Doamnelor și domnilor!
Anul 2017 a trecut în istorie.
Pentru fiecare dintre noi a fost un an cu succesele, speranțele și problemele
sale. Același fapt îl pot menționa și pentru orașul Cricova, pe parcursul căruia am
avut de realizat un șir de obiective, avînd ca prioritate problemele înaintate de către
cetățenii urbei.
Vin în fața Domniilor Voastre cu o sinteză a activității Administrației
Publice Locale pe parcursul anului 2017. În ce măsură au fost rezolvate acele sau
alte probleme rămîne să aprecieze locuitorii orașului Cricova. Un lucru este cert –
pe parcursul anului 2017 a fost realizat un progres în rezolvarea problemelor
social-economice din teritoriu.
Analizînd activitatea întreprinderilor amplasate în teritoriul avem următorul
tablou:
Volumul producției industriale a constituit 431760,12 mii lei comparativ cu
460368,72 mii lei în anul 2016.
Astfel, volumul producției vinicole a constituit 275802,00 mii lei comparativ
cu 238720,00 mii lei în anul 2016, realizat fiind un volum de 675 mii dal.
Producerea băuturilor tari a constituit 142307,00 mii lei, comparativ cu 204907,00
mii lei în anul 2016, vînzările fiind de 141653,00 mii lei. S-au extras 28,563 mii
m3 de piatră de construcție, în sumă de 13651,12 mii lei, realizarea constituind
16244,1 mii lei.
Totodată au fost acordate servicii de turism – 168518 mii lei, fiind deserviți
70783 persoane, comparativ cu anul 2016 – 55883 persoane.
Populației i s-a acordat servicii de comerț în volum de 35633,112 mii lei.
În teritoriul orașului Cricova activează aproximativ 80 agenți economici.
Activitatea agenților economici din teritoriu au permis aprobarea pentru anul 2017
a unui buget de circa 18710,5 mii lei, executat fiind în sumă de 24613,3 mii lei sau
131,5 %. Executarea bugetului a constituit un moment cheie în asigurarea
realizării competențelor și atribuțiilor APL ca factor catalizator în dezvoltarea
social-economică a orașului Cricova.
Totodată, a fost asigurată funcționalitatea tuturor instituțiilor de menire
social-culturală din teritoriu.
Un obiectiv primordial în activitatea APL pe parcursul anului 2017 l-a
constituit crearea condițiilor necesare, în scopul educației viitorilor cetățeni. Acest
obiectiv este realizat prin intermediul instituțiilor de învățămînt.
Este de menționat că aceste instituții întrunesc partea considerabilă a
generației în creștere și sînt chemate să asigure pregătirea copiilor și tinerilor
pentru viața în comunitate. În aceste scopuri din bugetul orășenesc s-au alocat
10858,0 mii lei.
Una din aceste instituții este grădinița de copii Nr. 33 cu capacitatea de 320
de locuri. Frecvența medie pe parcursul anului 2017 a constituit 290 copii. Pentru
asigurarea activității instituției și crearea condițiilor optime de aflare a copiilor, din
buget au fost alocate 5,785 mii lei, inclusiv 1,423 mii lei pentru alimentația
copiilor, 450 mii lei servicii comunale ș.a.

Costul mediu de întreținere a unui copil la grădiniță este de 13200 lei,
alimentația - 458 lei. Părinții achită doar 30 % din costul alimentației copiilor.
E de menționat faptul, că pe parcursul anului au fost efectuate deasemenea
lucrări de construcție a 6 pavilioane, a fost asfaltată calea de acces pe teritoriul
instituției, au fost procurate 2 seturi de mobilă pentru grupele de creșă, au fost
confecționate cabine în camerele de baie la 8 grupe, ș.a. În aceste scopuri au fost
alocate 1269 mii lei.
Totodată, este necesară construcția a 4 pavilioane, reparația sistemului de
iluminare și reparația galeriilor.
Corpul didactic al grădiniței este alcătuit din 24 educatori și 9 ajutori de
educatori. Persistă problema cadrelor, mai ales a ajutorilor de educatori, cauza
fiind salariul mic. Primăria a întreprins careva măsuri în această privință,
propunînd Consiliului Orășenesc alocarea sumei de 93500 lei pentru majorarea
salariului pentru această categorie, aceasta fiind o măsură temporară.
