
RAPORT de activitate în cifre a primăriei Costeşti pentru 

anul 2016 

Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

realizat 

Costul Sursa Rămas pentru 2017 

1. Construcţia străzii 

Constantin Stamate din 

regiunea Movila 

550 000 lei 

130 000 lei 

 

Total:680 mii 

lei 

Primăria  

Contribuția 

cetățenilor 

Iluminarea străzii 

Construcția străzii Unirii 

din regiunea ”Furnicarul” 

Betonarea altor străzi 

2. Construcţia apeductului 

din regiunea ”Gîrlea” şi 

renovarea unei porţiuni 

din Centru pe o porţiune 

totală de 1900 metri 

400 mii lei 

 

300 mii 

50 mii 

65 mii 

Total:815 mii 

lei 

Fundaţia Est-

Europeană 

Primăria 

Consiliul Raional 

Contribuţia cet. 

Funcţionarea şi extinderea 

apeductului 

3. Construcţia apeductului 

din regiunea  Şorcoviţa 

pe o porţiune de 500 

metri 

60 mii 

40 mii 

 

Total:100 mii 

lei 

Primăria 

Contribuţia cet. 

Funcţionarea şi extinderea 

apeductului 
Renovarea apeductului din 

zona Centru 

 
4. Continuarea lucrărilor 

de canalizare a satului 

Costești şi construcţie a 

staţiei de epurare 

2.022.947 lei 

 

200 mii lei 

 

Total:2.222.947 

lei 

Fondul Ecologic 

 

Consiliul Raional 

(contribuţie) 

Continuarea lucrărilor de 

canalizare a satului 

Costești şi conectarea 

staţiei de epurare 

5. Iluminarea stradală din 

Centru spre 

Movila,Gîrlea,Dealul 

Morii 

220 mii lei 

80 mii lei 

 

Total:300 mii 

lei 

Primăria 

Diaspora 

 

Iluminarea străzilor 

adiacente şi a parcurilor 

care vor fi create 
pe baza de leduri 

6. Construcţia veceului public 

al satului 
140 mii lei 

100 mii lei 

 

Total:240 mii 

lei 

Primăria 

Ambasada 

Slovaciei 

Menţinerea în condiţii 

sanitare  bune şi 

conectarea la reţeaua de 

canalizare 

7. Construcţia veceului în 

cadrul Bibliotecii publice 

Costeşti 

42 mii lei 

2500 lei 

Total:44500 lei 

Corpul Păcii 

Primăria 

 

Menţinerea în condiţii 

sanitare  bune şi 

conectarea la reţeaua de 

canalizare 
8.  Modernizarea Bibliotecii 

Publice Costeşti cu 

mobilier nou  

37000 lei Corpul Păcii 

 

Valorificarea mobilierului 

9.  Construcţia Centrului 

Comunitar pentru 

persoane în Etate 

”Speranţa” 

300 mii lei 

 

200 mii lei 

50 mii 

Total:550 mii 

lei 

Fundaţia Est-

Europeană 

Primăria 

Consiliul Raional 

Acordarea serviciilor 

pentru bătrîni 



10.  Pictarea a 6 staţii de 

microbuz din satul Costeşti 

  

6000 lei 

5000 lei 

 

Total:11000 lei 

Primăria 

Fondul pentru 

Tineri 

Menţinerea şi extinderea 

spaţiilor de agrement 

11.  Semnarea acordului de 

colaborare cu Municiupiul 

Bacău din Romania 

  Semnarea altor Acorduri 

de colaborare cu localităţi 

din România 

 

12.  Înfiinţarea  Clubului de 

Cetăţenie Activă al satului 

Costeşti şi publicarea a 5 

buletine informative 

  

  Implementarea 

„Proiectului 

Oportunităţi  de siguranţă 

şi transparenţă pentru 

locuitorii s.Costeşti” în 

sumă de 12 mii euro  

(260 mii lei) de la 

Consiliul Europei 

13. Plantarea a peste 3000 

de arbori în cadrul 

lunarului ecologic-

aprilie; 
  

  Crearea a 5 parcuri în 

satul Costești în sumă de 

800 mii lei de la PNUD 

Moldova 

 

14. Rezultate frumoase la 

competiţiile sportive în 

cadrul Campionatelor 

raionale 

  Construcţia 

Complexului Turistic-

Sportiv în sumă de  

32 mln.lei de la ADR 

Centru 

15.  Oferirea 88 de pachete 

alimentare pentru 

persoanele invalide de 

gradul I de către 

Guvernul Romaniei; 

 -donarea a 200 de 

cadouri pentru copiii din 

satul Costeşti cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 

-asigurarea a   650 

pensionari şi invalizi cu 

lemne pentru foc2 

  Continuarea  susţinerii 

persoanelor vulnerabile 

din satul Costeşti 

 

Astfel, pentru  efectuarea acestor proiecte a fost cheltuit: 

Din buget-  1.778.500 lei 

Din fonduri externe – 2.906.947 lei 

Contribuţia cetăţenilor- 315000 lei 

Total investiţii 2016: 5.000.447 lei 


