și internațional. 

În luna februarie  a anului trecut a fost organizat și desfășurat Turneul 

International la lupte greco-romane, ediția a XVIII-a, cu participarea sportivilor din 

Republica Moldova și România. Luptătorii din Ialoveni au obținut rezultate 

modeste. 

În perioada mai-iunie, 2017, pe stadionul din orașul Ialoveni, a fost 

organizat festivalul fotbalistic „Grassroots” din cadrul proiectului Școala 

Voluntarilor Pro Fotbal pentru copiii cu vârsta de 8-10 ani din localitate. 

Evenimentul a fostorganizat de către administrația publică locală cu suportul 

Oficiului Regional de Dezvoltare al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, regiunea 

Centru.  

Competițiile sportive ”Cupa primarului” la mini-fotbal și volei, ediția 2017, 

la care au participatcele 8 echipe.  

Pe parcursul anului au fost susținuți sportivii de performanță – lupte 

marțiale, greco-romane, echipa de Baschet fete, Handbol fete, etc. 

Este de menționat rezultatul sportivului din Ialoveni, Anatolie Moldovanu, 

premiant la campionatul mondial la lupte  brîu 2017, performanța ecipei de baschet 

și handbol fete la nivel național.  
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10.  DOMENIUL SOCIO-CULTURAL, EVENIMENTE LOCALE 

În intervalul analizat s-a încercat păstrarea tradițiilor locale cautând ca 

fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod specific implicând în aceste 

activități o paletă cât mai largă din rândul cetățenilor, punându-se accent pe tinerii 

din orasul Ialoveni, în special copiii. 

În perioada sărbătorilor de iarna s-a pastrat tradiția colindătorilor pentru a 

recrea de fiecare dată acea atmosferă unică și specifică a Sărbătorii Nașterii 

Domnului și pentru a crea posibilitatea tinerei generații de a învăța și perpetua 

tradițiile locale. 

Anul 2017, orașul Ialoveni a fost cartea de vizită și centrul de reședință a 

raionului Ialoveni, a fost gazdă a sărbătorii 40 de ani de la constituirea raionului 

nostru (30 aprilie 2017). 

Încă o tradiție frumoasă este și marcarea jubileului - 50 de ani din Ziua 

Nunții, precum și jubileul  - 25 ani din Ziua Nunții, organizate în colaborare cu 

Oficiul Stării Civile din Ialoveni. 

O prestație strălucită au demonstrat-o membrii studioului artistic ”Enigma” 

(grupa mijlocie), conducător Andrei UNGUREANU, la Festivalul Internațional de 

muzică și dans ”Ghiocelul de Argint”, ediția 2017, desfășurat la Arad, 

România. Primăria Ialoveni a susținut participarea la acest concurs și va susține în 

continuare inițitivele creative. 

Colaborarea cu Casa Regală a României, vizita Excelencei sale, Principele 

Radu la Ialoveni și reperezentanțior Primăriei Ialoveni la Palatul Elisabeta, 

București. 

Încă un eveniment deosebit de important pentru Primăria orașului Ialoveni 

este și vizita Excelenței Sale, Doamnei Lucy Joyce, Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Regatului Marii Britanii. Excelența Sa, Doamna Ambasadoare s-a 

interesat despre problemele autorităților publice locale în contextul descentralizării, 

cooperarea cu administrația publică centrală, constrîngerile în procesul de accesare 

a fondurilor naționale și internaționale, alte probleme ce determină calitatea vieții 

cetățenilor la nivel local. De menționat, că Guvernul Britanic susține inițiativele 

regionale prin intermediul Fondului pentru Suport Strategic, care a fost lansat ca 

parte a Fondului Britanic pentru Buna Guvernare. În context, Excelența sa a 

încurajat echipa Primăriei Ialoveni să asigure o bună transparență în activitatea 

desfășurată. 

La 17 aprilie 2017, a fost inaugurată și sfințită CRUCEA, înălțată datorită 

contribuției domnului Nicolai SÎRGHI, susținerii lucrătorilor Gospodaria Locativ 
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Comunala Ialoveni și managerului Alexandru Gutium, enoriașilor și PĂRINTELUI 

IURIE - Biserica ”Acoperământul Maicii Domnului”. 

 Actorii Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale au oferit 

ialovenenilor o seară de excepție: joi, 23 februarie, în Casa de Cultură Ialoveni a 

fost prezentat spectacolul ”HOȚUL” de Dario Fo. 