O altă instituție de învățămînt chemată să formeze o poziție civică activă la
tineri este Liceul Teoretic”Al. Mateevici” unde își fac studiile 659 de elevi, fiind
ghidați de 42 de profesori. Pentru copii sînt create toate condițiile necesare pentru
activitatea zilnică. Totodată sînt luate măsuri în vederea îmbunătățirii bazei
tehnico-materiale. Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost procurate 26 seturi de
mobilă pentru cantină, 3 seturi de mobilă pentru clasele primare, 14 televizoare, o
donație de 20 de calculatoare. Au fost deasemenea efectuate lucrări de reparație a
sălii festive ș.a. În aceste scopuri au fost alocate din bugetul instituției mai bine de
800 mii lei.
O problemă care își așteaptă mult timp rezolvarea o constituie amenajarea
curții instituției.
În același context, e de menționat și Gimnaziul nr. 77. Aici își fac studiile
131 elevi. Corpul profesoral e constituit din 24 de profesori. Instituția în cauză se
lovește de un șir de probleme, care ar fi legate în primul rînd de numărul mic de
copii, fapt care își lasă amprenta asupra bugetului ei.
La început de an exista pericolul ca Gimanziul să fie închis din lipsa de
director. Dar, totuși, trebuie de menționat că, necătînd la probleme, administrația
depune eforturi în vederea creării condițiilor necesare de studii pentru copii.
Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate lucrări de reparație a sălilor de
clasă. Din bugetul orășenesc au fost alocate 102 mii lei pentru schimbarea ușilor la
încăperile de la et.II. 73 copii din clasele primare, cît și din familiile socialvulnerabile au fost alimentați fără plată.O problemă strigentă a gimnaziului este
reparația frontonului clădirii și a sălilor de baie.
O altă instituție de învățămînt chemată să aducă dragostea față de frumos
este Școala de Arte, frecventată de 286 copii și 27 profesori . Pe parcursul anului
precedent către aceastei instituții i-au fost alocate 3693,5 mii lei, inclusiv pentru
lucrări de reparație în sala de dans popular și reparația sistemului de iluminare,
procurarea costumelor naționale, a instrumentelor muzicale etc.
Dintre problemele care necesită a fi rezolvate sunt de menționat reparația în
sala de arte plastice și schimbarea ușilor la intrare.

Școala de Arte a participat la organizarea și desfășurarea activităților
cultural-artistice din teritoriu. Discipolii școlii de arte au fost premianți în cadrul
concursurilor naționale și internaționale. De altfel, în cadrul activităților culturalartistice din teritoriu au luat parte colectivele tuturor instituțiilor de învățămînt.
Centrul de Sănătate este instituția care are ca sarcină primordială acordarea
serviciilor de asistență medicală cetățenilor.Pe parcursul anului au fost deservite
33383 vizite. Centrul dispune de condițiile necesare pentru acordarea serviciilor
populației.
Personalul medical este constituit din 7 medici de familie, 0,5 salariu
stomatolog și 14 surori medicale. Săptămînal în teritoriu se deplasează specialiști
pentru colectarea analizelor de sînge.
Totodată, țin să menționez că ar fi necesar colectarea analizelor medicale în
instituția dată, reieșind din faptul că laboratorul este înzestrat cu echipamentul
necesar, cauza principală fiind lipsa unui specialist, problemă care necesită de a fi
soluționată.
Există totodată și probleme care nu depind de personalul medical, așanumitele maladii sociale. Aici avem altă evidență - 126 bolnavi de alcoolism,
narcomanie - 102 persoane.
Biblioteca în esența ei este un templu al lecturii, un for de comunicare care
are misiunea de a răspunde necesităților de informare, contribuind la procesul de
dezvoltare a comunității. Activitatea bibliotecii orășenești este direcționată inclusiv
și spre formarea unei poziții civice active a cetățenilor. În acest scop biblioteca
dispune de 26908 volume de cărți, fiind abonată și la 41 titluri ediții periodice.
Volumul de carte s-a mărit pe parcursul anului 2017 cu 1110 exemplare.
Împrumutul de carte a constituit 171117, numărul cititorilor fiind de 4113
persoane. Totodată, biblioteca este înzestrată cu 10 calculatoare. Au fost organizate
91 activități, la care au participat 1545 persoane.
Din bugetul local au fost alocate 130 mii lei pentru lucrări de amenajare și
procurare de inventar.
Activitatea Casei de Cultură a fost concentrată în direcția participării în
cadrul măsurilor cultural-artistice organizate în teritoriu. Asigurarea tehnică și
sonorizarea este prea puțin pentru această instituție. Lipsește lucrul în masă,
organizarea măsurilor cu implicarea tineretului ș.a. Este evident că, în ultimul timp
se observă o înviorare în această privință, dar aceasta e încă puțin.
