REPUBLICA MOLDOVA

CfNTEJII4KA MOJIAOBA
Kpzroncxzfi ropo4cxofi Coser
PE

Consiliul ordqdnesc Cricova

PRIMARIA

IIPI4MSPTIfl
DEC

lZlE

Nr.

1/1

din 15 februarie 2018
Cu privireladarea de seamd a Primdriei
oragului Cricova a activitd\ii efectuate in anul 2017
Ca urmare a examindrii informatiei cu privire la situa{ia social - economicd
in teritoriul oraqului Cricova pe parcursul anului 2017, in temeiul art.I4, alin.(2),
art. 29, lit. o) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind
administralia publici locald", Consiliul ordgdnesc Cricova DECTDE:

1. Se ia act

de

informalia prezentatd de Primarul oragului Cricova, dl
Valentin Gulan, cu privire la activitatea Primdriei pe parcursul anului 2017.
2. Se considerd executatd cu calificativul bine, conform situaliei existente
mdsurile intreprinse de cdtre Administralia Publicd Locald in vederea asigurdrii din
teritoriu pe parcursul anului 2017 .
3. Primdria orapului Cricova, dl Valentin Gufan:
3.1.Va elabora un program de mdsuri in scopul sporirii eficacitdlii activitdlii
institutiilor bugetare qi agenlilor economici din teritoriu, privind dezvoltarca
social-economicd a oragului Cricova.
3.2.Ya mobiliza activitatea aparatului Primdriei oragului Cricova spre
sporirea perceperii impozitului funciar, impozitului pe bunurile imobiliare, taxelor
gi pl6{ilor locale, conform deciziilor adoptate.
3.3.Va organiza controlul permanent privind executarea in teritoriu a actelor
normative emise de organele ierarhic superioare gi a propriilor decizii.
3.4.Ya acorda atenlie procesului informalional publicitar, privind
activiteflle cotidiene.

4. Vor fi luate mdsuri in vederea publicdrii deciziilor gi dispoziliilor de
ordin general, informa{ia prezentatd de Primarul oraqului Cricova pe saitul
Primdriei.

5. Primarul oragului Cricova, dl Valentin Gulan, v-a asigura indeplinirea
prevederilor prezentei decizii.
Pregedinte de qedinld:

Viorica Cazacu

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consi

Irina Certan

Doamnelor qi domnilor!
Anul 2017 a trecut in istorie'
Pentrufiecaredintrenoiafostunancusuccesele,speranleleqiproblemele
parcursul caruia am

pentru oraqul Cricova, pe
sale. Acelagi fapt il pot menliona qi
ca prioritate problemele inaintate de c6tre
avut de rcalizatuogi, de obiectirr., avina
cetdlenii urbei.

vin in fala Domniilor voastre cu o

sintezd a activitdJii Administraliei
acele sau
publice Locale p'. pu*"tsul anului 20t7. in ce mdsurd au fost rezolvate
oraqului cricova. un lucru este cert arte probreme ramine sd aprecieze rocuitorii
in tezolvatea problemelor
pe parcursul anul ut 20li a fost realtzat un progres
social-economice din teritoriu'
in teritoriul avem urmdtorul
Analizind activitatea intreprinderilor amplasate
tablou:

mii lei comparativ
Volumul Producliei industriale a constituit 431760,12
460368,72 mii lei in anul 2016'
mii lei comparativ
Astfel, ,rotrr-rri frod,r.1i"i vinicole a constituit 275802'00
de 675 mii dal'
cu 238720,00 mii tei in anul 20!6, real\zat fiind un volum
Producerea bduturilor tari a constituit 14
mii lei in anul 2016, vinzdrile fiind de 1
mt de piatrd de construclie, in sumd de
16244,1mii lei.
16g518 mii lei, fiind deservili
Totodata au fost acordate servicii de turism 7 }7}3persoane, comparativ cu antil 2
PoPulaliei i s-a acordat servicii
in teritoriul oraqului Cricova
Activitatea agenlilor economici din terit
a unui buget de circa 187L0'5 mii lei, ex
un moment cheie in asigurarea
13115 "h. B*".rrtur.u bugetului a constituit
ca factor catalizator in dezvoltarea
rcaliz1r1\ .o-p.t.rr1elo. gi atribuliilor APL
social-economicd a oraqului Cricova'
institutiilor de menire
Totodatd' a fost asiguratd funclionalitatea tuturor
social-culturald din teritoriu'
anului 2017 l-a
un obiectiv primordial in activitatea APL pe parcursul
viitorilor cetdleni' Acest
constituit creareacondiliilor necesare, in scopul educaliei
obiectiv este realizat prin intermediul inst
Este de menlionat cd aceste in
generaliei in creqtere 9i sint chemate s
pentru viala in comunitate' In aceste sc
10858,0 mii lei.
cu