 Concertul ”Bach la Casa de Cultură” în cadrul Festivalului de Muzică 

Clasică ”Moldo Crescendo”, a fost desfășurat în incinta Casei de Cultură Ialoveni, 

unde au fost invitați toți ialovenenii. Timp de o oră jumătate, de pe scena din 

Ialoveni, a răsunat muzica lui J. S. Bach, L. V. Beethoven, D. Șostakovici, G. 

Enescu și mulți alții. 

Un eveniment frumos a avut loc în luna mai, Școala de Arte din orașul 

Ialoveni a împlinit 30 ani de la fondare. 

Tradiționala întâlnire cu scriitorul SpiridonVangheli, consacrată jubileului 

de 85 ani de la nașterea scriitorului, organizată în cadrul Zilelor Bibliotecii, ediția a 

X-a, a avut loc la 23 mai 2017. 

O tradiție frumoasă pentru orașul nostru este și inaugurarea Pomului de 

Crăciun în preajma sărbătorilor de iarnă. S-a organizat focul de artificii, diverse 

jocuri și distracții pentru copii, pentru a se marca în mod festiv acest eveniment, 

încurajând și de această dată cășiîn orașul nostru, după modelul marilor orașe, să se 

organizeze sărbători în aer liber, fiind impresionat de numarul mare de cetățeni 

care au ieșit în stradă doar pentru a fi împreună. 

Un proiect nou între AC ,,AGAPE,, și  Biblioteca ,, Petre Ștefănucă,, privind 

diverse activități de propaghare a serviciilor prestate de Biblotecă, clubul de 

robotică. Susținerea elevilor cu note înalte la învățătură ș.a. 

 

11.  ACTIVITĂȚI PROTECȚIE SOCIALĂ, PERSOANE ÎN ETATE ȘI 

DEFAVORIZATE 

În fiecare an la 1 Octombrie se serbează Ziua Intrenațională a Persoanelor în 

Etate. În acest context, echipa Primăriei Ialoveni în comun cu membrii Consiliului 

orășenesc al Veteranilor au vizitat mai multe familii, veterani, persoane din cadrul 

Asociației surzilor, invalizi etc. 

De asemenea, au avut loc întâlniri de suflet, discuții, consultări cu veterani, 

persoane din generația înaintată, cărora le mulțumim pentru implicarea activă în 

viața orașului, susținerea inițiativelor administrației publice și sfaturile înțelepte. 

Organizația pensionarilor și veteranilor din orașul Ialoveni, (președinte Grigore 

Bogos) și Clubul persoanelor în etate din Costești (președinte Elena Mereacre), au 
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instituit o frumoasă tradiție de a organiza evenimente, întâlniri, schimb de opinii și 

planificarea activităților comune.î 

Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, în contextul sărbătorilor de iarnă, a 

fost organizat de către părinții copiilor din instituția de educație timpurie nr.5 

„Licurici” împreună cu colectivul grădiniței și cu susținerea administrației publice 

locale un act de caritate, au fost pregătite colete pentru 25 familii din Ialoveni pe 

care le-au oferit la domiciliu, aducând astfel bucurie și voie bună în casele acestor 

familii, le-au creat maturilor și celor mici o atmosferă de sărbătoare. 

În cadrul Campaniei de caritate cu ocazia sărbătorilor de Paști ”MASA 

BUCURIEI” organizată în ziua de 8 aprilie de Misiunea Socială Diaconia a 

Mitropoliei Basarabiei în parteneriat cu Primăria orașului Ialoveni, au oferit 

produse alimentare familiilor defavorizate în ajunul Sfintelor Sărbători de Paști. 

Tot în ajunul sărbătorilor pascale, cu susținerea membrilor Asociației băștinașilor 

din Ialoveni și prietenilor de la AssoMoldave au fost repartizate produse alimentare 

la pensionari. 

Conform ultimelor date, în oraș sunt peste 130 de familii defavorizate, în jur 

de 740 de persoane cu dezabilități aflați la evidență, peste 1 800 persoane în etate 

singure și 85 familii cu trei și mai mulți copii. 

 

12.  ASPECTE DE COLABORARE CU ORGANUL DELIBERATIV 

(CONSILIUL ORĂȘENESC) 

Pe parcursul perioadei de referință cu majoritate consilierilor locali s-a 

atestat o conlucrare bună, în unele cazuri au fost divergențe și opinii diferite. 

