RAPORT
de activitate a administrației publice locale din satul Costești,raionul Ialoveni
pentru anii 2015-2018
In iunie 2018 s-au împlinit 3 ani de administrare a satului Costești împreună cu actuala
conducere a primăriei și Consiliul satului-perioada de frămîntări și căutări pentru a dezvolta
satul nostru.
Am început ca pe orice drum de dezvoltare cu elaborarea și aprobarea Planului

Strategic de dezvoltare social-economică a satului pentru anii 2015-2020,care a
devenit documentul de bază pe drumul pe care am pornit împreună pe 4 ani de mandat.Și acum
vreau să constat că principalele obiective și acțiuni trasate în Plan au fost pornite,dezvoltate ori
chiar finalizate pînă în prezent și anume:
Obiectivul strategic nr.1:Dezvoltarea infrastructurii publice locale
Nr.

Acțiuni

Peri
oada

Costuri
primăria

Costuri
parteneri

Perspective

DRUMURI
1.

2.

3.

4.

5.

Achitată datoria la
construcția străzii
Ștefan Neaga din
Poiana- 600 m

2015

Betonarea străzii
Arhanghelii Mihail
și Gavriil din
sectorul Gîrlea 300 m
Betonarea străzii C.
Stamati din
Movila- 600 m
Str.Tineretului145m
Betonarea străzii
V.Alecsandri din
Deal la Mori840 m

2015

Asfaltarea străzii
Unirii din
Furnicarul-935 m

2017 2649,1 mii
Locuitorii Finalizarea şi darea în
Datoriisectorului
exploatare a străzii Unirii
2018 4189,059 mii Furnicaruldin sectorul Furnicarul
lei
139,9 mii lei

-

Guvernul
Republicii
Moldova-

4035,5 mii
lei

123,4 mii lei

Locuitorii
străzii85500 lei

635,4 mii lei

Locuitorii
străzii
68,6 mii lei

2016

30 mii lei
2017

739,7 mii lei

60 mii lei
Locuitorii
străzii
340 mii lei

Construcția drumului de
centură de la asfalt-str.Al.cel
Bun din Deal la Mori pînă la
asfalt-str.St.Neaga-gradinița
Poiana
Construcția porțiunii de
drum pe str.St.cel Mare(de
la fabrica de vin pîna la
Casa de nunți)
Construcția străzii
Mateevici (de la Colhoztrans
pînă la brigada 10)
Construcția străzii
Mateevici (de la Pavel Negru
la stația din Deal la Mori)
și a străzii D.Cantemir (din
Poiana- str.Șt.Neaga pînă la
brigada 10- drumul spre
școală)
Renovarea trotuarului din
Centrul satului pînă În Deal
la Mori

Betonarea străzilor
Furnicarul-2 și Gîrlea (de la
magazinul central pîna la
canalul de scurgere a apelor)
6.

Menținerea
drumurilor locale și
curățarea canalelor
de scurgere a
apelor pluviale

Per
man
ent

1128,0 mii
lei

-

APEDUCT și CANALIZARE
1.

2.

3.

3.

Construcția
apeductului de
1500 m în regiunea
Gîrlea și 400 m în
Centru- de la
arteziana nr.1 spre
str Ștefan cel Mare
cu instalarea unui
hidrant

2016
2017

Renovarea
apeductului din
Deal la Mori în
regiunea Șorcovița
cu lungimea de
700 m și procurarea
unei pompe noi la
fîntîna arteziana de
acolo
Construcția unui
segment de apeduct
cu lungimea de
150 m în regiunea
magazinului „La
Cristi”
Construcția
sistemului de
canalizare și a
stației de epurare:
Construcția a 3,7
km de rețele de
canalizare:
- str.Ștefan cel
Mare-ColhoztransCociug-500m
- Gîrlea-reg.fabr.de
vin-300 m
-str.IndependențeiGrant-Poiana1000m
-str.C.NegruzziSorcovita-Poiana-