Unadinacesteinstituliiestegridini{adecopiiNr.33cucapac\tateade320
a constituttzg0 copii. Pentru
de rocuri. Frecvenla medie p. put.,i,tsul anului2orT
ilor oPtime de aflare a coPiilor, din
1,423

.

mii lei Pentru alimentalia

la gr6dini!6 este de 13200 lei'
costul mediu de intrelinere a unui copil
o/o
dincostul alimentaliei copiilor.
alimentalia _ 45g lei. parinlii achitS doar 30
E de menlionat faPtul, cd Pe Parc
lucrdri de construclie a 6 pavilioane) a
instituliei, au fost procurate 2 seturi de
confeclionate cabine in camerele de baie
alocate 1269 mii lei.
rcparalia sistemului de
Totodata, este necesard construclia a 4 pavilioane,

fiind salariur mic. primdria a

este alcdtuit din 24 educatori qi 9 ajutori de
lor, mai ales a ajutorilor de educatoi, cauza
intreprins careva mdsuri in aceastd privinld'

propunind Consiliului
salariului pentru aceas
O alt6 institulie
tineri este Liceul Teoretic"Al. Mateevic
ghidali de 42 de profesori. Pentru copii sint creal
activitatea zilnicd. Totodata sint luate mdsuri
tehnico-materiale. Astfel, pe parcursul rului 20

ile necesare pentru
mbunStalirii bazei
curate 26 seturi de

clasele Primare, 14 telev\zoare' o
ea efectuate lucrdri de reparalie a
ocate din bugetul instituliei mai bine de

800 mii lei.

o problemd care iqi agteaptd mult timp rezolvarea o constituie amenajarea

cur{ii insiituliei
ver!^r

Arci iqi fac studiile
il;*l"ri context, e de menlionat qi Gimnaziul nr. 77.Institulia
in cauzd se
constituit din 24 de profesori.
131
lovecarearfilegateinprimulrinddenumdrulmicde
a asupra bugetului ei'
copi

pericolul*Gi-u''ziulsdfieinchisdinlipsade

probleme, administralia
director. Dar, totuqi, trebuie de'menlionat cd, nebStind la
lor necesare de studii pentru copii'
efectuate lucrdri de reparalie a s61i1or de
ate 102 mii tei pentru schimbarea uqilor la
familiile socialincdperile de la et.II. 73 copii din clasele primare, cit qi din
a gimnaziului este
vulnerabile au iost atimenta{i frrd pratd.o probremd strigentd
reparalia frontonului clddirii 9i a sdlilor de baie'
dragostea fa[6 de frumos
O alti institulie
^-:--'--de inv6!6mint chematd s5 aducd
t copii qi 27 profesori . Pe parcursul anului
este $coal
mii lei' inclusiv pentru
precedent
istemului de iluminare'
lucrdri de
etc'
procurarea costumelor nalionale, ainstru
reparalia in
Dintre problemele care necesitd a fr rezolvate sunt de menlionat
sala de arte plastice qi schimbarea uEilor la intrare.

la otgarrtzarea qi desfaEurarea activitSlilor
$coala de Arte a participat
d3. arte au fost premianli in cadryl
cultural-artistice din teritoiiu. oiscipolii gc-olii
altfel, in cadrul activitalitor culturalconcursurilor nalionale qi internalionale. be
instituliilor de invdldmint'
din teritoriu au ruat parte corectivere tuturor
artistice

acordarea

primordialS
centrul de sinitate este institulia care are ca sarcina
parcursul anului au fost deservite
serviciilo, d. urirt.nla medicala cetdfenilor.Pe
necesare pentru acordarea serviciilor
33383 vizite. centrul dispune de condiliile
populaliei.

