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Investește în tine, dezvoltă comunitatea! 
 

Clubul „Tânăr reporter” din satul Costești 

    

 

 

Vocea cetățenilor din localitatea ta! 
Buletin informativ 

Nr. 3, Iulie 2019 

Conferința Consiliilor Locale de Tineret 

din raionul Ialoveni: „Tinerii sunt 

prezentul!” 

 

La realizarea ediției au participat: 
Membrii Clubului ”Tânăr Reporter” creat în cadrul programului național ”Costești-Capitala Tineretului 
2019”, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova 
 

 
 

 

 
    
 
 

Pe 7 iulie 2019, la Casa de Cultură din 

Costeși a avut loc ”Conferința 

Consiliilor Locale de Tineret din raionul 

Ialoveni”. Tienrii s-au întrunit pentru a 

discuta și evalua rezultatele obținute dar 

și de a stabili planul de acțiuni pentru 

următoarea perioadă.  La eveniment au 

participat peste 40 de tineri consiliei, 

administrația raionului Ialoveni, 

președinta A. O . Alternativa, cât și vice 

primarul satului. Cu mesaj de salut au 

venit vicepreședintele raionului 

Ialoveni Oleg Mereacre, viceprimarul 

satului Costești Andrei Turcan, Sergiu 

Gurau președintele Eco-Razeni, Maria 

Bivol, președintele A.O. 

Alternativa, Diana Gudima, secretar 

general Reţeaua Naţională a Consiliilor 

Locale ale Tinerilor din Moldova. Maria 

Codreanu, președintele Consiliul 

Raional de Tineret Ialoveni a prezentat un 

raport de activitate a consiliului pentru  

Cu buletin informativ în sat, ești cetățean mai informat! 

 pentru perioada 2018-2019. Aceștea au 

punctat necesitatea implicării tinerilor la 

nivel local, importanța activismului social, 

dar și despre colaborarea și comunicarea cu 

administrația publică locală pentru a 

identifica mai ușor problemele locale, în 

special cele de tineret.  Conferința 

Consiliilor Locale de Tineret din raionul 

Ialoveni a continuat cu două ateliere 

coordonate de  tineri moderatori, stabilirea 

planului de acțiuni pentru a doua jumătate a 

anului 2019 a celor 13 consilii locale de 

tineret din raionul Ialoveni. Tinerii consilieri 

au primit cîte un stick de memorie din partea 

organizatorilor, care aveau materiale de 

lucru necesare în activitatea de consilier. 

Această activitate a fost desfășurată în 

cadrul programului național ”Costești-

Capitala tineretului 2019” cu suportul 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova. 

                                                  Iuliana Bortă 

 