   O atribuție importantă a întregului aparat de specialitate o constituie 

fundamentarea proiectelor de acte normative locale adoptate sau emise de 

autoritățile locale, precum și susținerea materialelor în plenul ședințelor de consiliu 

local. 

În anul 2017 au fost convocate 7 ședinte ale consiliului orășenesc, dintre 

care 2 extraordinare. Au fost adoptate un numar de 130 decizii importante pentru 

locuitorii orașului, inclusiv aprobarea bugetului pentru anul 2017. 

Conlucrarea eficientă cu membrii Consiliul orășenesc au un impact 

important în activitatea administrației publice locale și este de menționat că 

Primăria organizează în permanență diferite activități cu participarea consilierilor  

(ieșirea în teritoriu și discuția cu orășenii pe diverse probleme, desfășurarea 

consultărilor publice, ședințe cu teme problematice din localitate, consultarea în 

cazuri excepcionale,etc) . 



23 
 

Urmează să stabilim împreună frecventarea cursurilor de perfecționare la 

Academia de Administrare Publică a funcționarilor Primăriei și consilierilor. 

 

13.   INTERACȚIUNE PRIMAR - CETĂȚENI, ASIGURAREA 

TRANSPARENȚEI DECIZIONALE 

Acțiunile care au fost întreprinse în anul 2017 au vizat toate sectoarele de 

activitate din sfera administrațiilor locale, respectiv investiții de interes local, 

asistența socială, educație, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situații 

de urgență, protecția și refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidența populației, 

poduri și drumuri publice, servicii de utilitate publică, activități de administrație 

social-comunitară. 

A fost asigurată mediatizarea tuturor acțiunilor inițiate sau găzduite de 

primărie, prin publicarea de informații pe site-ul oficial www.ialoveni.md, anunțuri 

afișate în zonele centrale și comunicate prin rețele de socializare. O modalitate 

importantă de comunicare a acțiunilor Primăriei o constitutie și Buletinul 

informativ al Primăriei și Consiliului orașului Ialoveni, lansat în februarie 2017. 

Pentru menținerea unui contact permanent cu cetațenii s-a încercat 

eficientizarea activității biroului de relații cu publicul care funcționeazăși ca un 

centru de informare al cetățenilor, prin intermediul căruia se exercită transparența 

în administrație, prin oferirea de informații pertinente solicitantilor, gestionându-se 

categoriile principale de probleme, care ulterior sunt analizate în vederea emiterii 

celor mai bune decizii. 

În cadrul acestui compartiment s-a acordat consiliere și îndrumare 

cetățenilor, astfel încât timpul de rezolvare a doleanțelor acestora să nu depașească 

o perioadă mai mare de trei zile, cu excepția celor a căror rezolvare necesită o 

perioadă mai îndelungată de timp, urmărindu-se în același timp și respectarea de 

către compartimentele de specialitate a termenelor legale. 

În anul 2017 s-au înregistrat un numar de 1709 documente, pondere mare având 

soluționarea problemelor legate de dezvoltarea infrastructurii, solicitarea diverselor 

informații și solicitările de eliberare adeverințe și certificate.  

Tot în această perioadă s-a discutat în cadrul audiențelor săptămânale cu un 

numar aproximativ de 600 cetățeni ai orașului, căutând o rezolvare pentru fiecare 

problemă expusă. 

La capitolul transparență, menționăm că orașul Ialoveni a fost plasat cu 17 

poziții (Ialoveni sa clasat pe locul I transparențî) pe locul 6 (evaluare pentru anul 

2016, în 2015 orașul Ialoveni s-a aflat pe poziția 23) în Clasamentul de 

http://www.ialoveni.md/
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transparență în 60 localități din Republica Moldova, conform Raportului de 

monitorizare TRANSPARENȚA ÎN GUVERNAREA LOCALĂ:  

Mai multe detalii: http://viitorul.org/…/library/Raport%20transparenta_site.pdf. 

 

 

Periodic, ne întrunim pe diverse probleme cu consiliul de tineret, de 

veterani, asociațiile persoanelor cu dezabilități, colective din cadrul instituțiilor și 

organizțiilor,etc. 

Pe parcursul anului la ședințele comisiei administrative de pe lângă Primăria 

orașului Ialoveni, au fost întocmite și pregătite materialele pentru ședință la care au 

fost examinate procese-verbale și  materialele contravenționale în baza art.154, 
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179, 181, 273 alin. (9), Cod Contravențional al Republicii Moldova, întocmite de  

Inspectoratul de Poliție Ialoveni (încălcarea regulilor de comerț, comențul stradal 

ambulant pe teritoriul orașului Ialoveni, încălcarea regulilor de gestionare a 

deșeurilor, încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi 

rurale, construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente, 

încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale). 