Personalulmedicalesteconstituitdin7medicidefamilie,0,5salariu
specialigti

in teritoriu se deplaseazd
stomatolog qi 14 surori medicale. S6pt6minar
pentru colectarea analizelot de singe'
ana|\ze|or medicale in
Totodata, lin sd menlione "d u, fi necesar colectarea
"
inzestrat cu echipamentul
institulia datd, reieqind din faptul c5 laboratorul este
problemd care necesita de a fi
necesar, cauzaprincipald fiind lipsa unui specialist,
solulionatd.
personalul medical, aqaExist6 totodata gi probleme care nu depind de
- 126 bolnavi de alcoolism,
numitele maladii sociale. Aici avem altS evidenld
narcomanie - 102 Persoane'
l
^
comunicare care
de
for
un
lecturii,
al
templu
un
este
ei
Biblioteca in esenla
informare, contribuind la procesul de
are misiunea de a raspunde necesitdlilor de
direclionata f19lusiv
dezvoltar. u ,o*rrnitagi. Activitateu tibliot.cii or6qen!9ti Sste
in agesJ scop biblioteca
qi spre for-ur"u *r"i' poziln, civice active a cet6fenilor.
qi ra 4L titluri edilii periodice.
dispune de 2690g volume de cdrli, fiind abonati
mdrit pe-parcursul anului 2ol7 cu 1110 exemplare'

volumul de carte s-a

numarul cititorilor fiind de 4ll3
Au fost organizate
Totodata, biblioteca este inzestratd cu 10 calculatoare.
persoane.
-91
activitdli,lacare au participat 1545 persoane'
lucrdri de amenajare qi
Din bugetul local au fost alocate 130 mii lei pentru

in*irr ;td de carte a .onrtit rit l7lll7,

procurare de inventar.

direc!\a participlrii i1
Activitatea casei de culturi a fost concentratd in
Asigurarea tehnicd qi
cadrul m6surilor cultural-artistice organizate in teritoriu.
Lipseqte lucrul in mas6'
sonorizarea este prea pulin pentru iceastd institulie'
q.a. Este evident c6, in ultimul timp
organizarea mAsurilor cu implicarea tineretului
dar aceasta e incd pu,tin'
se observd o inviorare in aceastd privin!6,
servicii comunale
O direclie importatnta de activitate o constituie acordarea
RcL "cricova"'
cetalenilor din local^itate, efectuate prin intermediul
potabil6' servicii de
in linii mari, aq men iona cdtruqrrl a fost asigurat cu apd
i-a pomp at apd potabila - 466'8
salubrizare qi energie termic6. Pe parcursul anului
4l,4oh'
;iil\rtatd frini' 273,4 mii m3 pierderile constituind
procentul pierderilor e aproape
Aceasta situalie se repetd anual, cu toate cd
o/o). Parlial, catza ar fi pierderile in refea' dar in mare m6sur5
de normat iv (3912
neperformant de eviden!6 Ei, nu in
acestea sunt regata de n'turile de apd, sistemul
cit qi a cet6lenilor'
ultimul rind, irJsponsabilitatea atit ifactorilor de decizie,

p
;

De c6tre RCl"Cricova" au fost luate mdsuri in vederea minimalizdrii
a unor raiduri in
ar fi schimbarea a 400

i furturilot de aPd,rent
acuate 15,1 mii mt deq
pierderile constituind 239500 lei- Cauza
tractoarel e, ceiace necesitd cheltuieli mai
cu procurarea unui automobil pentru co