2017

708,0 mii lei

Fundația
EstEuropeană500 mii lei
Locuitorii100 mii lei

60 mii leiapeduct
65 mii –
pompa

40 mii lei

Construcția apeductului pe
strada Gh.Asachi cu
lungimea de 300 m
Construcția apeductului de
250m la Gîrle care ar mări
presiunea apei în regiune
Construcția apeductului
spre Valea Fînului
Renovarea apeductului din
mahala lui badea Toader
Carabuș cu lungimea de
Construcţia apeductului în
regiunea Valea Fnului cu
lungimea de 1200m

2018

8000 lei

2015
2018

1180,1 mii
lei

14800 lei

Construcţia unui segment de
apeduct în Gîrlea pentru a
mări presiunea apei în
regiune

Fondul
Ecologic
Naţional

Dezvoltarea Serviciului de
Gospodărie Comunală

5519,5 mii
lei

Procurarea ultimului
bioreactor și conectarea
tuturor celor 4 reactoare
Instalarea transformatorului
de alimentare cu energie a
staţiei de epurare
Construcţia a 7 staţii de
pompare a apelor reziduale
Construcţia a 10 km de reţea
de canalizare şi punerea în

funcţiune a lor

1000m
Complexul Turistic
Costești-Statia de
epurare-900m
Lucrări la stația
de epurare:
-Construcția
bazinului de prima
sedimentare și
egalizare
-Construcția cămingrătarului
-Betonarea
fundațiilor pentru
amplasarea
bioreactoarelor și
cabina de
echipamente
-Construcția a 250
m de gard în jurul
stației
-amenajarea
teritoriului,
astuparea gropilor
de la vechea stație
cu pămînt și
nivelarea terenului
-amplasarea a trei
reactoare pe
teritoriul stației

Conectarea gospodăriilor şi
achitarea obligatorie a
contribuţiei de 1500 lei de
fiecare gospodărie

Finalizarea construcției
sistemului de canalizare și
punerea în funcțiune a
statiei de epurare

Total
Proiect
contribuție-

Total alocat
FEN:

18.514.490
2.819.590 lei lei

ILUMINARE STRADALĂ- 15 km din totalul de 21
km iluminaţi la moment

1.

2.

3.

Str.Ștefan cel
Mare-în regiunea
Movila (de la
Cociug pină la
Colhoztrans)1200m
Str.Ștefan cel
Mare-în regiunea
Gîrlea- 800 m
Str.Ștefan cel
Mare-5 străzi
perpendiculare la
Gîrlea-3000 m
În Furnicarul-500
m-strada Unirii din
Centru pînă La
Cruce și 2500m-

2015

117901 lei

2015

86302 lei

2017

Aprobarea Convenţiei
Primarilor pentru Climă şi
Energie şi a Planului de
reducere a emisiilor de CO2

Iluminarea stradelei de vizavi
de gradinița Andrieș pînă la
str.Moldova
30333 lei

străzi adiacente
25826 lei
4.

În centrul satului-4

stradeleVoloste,stadion800m,
Str.Miciurin(Mari
a Puscaș)-350m
Str.Basarabia
(brutaria)-400m
Str.A.MateeviciIluminarea străzii
86485 lei
1km
A.Mateevicii și Miorița80537 lei
D.Cantemir-1,2km
1000m
neachitate
6. Str.Moldova si
2016 120 mii lei
DiasporaAl.cel Bun-din
3845 euro
Centru pînă n Deal
ori 69500
la Mori-3000 m
lei
7. Movila,Valea
2017 72594 lei
Fînului-1150 m
Obiectivul strategic nr.2: Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități
5.

economice rentabile,sporind numărul locurilor de muncă
N
r.

Acțiuni

Perioa
da

Costuri
primăria

Costuri
parteneri

Perspective
Susţinerea şi
încurajarea
agenţilor
economici în
construcţia altor
depozite
frigorifice
pentru
ambalarea şi
păstrarea
strugurilor de
masă
Susţinerea şi
încurajarea
sectorului privat
în dezvoltarea
sectorului de
producere

1.

Darea în exploatare a
Casei de ambalare şi
sortare a strugurilor

2015

Proiectul300 mii lei

ADR Centru15 mln.lei
Asociaţia
Producătorilor
de Struguri12 mln.lei

2.

