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Construcţia străzii Constantin Stamate din regiunea Movila, 550 000 lei Primăria Costești, 130 000 

constribuția cetățenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcţia apeductului din regiunea ”Gîrlea” prin suportul Fundației Est-Europene și 

contribuției cetățenilor pe o porţiune de 1500 metri, 500 000 lei. 

 Renovarea apeductului din regiunea centru pe o porţiune de 750 metri 253 000 lei. 

 Renovarea apeductului din  „Şorcoviţa”, 60 000 lei Primăria Costeşti, 40 000 constribuţia 

cetăţenilor. 

 

În anul 2017 urmează: 

 Construcția străzii Unirii din regiunea ”Furnicaru” 

 Construcţia străzii „Viilor” din regiunea „Furnicaru”. 

APEDUCT ȘI CANALIZARE 

DRUMURI 

În anul 2017 urmează: 

 Reluarea lucrărilor de canalizare a satului Costești şi conectarea staţiilor de epurare; 

 Renovarea apeductului din zona centru. 
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ACTIVITĂȚI CULTURALE 

 Organizarea Hramului satului Costeşti şi Zilei Limbii Romane,  

 Sfinţirea Bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi”, 

 Descoperirea şi salvagarea Sitului Arheologic „Cetatea Costeşti”, 

 Ogranizarea Festivalului Naţional pentru Violonişti „Filip 

Todiraşcu” , secţiunea copii, 

 Abilitarea Bibliotecii Publice Costeşti cu mobilier nou, 

echipament tehnic cu suportul Corpului Păcii din Moldova, 

 Participarea la Ziua Internaţională a Tineretului, 

 Organizarea evenimentelor publice pentru profesori, 

 Flashmob „Cu drag pentru femei”, cu ocazia zilei de 8 Martie. 

 

În anul 2017 urmează: 

 Înființarea Sitului 

Arheologic din satul 

Costești și renovarea 

acestuia; 

 Schimbarea 

acoperişului Casei de 

Cultură, 

 Promovarea valorilor 

spiritual-naţionale prin 

organizarea 

evenimentelor culturale 

în satul Costeşti. 
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ILUMINARE STRADALĂ 

În anul 2017 urmează: 

 Iluminarea străzilor adiacente pe baza de led 

 Iluminarea de tip led a parcurilor care vor fi create. 

 

 Iluminarea stradală 

a străzii Ștefan cel 

Mare din zona 

”Gîrlea” și ”Movila”, 

în valoare de 

180 000 lei. 

 Iluminarea stradală 

sectorul “Centru”-“În 

deal la Mori”, porţiune 

de 3 km suma totală 

de 120 000 lei 

ACTIVITĂȚI SPORTIVE 

Susţinerea şi organizarea campionatelor sportive la nivel local şi 

raional. 
În anul 2017 urmează: 

 Organizarea competițiilor 

la nivel național și 

internațional; 

 Construcția Complexului 

Turistic Sportiv Costești. 
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ACTIVITĂȚI ECOLOGICE 

În anul 2017 urmează: 

 Crearea a5 parcuri ai 

satului Costești; 

 Înverzirea zonelor cu risc 

de eroziune; 

 Curățirea rîului Borna în 

proporție de 100% și 

înverzirea 

împrejurimilor. 
 

 Plantarea a 1700 de 

arbori în cadrul 

lunarului ecologic-

aprilie; 

 Eliminarea gunoiștei 

neautorizate din 

regiunea ”În deal la 

mori”; 

 Susținerea 

proiectului realizat 

de grupul de 

inițiativă ”EcoTerra” 

care a plantat peste 

1000 de copaci în 

zona Botnei; 

 Stabilirea 

parteneriatului de 

colaborare cu 

Gospodăria locativ 

comunală din orașul 

Ialoveni pentru 

colectarea gunoiului 

de la agenții 

economici; 

 Înverzirea cu 

material săditor și 

flori multianuale a 

parcului dinte 

Primăria satului 

Costești și fosta 

cîrmuire; 

 Curățirea rîului 

Botna în proporție de 

70%. 
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ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE SOCIALE 

 Construcţia veceului public al satului cu 

suportul Ambasadei Slovaciei 100 000 lei şi 

240 000 lei constirbuţia Primăriei Costeşti, 

 Construţcia veceului în cadrul Bibliotecii 

publice Costeşti cu suportul Corpului Păcii 

din Moldova 42 000 lei şi constribuţiea 

Primăriei Costeşti 2500 lei, 

 Modernizarea Bibliotecii Publice Costeşti 

cu mobilier nou (12 mese şi 40 scaune) şi 

echipament electronic (proiector şi laptop) 

37 000 lei cu suportul Corpului Păcii din 

Moldova, 

 Construcția centrului comunitar pentru 

bătrîni ”Speranța”, cu suportul Fundației 

Est-Europene de 300 000 lei și Primăria 

Costești 202 000 lei; 

 Oferirea 88 de pachete alimentare pentru 

persoanele invalide de gradul I de către 

Guvernul Romaniei, 

 Ziua Umorului organizată în cadrul 

Centrului de zi pentru copii ”Curaj, 

 Pictarea a6 stații de microbuz din satul 

Costești, prin suportul Fondului pentru 

Tineri Ialoveni de 5000lei și Primăria 

satului Costești cu contribuţia de 6000 lei, 

 Susţinerea Clubului de Cetăţenie Activă al 

satului Costeşti şi publicarea a 5 buletine 

informative, 

 Donarea a 200 de cadouri pentru copiii din 

satul Costeşti cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, 

 Organizarea acţiunilor cu ocazia „16 zile 

de luptă împotriva violenţei”, 

 Semnarea acordului de colaborare cu 

Municiupiul Bacău din Romania, 
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 Internaționale a Persoanelor în Etate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

NATALIA PETREA, 069 836 602 

petrea_natalia@yahoo.com 

primcostesti@yahoo.com 

Facebook: Primăria Costeşti 

www.costesti.md 

TRANSPARENȚA ȘI VIZIBILITATEA 

ACTIVITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

 302 articole publicate pe 

www.costesti.md, 

 655 postări pe pagina oficială de 

facebook: Primăria Costeşti, 

 880 de aprecieri ale paginii de facebook, 

 24 interviuri tv şi radio , 

 268 000 vizitatori unici 

 Instalarea panourilor de informare ce 

ţine de activitatea Primăriei şi Consiliului 

Local Costeşti. 

Urmează în anul 2017 

 Transmisiune live a şedinţelor consiliului 

local Costeşti, 

 Transmisiunea live a evenimentelor  de 

importanţă publică majoră, 

 Update al site-ului www.costesti.md 

mailto:petrea_natalia@yahoo.com
mailto:primcostesti@yahoo.com
http://www.costesti.md/