         La capitolul Notificări în baza Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la  

comerțul interior, privind activitatea de comerț și/sau de prestări servicii pe 

teritoriul orașului Ialoveni au fost recepționate, întocmite și eliberate un număr de 

347 de Notificări persoanelor fizice și juridice de pe teritoriul orașului Ialoveni 

care practică activitate de comerț sau prestări servicii, au fost efectuate deplasări de 

control agenților economici de pe teritoriul orașului privind monitorizarea acestora 

la capitolul respectarea legislației în vigoare și respectarea sortimentului prevăzut 

în Notificarea depusă. 

        În partea colectării impozitelor pentru bunurile imobile au fost întocmite 

somații, demersuri, cereri către persoanele fizice și juridice privind achitarea în 

termen a impozitului pentru bunurile imobile, precum și expediate demersuri către 

Direcția deservire fiscală Ialoveni, cu privire la executarea silită în vederea 

respectării prevederilor art.193, 195 alin.(2), art.252, 265 alin.(1) Cod Fiscal al 

Republicii Moldova, art.11 lit.p) al Codului de Executare al RM. 

 

14.  COLABORARE CU PARTENERII DE DEZVOLTARE, 

ACCESAREA FONDURILOR ȘI ATRAGERE A NOILOR 

PROIECTE 

O preocupare permanentă a echipei Primăriei este promovarea imaginii 

localității noastre, stabilirea parteneriatelor și obținerea de noi proiecte de 

finanțare. 

Din luna septembrie și-a început activitatea unui nou serviciu creat în cadrul 

Primăriei Ialoveni. Specialiștii responsabili de coordonarea, monitorizarea și 

evaluarea implementării programelor de dezvoltare social-economice, au continuat 

activitățile planificate pentru implementarea proiectului “Diminuarea riscurilor 

accidentelor rutiere în or. Ialoveni, prin promovarea unor practici avansate”, 

proiect elaborat în cadrul Programului Național de Mentorat pentru Femei Active 

"INSPIR-O!", pentru localităţi cu reprezentare 0 (zero) a femeilor în consiliile 

locale, la care participă şi echipa comunitară din or. Ialoveni din luna decembrie 

2016. Programul a fost realizat de către Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” cu 
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susținerea Programului ONU „Femeile în Politică”, implementat de Entitatea 

Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), sprijinit financiar de 

Guvernul Suediei.  

O altă activitate realizată în această perioadă, menționăm atelierul de lucru, 

în cadrul proiectului Revitalizare Urbană, desfășurat în perioada 15-17.11.17. 

Urmare acestui proiect s-a efectuat o vizită de studiu în Polonia a unui reprezentant 

din Primăria Ialoveni și elaborarea Analizei socio-economice a or. Ialoveni, în 

vederea participării la proiectul “Sprijinirea administrației publice din Republica 

Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și 

sustenabilă”, programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului 

Afacerilor Externe al Poloniei – PolishAid 2017. 

Pentru a ne menține vectorul de oraș european, s-a atestat un contact 

permanent cu orașele înfrățite din Uniunea Europeană (România, Polonia, Franța, 

Marea Britanie etc.) pentru identificarea celor mai bune proiecte transfrontaliere si 

identificarea tuturor posibilităților de finanțare din fonduri europene. 

Urmare vizitei de lucru în Regatul Belgiei în componența unei delegații 

mixte moldo-române, pe 2 februarie 2017 am primit oficial o donație pentru orașul 

Ialoveni din partea Primăriei orașului Eeklo, Belgia o ambulanță dotată cu 

echipamentul avansat pentru acordarea primului ajutor medical în situații 

excepționale. Mai apoi aceasta a fost transmisă oficial Serviciului Ambulanță 

Medicina de Urgență Ialoveni (SAMU). 

În perioada de referință am obținut 2 proiecte (valoarea 20 000  și  25.000 $) 

PNUD Moldova, ”Migrație și Dezvoltare Locală” susținut financiar de Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Organizația Internațională pentru 

Migrație (OIM) și Proiectul Consiliului Europei în cadrul Parteneriatului Estic, 

privind cooperarea intermunicipală (valoarea 36 mii euro) ș.a. 