https://www.facebook.com/oleg.mereacre.1?__tn__=K-R&eid=ARB92651SyTTPwB1WYBwEMaP3beUKkEAPACOS2gTp4I4V5iLAn7h1hMKqhVSxRZoI6Hk2eOF-dKRUGPr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/andrei.turcan.3994?__tn__=K-R&eid=ARCOHAYhiBQhP22EPxgeeYMD05Fnj5_Gdhd3RsyC4MHWccuXhitsTh9a__cCe0v929HICgFZf611YLMb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/sergiu.gurau?__tn__=K-R&eid=ARB-sHzlxcd1DQZaKP2Dhn68LJC35X_6MO3ZvEqHYjesIUYgnqjRlOW6kbjihxRvhRHoHd2AODl2d4H-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/sergiu.gurau?__tn__=K-R&eid=ARB-sHzlxcd1DQZaKP2Dhn68LJC35X_6MO3ZvEqHYjesIUYgnqjRlOW6kbjihxRvhRHoHd2AODl2d4H-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/Eco-Razeni-738244442897495/?__tn__=K-R&eid=ARAiIUMtHdBC6wRHM0LDqSO_OO2IYyDkBZMIjiDMJ-8krnZzHjtlwrsj-B_QbsQMFVdQTvabBAYlVL2e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/AO-Alternativa-1551935398393404/?__tn__=K-R&eid=ARBzvcfMhxutKb_G1nw0v0p2IfVNUksp4VRyhJ4hBmKeU8RrQvKYjfDQ1TkssX4m7FOAoZbAH4Om9Gbg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/AO-Alternativa-1551935398393404/?__tn__=K-R&eid=ARBzvcfMhxutKb_G1nw0v0p2IfVNUksp4VRyhJ4hBmKeU8RrQvKYjfDQ1TkssX4m7FOAoZbAH4Om9Gbg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/dian.gudima.1?__tn__=K-R&eid=ARCqR7UPOKtBwCX8TuKZWvqXdHK3yHYuiqVKlviT-AfGU9RNfT_oXaUID7OLF3RCn9FTFz1tPGD0Sd_A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/RNCLTM/?__tn__=K-R&eid=ARCG5U0P2c8m9QdLPkco5yFdJDgquMKMGWS7x1E7OMNV4LSKlQzmIDtde6geCDI77GJuDyCCAm-hTgbj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/RNCLTM/?__tn__=K-R&eid=ARCG5U0P2c8m9QdLPkco5yFdJDgquMKMGWS7x1E7OMNV4LSKlQzmIDtde6geCDI77GJuDyCCAm-hTgbj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/mariacodreanu97?__tn__=K-R&eid=ARBC8jTtdPvmq-6XIDu5rwaUy4fu_QxXf596znKyh0iS57IiOg1E263skkCSzQz0BquAIeIBkbpNOJfS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/mariacodreanu97?__tn__=K-R&eid=ARBC8jTtdPvmq-6XIDu5rwaUy4fu_QxXf596znKyh0iS57IiOg1E263skkCSzQz0BquAIeIBkbpNOJfS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/crt.il/?__tn__=K-R&eid=ARAakabH52hYmmoAb1JTWG7IFHW9JfYP9s3ECjxkyf333k0SBHPGQeoh6_FgpCYBd7raqx_z8ynagqVP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j
https://www.facebook.com/crt.il/?__tn__=K-R&eid=ARAakabH52hYmmoAb1JTWG7IFHW9JfYP9s3ECjxkyf333k0SBHPGQeoh6_FgpCYBd7raqx_z8ynagqVP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh4eEBIk6TsxOUMU4kLVL0g8TRC1Ao_a3MBBwNRzV7JQDSKuoxuT9NPDgbBHdYBsSrxV7JCj2z-tHqtQ77V-3R70mx8QBClHGzvV-fpx1QDS3BUtW6HBqeWOfCOqCY8_0CTBOdCyT5wUdKq88vjeH_0QWR3RCNEz2YvVXsu9aD8TWyzMJskyabVyYAeZGkv3psxKQiKPfIAmhDgKyEl5C8AzPkPjUclqux_XpfxzFjLto7rprqWsyCX0jySDG92E5GzsItUPSBFTVwwLr8HHJWlL6Mi9CzhZ2UcLRYe9s66BDuOgt_7VVJSk08JZKM-F-ifzHprvwAH69R2eMYRP4uXp2j


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În perioada 29-30 iunie curent, în 

satul Costești din r-nul Ialoveni – 

Capitala Tineretului 2019,  s-a 

desfășurat Conferința națională a 

Rețelei Naționale a Consiliilor 

Locale ale Tinerilor din Moldova 

(RNCLTM). Evenimentul face 

parte din Programul de asistență 

pentru consolidarea și dezvoltarea 

Consiliilor Raionale/Municipale 

ale tinerilor, susținut metodologic 

și financiar de către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării. 

Conferința a reunit factori de 

decizie de la nivel central și local, 

cca 70 reprezentanți ai structurilor 

reprezentative ale tinerilor, ai 

autorităților publice locale, ai 

Centrelor de Tineret, precum și 

specialiști în lucrul de tineret. 

