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RAPORT 

Primăria Chișinău a susținut, pe parcursul anului 2020, mai multe proiecte de 
infrastructură desfășurate în cele 18 suburbii, cu finanțare din sursele bugetului 
municipal, în valoarea totală de circa 100 milioane de lei. Este cea mai mare sumă 
alocată de până acum, pentru dezvoltarea proiectelor din suburbii.

De asemenea, Primăria Chișinău a aplicat, în premieră, o nouă formulă de 
finanțare pentru localități, prin distribuirea alocațiilor în funcție de prioritatea 
necesităților acestora. Primăria capitalei a venit cu o contribuție financiară de 70 de 
procente și primăriile locale cu restul sumei. 

Astfel, municipalitatea a acordat prioritate în anul 2020 proiectelor sociale, care 
au fost inițiate anii precedenți și aveau o durată lungă de executare.

Este vorba de contribuția financiară din bugetul municipal la:

  Renovarea instituțiilor educaționale (școli/grădinițe);

  Reabilitarea drumurilor de acces;

   Proiectele de asigurare cu apă/canalizare și a rețelelor de aprovizionare 
cu gaze naturale;

   Din 25 de proiecte inițiate în suburbii, 19 au fost realizate integral, ceea 
ce constituie 76%. 

   Restul sunt realizate în volum de cca 35-90% din necesar, fiind de altfel 
proiecte multianuale de interes regional.  

Evoluția proiectelor de infrastructură în suburbii pentru anul 2020,  
cu finanțare din bugetul municipal 
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Pe parcursul anului 2020 municipalitatea a verificat sistematic evoluția 
proiectelor care se desfășurau în suburbii, iar responsabilii din cadrul executivului, 
au prezentat rapoarte săptămânale privind stadiul de realizare.

Proiectele implementate constau în reabilitarea infrastructurii rutiere, con-
strucția rețelelor de apeduct și canalizare, reparația capitală a instituțiilor de în-
vățământ și de menire socială, amenajarea stadioanelor și terenurilor de sport, 
precum și achiziționarea imobilelor. 

Totodată, o parte din proiectele inițiate în anul 2020 în localitățile din com-
ponența municipiului Chișinău, vor continua pe parcursul anului curent, fiind alo-
cate surse financiare în acest sens.

APL
Primărie Proiecte 2020

Suma aprobată din 
bugetul municipal pen-

tru anul 2020

Soldul rămas  
pe contul  

suburbiilor

com. 
Băcioi

   Reparația capitală a Grădiniței nr.140 
din com. Băcioi;

   Reparaţia capitală a acoperişului, a 
fațadei și a încăperilor interioare la 
Grădiniţa nr. 101 din com. Băcioi, str. 
Independenţei,  125;

   Reparaţia acoperişului,  faţadei şi 
construirea anexei la Grădiniţa de 
copii nr. 171 din com. Băcioi, str. 
Independenţei, 185;

   Reparaţia acoperişului şi a faţadei 
Gimnaziului  nr. 102 din satul Brăila;

   Reparaţia acoperişului școlii primare 
nr.101, com. Băcioi, inclusiv lucrări 
de proiectare;

   Reabilitarea și modernizarea dru-
mului de acces către comuna Băcioi  
L453.

8,2 mil. lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

109,8 mil.lei

   La fel, pe parcursul anului 2020, Primăria Chișinău în colaborare 
cu S.A. „Moldovagaz” a asigurat aprovizionarea cu gaze naturale a 
622 de gospodării în orașul Sîngera, inclusiv asigurarea conectării 
la rețea a centralei termice de la grădinița nr.140 din satul Băcioi, 
redeschisă după renovarea capitală.

  Totodată, împreună cu Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. s-a 
reușit conectarea la energia electrică a gospodăriilor din cartierul nou al 
satului Dobrogea, unde locuitorii au stat circa 8 ani fără lumină.
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APL
Primărie Proiecte 2020

Suma aprobată din 
bugetul municipal pen-

tru anul 2020

Soldul rămas  
pe contul  

suburbiilor

com. 
Bubuieci

   Construirea reţelelor de canalizare pe 
mai multe străzi din com. Bubuieci;

   Canalizarea pluvială din străzile 
Livezilor, Miorița, Serghei Lazo.

6,3 mil lei alocate din 
bugetul municipal

3 mil.lei

com. 
Budești

   Proiectarea și construirea gazoduct-
ului, sectorul ,,COT” (lucrări de 
proiectare);

   Proiectarea și construirea gazoduct-
ului, sectorul ,, B-C-A” (inclusiv 
lucrări de proiectare);

   Amenajarea trotuarelor din str. 
Chişinău, sect. I şi II, str. Bălţata, 
sectorul III (lucrări de proiectare);

   Alimentarea cu gaze naturale a 
cartierului locativ A cu 150 de case 
de locuit;

   Renovarea reţelelor de iluminat 
public (cu lămpi LED), a terenului de 
mini-fotbal, Centrul pentru copii şi 
tineret şi parcul central;

   Reparația parțială a acoperișului 
școlii primare;

   Construcția segmentului magistral 
de alimentare cu gaze naturale pe str. 
Haiducilor și S. Lazo;

   Schimbarea parţială a geamurilor la 
Liceul Teoretic „Budești”, inclusiv 
lucrări de reparații a sălii sportive la 
Liceul Teoretic Budești.