Stimularea dezvoltării
sectorului de
producereviticultura,pomicultura,
sericultura,piscicultura,
legumicultura,
floricultura,cresterea
ciupercilor etc.

20152018

Facilitarea
procesului de
consolidare a
pămntului şi
de înfiinţare a
asociaţiilor
agricole

Neidentificate

Construcţia
sistemelor de
irigare

Obiectivul strategic nr.3: Modernizarea și eficientizarea sistemului de

educație,sănătate și protecție socială în s. Costești
Nr.

Acțiuni

Perioa
da

Costuri
primăria

1.

Înfiinţarea Centrului
Comunitar pentru
persoane în etate
„Speranţa”

2016

202 mii lei

2.

Construcţia veceului
public

20162017

240 mii lei

3.

Construcţia veceului
în cadrul Bibliotecii
publice
Modernizarea
Bibliotecii Publice cu
mobilier nou -12 mese
şi 40 de scaune
,precum şi cu
echipament
electronic- proiector
şi laptop
Pictarea a 6 staţii de
microbuz de către
Alexei Luca
Începerea lucrărilor
de construcţie a
Complexului TuristicSportiv cu 1500 locuri

2016

2500 lei

2017

28,4 mii lei

2016

6000 lei

4.

5.

6.

Deschiderea
miniterenului de
fotbal lîngă Liceul
Teoretic Costeşti

2017

2016

203,7 miiproiectul tehnic
46,8 mii-modif.
proiect
46 mii-servicii
autor de proiect
Total:296,5 mii
lei

141,6 mii lei

Costuri
parteneri

Perspective

Fundaţia EstEuropeană300 mii lei
Fundaţia ProHumanitate27 mii euro
Ambasada
Slovaciei80 mii lei
Corpul Păcii42 mii lei

Deschiderea
unui Centru
Comunitar
pentru copii

Corpul Păcii37 mii lei

Procurare de
carte

Fondul pentru
Tineri-5000 lei

Încurajarea
voluntariatului

Guvernul
R.Moldova
1000.000 lei
FNDR-ADR
Centru
8mln.lei
din valoarea
totală de 26
mln

Finalizarea
Construcţiei
Complexului
TuristicSportiv

FMF-205,7 mii
lei-covor cu
titlu gratuit

Dezvoltarea
infrastructurii
sanitare

Construcţia
unui
ministadion în
parcul din Deal
la Cruce

CR-142 mii lei

7.

Darea în exploatare a
Sălii de Sport de lîngă
Gimnaziu
Menţinerea şi
dezvoltarea
infrastructurii
educaţionale şi sociale

Total:537,3 mii
2016
20152018

Construcţia unei
anexe a
grădiniţei nr.3
Înfiinţarea unui

Azil privat
pentru bătrni

Obiectivul strategic nr.4: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și

de agrement,punerea în valoare a patrimoniului cultural al satului şi dezvoltarea
parteneriatelor durabile
Nr.

Acțiuni

Perio
ada

Costuri

Costuri
parteneri

Perspective

primări
a
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Crearea a 5 parcuri n
s.Costeşti:
-În Furnicarul
-În Deal la Cruce
-La intrare în sat
-În Poiana la cişmea
-În preajma primăriei
în centrul satului

20162018

Organizarea şi
desfăşurarea anuală la
începutul lunii
octombrie a Zilei
Persoanelor în Etate cu
celebrarea Căsătoriilor
de Aur
Organizarea şi
desfăşurarea anuală la
începutul lunii
octombrie a Zilei
Pedagogului
Organizarea şi
desfăşurarea anuală a
Hramului satului, Ziua
Independenţei,Ziua
Limbii Române,
comemorarea
deportaţilor,Ziua
Europei ,Anul Nou etc.
Susţinerea
ansamblului-model
„Haiducii din Costeşti”

20162017

Semnarea Acordurilor
de Cooperare cu
localităţi din România:
-municipiul
Bacău,judeţul Bacău