O direcție importatntă de activitate o constituie acordarea servicii comunale
cetățenilor din localitate, efectuate prin intermediul RCL ”Cricova”.
În linii mari, aș menționa că orașul a fost asigurat cu apă potabilă, servicii de
salubrizare și energie termică. Pe parcursul anului s-a pompat apă potabilă - 466,8
mii m3 livrată fiind 273,4 mii m3 pierderile constituind 41,4%.
Această situație se repetă anual, cu toate că procentul pierderilor e aproape
de normativ (39,2 %). Parțial, cauza ar fi pierderile în rețea, dar în mare măsură
acestea sunt legată de furturile de apă, sistemul neperformant de evidență și, nu în
ultimul rînd, iresponsabilitatea atît a factorilor de decizie, cît și a cetățenilor.

De către RCL”Cricova” au fost luate măsuri în vederea minimalizării
pierderilor, cum ar fi schimbarea a 400 m.l. de apeduct, efectuarea unor raiduri în
vederea depistării furturilor de apă, rezultatele nefiind , totuși, cele scontate.
Au fost evacuate 15,1 mii m3 deșeuri solide, fiind cheltuieli de 1136 mii lei,
pierderile constituind 239500 lei. Cauza ar fi evacuarea gunoiului menager cu
tractoarele, ceia ce necesită cheltuieli mai mari decît normativele prevăzute. Odată
cu procurarea unui automobil pentru colectarea gunoiului menager sperăm că
situația va reveni la normal.
Au fost reparate 1800 m2 acoperiș, efectuate reparația la 4 scări din blocurile
de locuit. Totodată, au fost luate măsuri în vederea pregătirii fondului locativ
pentru perioada rece a anului și asigurarea cu energie termică.
În acest context, e necesar de menționat și activitatea cazangeriei orășenești.
Necătînd la lipsa de personal, totuși au fost luate măsurile în vederea asigurării
fondului locativ cu energie termică conform parametrilor necesari . Veșnică rămîne
a fi problema datoriilor populației pentru energia termică consumată, care la
sfîrșitul anului constituia cifra de 2 271 mii lei.
S-au întreprins măsuri în vederea asigurării traficului în cazul ninsorilor
abundente. În acest context aș menționa măsurile din parte RCL ”Cricova”,
Combinatului de Vinuri”Cricova”, firmei ”Lăcătuș”SRL,”Mineral”S.A., ”Magia
Pietrei”SRL, fiind asigurată circulația transportului public.
Un capitol aparte îl constituie lucrările de amenajare. Ca și în anii precedenți
prin deciziile Consiliului orășenesc au fost alocate surse financiare pentru lucrări
de reparație a străzilor. Au fost reparate în asfalt 10000 m2 de străzi, inclusiv str.
Columna, str.Porumbița, str.Mircea cel Bătrîn, str.Voevozilor, str. Barbu Lăutaru,
str. Valea Rediului, str. Tineretului. Deasemenea au fost reparate 15894 m2 de
străzi în variantă de pietriș cu folosirea rumegușului de asfalt în perimetrul străzilor
Drumul Viilor, Meșterul Manole, Crucec, Prieteniei, Speranței, Sf. Nicolai,
Trandafirilor, Natalia Gheorghiu, Al.Lăpușneanu, Biruinței 60 ani.
A fost deasemenea construite rețelele de canalizare în sectoarele de case noi
în perimetrul străzilor Alba Iulia, N.Sulac, Biruinței 60 ani și respectiv V.Micle,
Prieteniei Drumul Viilor.
S-au proiectat rețele pe străzile Nucarilor, S.Lazo, Iu. Gagarin, I.Creangă,
M.Eminescu.
Au început lucrările de reabilitare a străzii Chișinăului, costul căreia este în
jur de 19 mln lei.
În scopul asigurării unei funcționări la nivel a iluminatului stradal, au
început lucrări de reabilitare pe străzile Păcii, Miorița, M.Frunze, Livezilor,
Minerilor.În același context s-au efectuat lucrări pe stradelele ce leagă str. MiorițaM.Frunze, M.Frunze-Livezilor, Livezilor-Minerilor.
A fost amenajat scuarul din str. Chișinăului colț cu str. P.Ungureanu, fiind
executată cea mai mare parte din lucrări.
Am fost cu toții martori la un eveniment de o importanță majoră pentru oraș,
dar mai ales pentru amatorii de fotbal, și anume reconstrucția stadionului, care a
fost dat în exploatare.