1,13 mil. lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

1,08 mil.lei

com.  
Ciorescu

   Centrul de sănătate publică;

   I.M.S.P. Centrul de sănătate Ciores-
cu, proiect în derulare;

   Lucrări de construire a reţelei exterio-
are a unui sector din comuna Ciores-
cu, Staţia de pompare şi reţeaua de 
canalizare, proiect în derulare;

   Reţeaua de canalizare (extinderea 
reţelei de canalizare str. Nucarilor);

   Reparația segmentului stradal: ame-
najarea curților de blocuri locative 
din str. Moldova, nr. 2,  nr.4,  nr. 
6-8, nr. 12, nr. 16, nr. 1-3 din satul 
Ciorescu;

   Reparaţia drumurilor. 

4 mil. lei alocate din 
bugetul municipal 

4,2 mil.lei
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APL
Primărie Proiecte 2020

Suma aprobată din 
bugetul municipal pen-

tru anul 2020

Soldul rămas  
pe contul  

suburbiilor

orașul
Codru

   Construirea canalizării pluviale din 
străzile Livădarilor, Izvoarelor

3 mil. lei alocate din 
bugetul municipal

44,9 mil.lei

 s. Colonița    Reparaţia capitală a Grădiniţei de 
copii nr. 24 din s. Coloniţa, (finaliza-
re);

   Construcţia gazoductului etapa III;

   Centrul de sănătate Coloniţa (proiect-
ul tehnic).

4,97 mil. lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

1,9 mil.lei

s. Condrița    Achiziţionarea unui imobil pentru 
înfiinţarea unei  grădinițe de copii;

   Proiectarea şi construirea reţelelor de 
apeduct şi canalizare;

   Reparaţia drumului din beton s. Con-
driţa, str. Calea Codrilor 73-81.

   Proiectarea şi construirea ,,Staţiei 
terminus” în s. Condriţa, intersecţia 
str. Balcani cu Teilor;

   Proiectarea şi extinderea reţelelor de 
iluminat stradal în s. Condriţa;

   Planul de Amenajare a Teritoriului 
Administrativ cumulate cu Plan-
ul Urbanistic General pentru satul 
Condriţa.

2,3 mil. lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

2,7 mil.lei

or. Cricova    Construirea rețelelor de canalizare 
în perimetrul străzilor: Veteranilor, 
Chișinăului, Albișoara, Bucuria, Lu-
govaia, Titov

buget municipal 3,3 
mil. lei alocate din 
bugetul municipal

34,9 mil.lei 

s. Cruzești    Construirea apeductului - partea 
nouă a satului, inclusiv: modificarea 
proiectului

800 mii lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

1,09 mil.lei

orașul 
Durlești

   Reconstruirea acoperișului și constru-
irea unei anexe la Liceul Hiperion;

   Procurarea pavajului la Liceul Hipe-
rion. 

7,5 mil. lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

14,9 mil.lei

s. Ghidighici    Construirea rețelei de canalizare pe 
străzile Victoriei,  D. Cantemir, Ştefan 
cel Mare

 2,5 mil. lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

5,8 mil.lei

com.  
Grătiești

   Iluminatul public s. Grătieşti 5, 8 mil. lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

7,5 mil.lei

or. Sîngera    Lucrări de construire a Grădiniței de 
copii din or. Sîngera;

   Construcţia canalizării din or. 
Sîngera;

7,5 mil. lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

5,7 mil.lei
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APL
Primărie Proiecte 2020

Suma aprobată din 
bugetul municipal pen-

tru anul 2020

Soldul rămas  
pe contul  

suburbiilor

com.  
Stăuceni

   Construirea căii de acces și a tron-
sonului din străzile Botoșani, Stamati, 
Salcâmilor

5 mil. lei alocate din 
bugetul municipal

20 mil.lei

com.  
Tohatin

   Construirea stației regionale de 
pompare a apelor menajere – Tohatin, 
Budești, Cruzești, inclusiv verificarea 
proiectului și documentației de deviz

   Lucrări de reparații interioare la 
Grădinița de copii nr. 223 din com. 
Tohatin (2 grupe)

   Proiectarea sistemului de încălzire la 
Gimnaziul nr. 74 „Viorel Găină” din 
com. Tohatin

   Construcția stațiilor de așteptare a 
transportului public din com. Tohatin

   Amenajarea intersecției spre satul 
Cheltuitor

   Rețelele exterioare de canalizare din 
com. Tohatin, satul nou

   Reparația acoperișului la Gimnazi-
ul nr. 74 „Viorel Găină” din com. 
Tohatin

13 mil. lei alocate din 
bugetul municipal

2 mil. lei alocate din 
bugetul municipal

1,99 mil.lei

com.  
Trușeni

   Lucrări de construire a reţelei de 
canalizare din comuna Truşeni

4 mil. lei alocate 
din bugetul mu-
nicipal

9,58 mil. lei

orașul  
Vadul lui 

Vodă

   Termoizolarea exterioară a faţadei 
la blocul „B” al  Liceului Teoretic 
„Ştefan Vodă”;

   Finisarea trotuarului pentru pietoni în 
zona de agrement;

   Reparaţia străzii Bucovinei din  
or. Vadul lui Vodă;

   Replanificarea încăperilor la Casa de 
Creaţie de pe str. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr. 38/b din or. Vadul lui Vodă.

3, 99 mil lei alocate 
din bugetul munic-
ipal

1,57 mil.lei

orașul
Vatra

   Amenajarea stadionului provizoriu 
şi construirea blocului gospodăresc 
situat pe str. Ştefan Vodă

3 mil. lei alocate din 
bugetul municipal

9,06 mil.lei

Suburbiile și dezvoltarea localităților rămâne o prioritate pentru Primăria muni-
cipiului Chișinău.

Din acest context s-a propus realizarea unei discuții largi pe marginea 
proiectelor care urmează a fi implementate pe parcursul anului 2021.