20162017

575,6
mii lei

Finalizarea şi
41 mii dolari- întreţinerea parcurilor
PNUD
Moldova

12 mii
lei
-

20162017

70mii
lei
-

20152018

20152018

264.712
lei

40 mii
lei
anual

-

Promovarea valorilor
naţionale şi creştine prin
organizarea activităţilor
culturale în sat

-

Proiect
transfrontalier
depus cu
comuna

Dezvoltarea proiectelor
de soluţionare a
problemelor comune:
-reparaţie capitală a
Casei de Cultură

-comuna Bălţaţi,judeţul
Iaşi
-oraşul Hîrlău,judeţul
Iaşi
-oraşul Chitila,judeţul
Ilfov

Bălțați,Iași
referitor la
reparația
Casei de
Cultură

-vizite de studiu şi de
odihnă pentru cadre
didactice şi elevi
-burse pentru studii
-activităţi culturale
-vizite reciproce ale
reprezentanţilor APL
pentru schimb de
experienţă
-editarea monografiei de
22,437 mii
istorie a satului
RON ori
-construcţie a unei anexe
97,8 mii lei
pentru gradiniţa nr.3 de
de la
lîngă LT Costeşti
primăria
-promovarea imaginii
Bacău pentru bune a satului
un proiect
-dezvoltarea proiectelor
educațional
transfrontaliere comune
din resurse europene

Obiectivul strategic nr.5: Protecția mediului ambiant,informarea și implicarea

populației în vederea protecției și utilizării raţionale a resurselor naturale
Nr.

Acțiuni

1.

Sădirea
copacilor,arborilor,florilor
în spaţiul public

Perioada

20162017

Costuri
primăria
7000 lei

18000 lei

2.

Curăţirea rîului Botna în
proporţie de 80 % şi a
canalelor de scurgere a
apelor pluviale

20172018

3.

Lucrări de lichidare a
gunoiştilor neautorizate şi
de amenajare a gunoiştii
autorizate din Deal la
Orheiu

20152018

Costuri
parteneri
Grupul de
iniţiativă
„EcoTerra”
Consiliul
Raional
Ialoveni

100 mii lei

Agenţia
Cadastru şi
Relaţii
Funciare400 mii lei

100 mii lei
anual

-

Perspective
Sădirea
copacilor pe
acostamentul
străzii din Deal
la Orheiu
Sădiri masive
pe întreg
teritoriul
satului
Curăţirea
rîului Borna şi
a canalelor de
scurgere şi a
rîpilor la
100%
Instituirea
Serviciului de
salubrizare a
localităţii

Obiectivul strategic nr.6: Implementarea în activitatea APL a unui sistem

instituţional modern și transparent,implicarea cetățenilor în dezvoltarea satului
și în procesul decizional

Nr

Acțiuni

Perioa
da

1.

Elaborarea şi
lansarea siteului
costesti.md şi a
paginii
electronice a
primăriei
Instalarea
panourilor
informative în
incinta şi în
preajma
primăriei
Organizarea
audierilor şi
dezbaterilor
publice

2015

2.

3.

4.

5.

6.

Transmiterea
live a
şedinţelor
Consiliului
local
Participarea în
cadrul
emisiunilor
radio şi
tv,promovarea
şi susţinerea
mass-mediei
Obţinerea
trofeului „Cea
mai bună
practică în
APL”

Costuri
primăria

2016

30 mii lei

20172018

-

Costuri
parteneri

Perspective

Consiliul
Europei50 mii lei

Aprobarea şi implementarea
Planului local de asigurare a
transparenţei

Inspectorat
ul de
Poliţie
Ialoveni

Instalarea panourilor
informative încă în 10 locuri
publice din sat

Organizarea regulată a
audierilor,dezbaterilor,adunăril
or cu localnicii satului pe
marginea celor mai stringente
probleme
Întreţinerea tehnicii necesare şi
a salariaţilor în domeniu pentru
transmiterea live în continuare a
şedinţelor Consiliului

2016

20152018

-

Vocea
Basarabiei
Radio-Plai
TV-8
Publica TV

Promovarea imaginii bune a
satului Costeşti

2015

-

IDIS
Viitorul

Participarea în fiecare an cu o
bună practică

2016
2018

-