scontate'
de 1136

mii lei'
cu
atd
cd

situalia va reveni la normal.
Au fost reparate 1800 -t arop.riq, efectuate repara\iala 4 scdri din blocurile
de locuit. Totodatd, au fost luate mdsuri in vederea pregdtirii fondului locativ
nergie termicfl.
pentru perioada rece a anului qi a
gi activitatea czangeriei ordqeneqti.
In acest context, e necesar
luate mdsurile in vederea asigurdrii
Necdtind la lipsa de personal, totuqi au
fondului locativ cu energie termicd conform parametrilor necesari . Veqnicd rdmine
a fi problema datoriilor populaliei pentru energia termici consumatL, cate la
sfirgitul anului constituia cifra de 2 271mii lei'
S-au intreprins masuri in vederea asigurdrii traf,rcului in cazvl ninsorilor
abundente. ttr acest context aq menliona mdsurile din parte RCL "Cricova",
combinatului de vinuri"cricova", firmei "Ldc6tu9"sRl,"Minera1"S.A., "Magia
Pietrei,,sRl, fi ind asiguratd circulalia transportului public.
Un capitol apaieil constituie lucrdrile de amenaiare. Ca 9i in anii precedenli
prin deciziitl Consiliului oraEenesc au fost alocate surse financiare pentru lucrdri
de repara! ie a strdzilor. Au fost reparate in asfalt 10000 m' de strdzi, inclusiv str.
Columna, str.Porumbila, str.Mircea cel BStrin, str.Voevozilor, str. Barbu Ldutaru,
str. Valea Rediului, str. Tineretului. Deasemened au fost reparate 15894 m' de
str6z\in variant6 de pietriq cu folosirea rumegugului de asfalt in perimetrul strdzilor
Drumul viilor, Meqterui Manole, crucec, Prieteniei, Speranfei, sf. Nicolai,
Trandafirilor, Natalia Gheorghirr, Al.Ldpuqneanu' Biruinlei 60 ani'
A fost deasemenea construite relelele de canalizare in sectoarele de case noi
in perimetrul strdzilor Alba Iulia, N.Sulac, Biruinlei 60 ani qi respectiv V.Micle,
Prieteniei Drumul Viilor.
S-au proiectat relele pe strdzile Nucarilor, S.Lazo, Iu. Gagarin, I.Creang6,
M.Eminescu.
Au inceput lucrdrile de reabilitare a strdzti ChiginSului, costul cdreia este in
jur
- de 19 mln lei.
in scopul asigurdrii unei funcliondri la nivel a iluminatului stradal, au
inceput lucrdri de ieabilitare pe strdzile Pdcii, Miorila, M.Frunze, Livezilor,
Minerilor.In acelaqi context s-au efectuat lucrdri pe stradelele ce leagd str. MiorifaM. F runze, M. F runze -L iv e zi o t, Liv ezilor-Mineril or'
A fost amenajat scuarul din str. Chiqin[ului col1 cu str. P.Ungureanu, fiind
executatd cea mai mare parte din lucr6ri.
Am fost cu tolii martori la un eveniment de o impoftanld majord pentru orag'
dar mai ales pentru amatorii de fotbal, qi anume reconstruclia stadionului, care a
1

fost dat in exploatare.
A fost construitd o parcare la blocul de locuit din str. Chiqindului, 99.

anul 2017 e necesar de
Fdcind o analiz| a masurilor preconizate pentru
s-a reuqit
pafiial executate
menlionat cd majoritatea au fost total sau
^Nu
strazlle Dosoftei-V'Alecsandri' cale
amenajar"u .t uO.i.lo, qi cdilor de acces intre
str.Miorifa - M.Frunze' str'Doinade acces intre str. M.Eminescu- Iu.Gagarin,
^
Chigindului, reparalia strdzii Pdcii'.
.- -ttt--2^ ^1-aaana^
investiliilor. In
atragerea
constituie
o
ApL
activitatea
in
Un factor #p".r"",
pentru des!1y1area activitdlii
aceasta direclie s-a reugit crearea condiliilor
t1a ar fi SRL "SIDAL GRUP"'
economice qi deschiderea unor intreprind.ti,
EVW HOLDING SRL deservirea
depozit de desfac ere aproduselor cosmetice,
A UNEi fAbTiCi dE
AUIOMObiIEIOT,,DAF", SRL VIVORO PHARMACEUTICALS
producere amedicamentelor'
,
-r-r 1^^^r
^* putea
^,.4ae avea nol surse
local am
Sperdm c6 intr-un timp relativ scurt in bugetul
de venit.
de relele au fost alocate
Pentru lucrdrile de amenajare, cit qi construclia
discrelia cetdlenilor' dar e cert un
circa l56l8r2mii tei. E mult sau pu1in, rdmine la
qi pentru binele lor'
lucru: toate s-au fbcut in folosul cit6lenilor
lucrul cu cetalenii' Pe
o direclie importanta in activ'ttatea APL o constituieprimdrie
in jur de 2300
la
parcursul anului zoil,cu diferite problem. :-ul adresat
de probleme, deoarece dupd fiecare
cetaleni. Este greu de evidenliat o serie sau alta
sale. Dar totuqi voi incerca sd vd
este cite un cet6lean cu cerinlele qi doleanlele