La conferință au participat și 

reprezentanții Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării: 

Ministrul Liliana Nicolaescu 

Onofrei, Ion Donea, șef Direcție 

Tineret și Larisa Macarenco, 

consultant principal. Organizarea 

unor asemenea platforme de 

dialog la nivel național în scopul 

stimulării participării tinerilor la 

viaţa publică şi la procesul de 

luare a deciziilor a fost considerată 

oportună de toți participanții.  

                  

 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A REȚELEI NAȚIONALE A CONSILIILOR LOCALE 

ALE TINERILOR DIN MOLDOVA S-A DESFĂȘURAT LA COSTEȘTI  
 

 
În cadrul conferinței, Președintele 

RNCLTM Dmitri Juraveli a prezentat 

rezultatele activității consiliilor 

raionale/municipale pentru perioada 

aprilie-iunie 2019. De asemenea, au 

fost desfășurate ateliere de lucru și 

sesiuni de dezbateri privind zonele de 

intervenție pentru crearea unui mediu 

propice participării tinerilor, precum și 

diseminarea bunelor practici existente 

pentru crearea unei atmosfere de 

încredere între tineri și autoritățile 

publice locale. Tinerii au avut 

oportunitatea de a adresa ministrului 

Liliana Nicolaescu-Onofrei și 

specialiștilor Ministerului mai multe 

întrebări privind principalele priorități 

în domeniul politicilor de tineret, 

precum și o anumită reticență, destul 

de des întâlnită, a autorităților față  de 

implicarea tinerilor la nivel local. 

În cadrul discuțiilor, tinerii 

consilieri au identificat mai multe 

dificultăți cu care se confruntă la 

nivel local, printre care nevoia de 

pregătire suplimentară și de 

experiență în domeniu a 

funcționarilor publici raionali, 

responsabili de domeniul tineret, 

lipsa în cadrul APL a 

coordonatorilor locali responsabili 

de politicile de tineret, precum și o 

anumită reticență, destul de des 

întâlnită, a autorităților față  de 

implicarea tinerilor la nivel local.  

În context, tinerii au subliniat 

importanța promovării unor abordări 

comune privind participarea 

tinerilor la nivel local, precum și 

dezvoltarea  relațiilor de parteneriat  

între APL și Consiliile Raionale 

/Municipale ale Tinerilor, în vederea 

asigurării durabilității acestora. Cu 

toate acestea îndemnăm tinerii să 

participe la cît mai multe activități si 

proiecte pentru dezvoltarea de sine. 

Adolescenții pot face parte din 

echipe pentru a implementa proiecte 

din satul nostru, cît și din liceul 

unde învață.  

Următoarea conferință  a RNCLTM 

va avea loc la Soroca.  

                                  

                      Anastasia Sava 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se amenajează un nou parc în Costești 

Încă un parc va fi amenajat în satul Costești. Inițiativa este a 

profesorului de religie, Ion Scutaru, care în perioada aprilie-

august, desfășoară lucrări de construcție. Parcul este amenajat în 

incinta Liceului Teoretic „Costești”, în cadrul unui proiect 

susținut de Fondul pentru Tineri Ialoveni.  

Ideea amenajării unui parc pe teritoriul liceului a fost propusă în 

timpul orelor de dezvoltarea personală. Scutaru Ion, coordonator 

al proiectului, consideră că acest parc va avea un impact pozitiv 

asupra tinerilor, deoarece vor petrece mai mult timp în aer liber 

socializând și jucând șah iar seara vor viziona filme. 

Pe teritoriul parcului au început instalațiile.  Bănci, felinare, urne, 

mese de șah, gazon, copaci decorativi și un scrânciob. La fel, 

urmează să fie amplasat un ecran cu dimensiunea 4:3 și un sistem 

audio.  