A fost construită o parcare la blocul de locuit din str. Chișinăului, 99.

Făcînd o analiză a măsurilor preconizate pentru anul 2017 e necesar de
menționat că majoritatea au fost total sau parțial executate. Nu s-a reușit
amenajarea stradelelor și căilor de acces între strazile Dosoftei-V.Alecsandri, cale
de acces între str. M.Eminescu- Iu.Gagarin, str.Miorița – M.Frunze, str.DoinaChișinăului, reparația străzii Păcii.
Un factor important în activitatea APL o constituie atragerea investițiilor. În
această direcție s-a reușit crearea condițiilor pentru desfășurarea activității
economice și deschiderea unor întreprinderi, cum ar fi SRL ”SIDAL GRUP”,
depozit de desfacere a produselor cosmetice, EVW HOLDING SRL deservirea
automobilelor”DAF”, SRL VIVORO PHARMACEUTICALS a unei fabrici de
producere a medicamentelor.
Sperăm că într-un timp relativ scurt în bugetul local am putea avea noi surse
de venit.
Pentru lucrările de amenajare, cît și construcția de rețele au fost alocate
circa 15618,2 mii lei. E mult sau puțin, rămîne la discreția cetățenilor, dar e cert un
lucru: toate s-au făcut în folosul cetățenilor și pentru binele lor.
O direcție importantă în activitatea APL o constituie lucrul cu cetățenii. Pe
parcursul anului 2017, cu diferite probleme s-au adresat la primărie în jur de 2300
cetățeni. Este greu de evidențiat o serie sau alta de probleme, deoarece după fiecare
este cîte un cetățean cu cerințele și doleanțele sale. Dar totuși voi încerca să vă
prezint statistic unele din adresările cetățenilor.
Un capitol aparte îl constituie lucrul cu păturile social-vulnerabile. Au fost
perfectate 167 anchete sociale în baza cărora beneficiarii au primit ajutor material
în sumă de 142 mii lei. S-au întocmit 465 dosare privind acordarea compensației
pentru resursele energetice. Deasemenea au fost perfectate 86 cereri pentru
acordarea ajutorului social.
Către sărbătorile de iarnă 120 copii din familiile social-vulnerabile au primit
cadouri. Au fost acordate ajutoare financiare și la 14 copii invalizi de gradul I.
S-au eliberat 29 certificate de urbanism pentru proiectare și 42 autorizații
pentru construcția diferitor obiective. Au fost date în exploatare obiective cu o
suprafață de 1143,3 m2.
În scopul contractării diferitor lucrări au fost organizate 18 licitații publice și
proceduri de cerere a ofertelor de prețuri. Au fost petrecute 9 ședințe ale
Consiliului orășenesc, în cadrul cărora au fost examinate 184 proiecte și aprobate
169 de decizii. Au fost emise 222 dispoziții ale primarului.
În scopul stabilirii relațiilor de prietenie și colaborare a fost aprobat un
protocol de intenții între or. Cricova și mun. Reguengos de Monsaraz, Portugalia.
Pe parcursul anului 2017 în Cricova s-au născut 94 copii, au decedat 63
persoane.
Au fost organizate un șir de măsuri în masă, începînd de la sărbătorile de
Crăciun și Anul Nou, Mărțișor, Hramul orașului, spartachiada sportivă”Sănătatea”,
în total 42 activități.
Onorată asistență!
Am expus atenției Domniilor Voastre principalele puncte de reper asupra
activității APL a orașului Cricova pe parcursul anului 2017.

La sigur mai avem multe probleme, asupra cărora rămîne să lucrăm mai
departe. În mare parte sînt elucidate în planul de măsuri pentru dezvoltarea socialeconomică a or. Cricova pentru anul 2018 sau măsurile de dezvoltare socialeconomică pe perioada anilor 2015-2019 aprobat prin decizia Consiliului orășenesc
Cricova nr. 4/1 din 24 septembrie 2015.
O altă parte de probleme vor apărea în cadrul activității cotidiene. În linii
generale, ar fi vorba de lucrări de amenajare, extinderea rețelelor inginerești,
inclusiv de canalizare și apeduct, atragerea de investiții, construcția unui obiectiv
de comerț în cartierul de case noi, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, a
instituțiilor de menire social-culturală ș.a.
Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru conlucrarea pe parcursul anului 2017,
sperînd la o colaborare și mai fructuoasă în acest an pentru binele acestei
comunități cu numele de Cricova, activînd sub același mottou:
”Noi dorim bine în întreaga republică, dar la Cricova un pic mai bine!”