.

^,

ptezintstatisticuneledinadresdrilecetafenilor.
Au fost
Un capitJ upart"il constituie lucrul cu pdturile social-vulnerabile' material
au primit ajutor
perfectate 167 anciete social einbazacdrora beneficiarii
acorda_rea compensaliei
in sum6 de 142 mii lei. S-au intocmit 465 dosare privind
perfectate 86 cereri pentru
pentru resursele energetice. Deasemenea au fost
acordarea ajutorului social'
social-vulnerabile au primit
C6tre sdrb6torile de iarnd 120 copii din familiile
qi la 14 copii \nvaliz\ de gradul I'
cadouri. Au fost acordate ajutoare financiare
proiectare Ei 42 afiortza[ii
S-au elib erat 29 certificate de urbanism pentru
in exploatare obiective cu o
pentru construc{ia diferitor obiective. Au fost date
'suprafald
de ll43r3 m2.
18 licitalii publice qi
In scopul contract6rii diferitor luc 6ri au fost organizate
petrecute 9 qedinle ale
proceduri de cerere a ofertelor de preluri' Au fost
184 proiecte qi aprobate
consliurui oragenesc, in cadrur cdrora au fost examinate
* deciz\i.Au fost emise 222 d\spoz\1ii a|e primarului.
169
'"- de
a fost aprobat un
il r."p"f stabilirii relaliilor d. pii.t"ttie qi colabo?le
de Monsafaz'Portugalia'
protocol de intenlii intre or. Cricova qi mun' Reguengos
pe parcursul anului 2017 in iricova s-au ndscut 94 copii' au decedat 63

ntttoT:

de la sdrbdtorile de
fost organ izate un qir de mdsuri in masd, incepind
sportiv6"s6n6tatea"'
cr'ciun qi Anul Nou, M6r!i9or, Fhamul oraqului, spartachiada
in total 42 actlttdti.
Onoratd asisten!6!

AmexpusatenlieiDomniilorVoastreprincipalelepunctedereperasupra
activitilii APL u oruq.rl.ri Cricova pe parcursul anului 2017.

lucrdm mai

sd
La sigur mai avem multe probleme, asupra cdrora rdnrine
de masuri pentru demoltatea sociala.purt"".-i" ir"r" p"*e sint elucidate in planul
2018 sau masurile de denoltate socialeconomic d a or. cricova pentru anul

prin decizia consiliului oragenesc
economicd pe perioada anilor 2or5-20t9 aprobat
Cricova rrr. Ut din24 septembrie 2015'
apdreain cadrul activit6lii cotidiene' in linii
O altd parte de proble-.
extinderea releleror ingineregti,
generare, ar fr vorba de rucrari de ame najare,
construclia unui obiectiv
inclusiv de canali zare qi apeduct, atragerea ie investilii,

u-

de comer!

in

cartierul de case noil tmUun6tdfirea bazei tehnico-materiale'

a

instituliilor de menire social-culturald q' a'
VreausSvSmullumesctuturorpentruconlucrareapeparcursulanului201-7'
acest an pentru binele acestei
sperind la o .otuUorur. qi mai fruituoas[ in
mottou:
ctmurriteli cu numele de cricova, activind sub acelaEi
,,Noi dorim bine in intreaga republici, dar la Cricova un pic mai bine!''