Borta Andreea, elevă în clasa a IX-a, este unul din volunatrii care 

participă la amenajarea parcului. Andreea consideră parcul un loc 

potrivit pentru a petrece o seară alături de prieteni vizionând un 

film, jucând șah sau pentru a organiza o scurtă plimbare pe aleile 

luminate de felinare roșii, galbene și albastre. 

Proiectul este susținut financiar de Administrația Liceului, 

Fondul Pentru Tineri Ialoveni, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării cât și de multipli agenți economici. 

                                         Daniela Bivol.  

 

 

 

Încep înscrierile la clubul 

de dansuri din satul 

Costești. 

 

Începând cu data de 13.07.2019 , în incinta 

Liceului Teoretic „Olimp„ Costești se vor 

desfășura înscrierile pentru formarea unui 

colectiv de dans sportiv „Elegance„ .Orice tânăr  

cu vârsta cuprinsă între 6-25 ani se poate 

înscrie. Această activitate este organizata de 

două eleve din această instituție , cu scopul de a 

implica tânăra generație în activități sportive, 

promovând astfel un mod de viață sănătos și 

activ. 

Pentru înscrieri vă puteți apropia în weekend 

13.07.2019-14.07.2019 , între orele 09:00-12:00 

, în sala festivă a Liceului Teoretic „Olimp„ 

Costești.Pentru mai multe detalii ne puteți 

contacta la numarul de telefon : 061129749. 

 

         Așteptăm cu drag toți doritorii ! 

 

 

 

 

http://alternativa.org.md/ 
Facebook.com/A.O. Alternativa 

 

http://alternativa.org.md/


 

 

 

Duminică. 23 iunie, în incinta Casei de Cultură din 

Costești, a avut loc prezentarea raportului de activitate a 

primarului Natalia Petrea. Aceasta și-a prezentat 

reușitele acumultate pe perioada mandatului 2015-2019.  

Printre principalele realizări, primarul enumeră mai multe 

străzi care au fost reparate,  iar altele au fost 

reconstruitre integral. Susținerea și organizarea 

activităților sportive la nivel local și raional; construcția 

Complexului Turistic Sportiv  Costești (se află în 

construcție); inițierea de renovare și construcție a 

apeductului din regiunea Gârle; reluarea lucrărilor de 

canalizare. De asemenea, primarul susține ca a iluminat  

peste 3 km de drum  din regiunea „Centru” – „Deal la 

Mori” și alte câteva străzi adiacente.   Din anul 2016 

Primăria Costeși a implementat un proiect de  

transparență, care s-a bucurat de succes  prin  

realizarea unui portal informațional www.costești.md  

unde sunt plasate  știri, evenimente,  anunțuri, dar și  

activitatea consiliului local. Tot în acest proiect  au fost 

procurate echipament necesar pentru transmiterea 

online a  ședințelor  consiliului local, astfel  ca cetățenii 

din localitate ori cei stabiliți în străinătate să fie cât mai 

conectați la realitățile din sat.    Întreg raportul activitate 

a fost tipărit  și distribuit celor prezenți la întâlnire. 

Natalia Petrea este primar al satului Costești din 2015.                                                                                    

Renata Bordeianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Petrea și-a prezentat raportul de 

activitate în fața cetățenilor 

 

http://www.costești.md/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „Familia este școala iubirii”. 

   

      Un festival al familiei s-a desfășurat pe 23 iunie, la Casa 

de Cultură din Costești. Evenimentul a adunat peste 40 de 

familii care și-au  jurat dragoste şi fidelitate după mai mulţi 

ani de căsătorie.  

Participanţii au primit diplome şi cadouri, iar voia bună a 

fost întreţinută prin cântece şi dansuri. Aceștea au rămas 

impresionați de programul artistic și s-au distrat pe cinste. 

 Cei mai fericiți au fost însă copii, care au avut parte de un 

show cu mascote și personaje din desene animate.  

Festivalul Familiilor Fericite, a fost organizat de Federaţia 

Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume din Moldova. 

 

 

 


