
Raportul primarului privind activitatea primăriei 

pe parcursul anului 2017

Stimată audienţă am fost aleasă în funcţia de primar, validat prin Hotărîre 
Judecătorească din 02 iulie 2015, activez în temeiul Legii nr.436-XVI din 
28. 12.2016 privind administraţia publică locală.însăşi articolul 29 lit.o) al acestei 
Legi , prevede că primarul are atribuţia de a prezenta un raport anual ce descrie 
situaţia social-economică a oraşului în care locuim.

Activitatea Administraţiei publice locale a fost îndreptată spre rezolvarea acelor 
probleme cu care se confruntă cetăţenii or.Glodeni. Diversitatea problemelor este 
multiplă, dar, au fost luate măsuri pentru identificarea căilor de rezolvare a celor mai 
importante.

Ca manager al administraţiei publice locale, prin participarea la toate şedinţele 
consiliului orăşenesc pe parcursul anului 2017, m-am pronunţat asupra tuturor 
problemelor puse în dezbatere.

în anul 2017, Consiliul Local s-a întrunit în 10 şedinţe dintre care :
- 4 ordinare,
- 6 extraodinare, \

în cadrul acestor şedinţe au fost discutate în total 86 de întrebări.
9 9

Şedinţe Proiecte propuse
25.01.2017 -extraordinară 3
10.03.2017- ordinară 11
12.04.2017- Extraordinară 12
08.05.2017- Extraordinară 2
10.07.2017-ordinară 20
18.08.2017- extraordinară 4
29.09.2017- ordinară 13
19.10.2017- Extraordinară 5
04.12.2017-Extraordinară 5
17.12.2017-Ordinară 11
TOTAL 86

în anul 2017 au fost emise de către Primarul oraşului Glodeni dispoziţii în număr 
de 221, dintre care: 118 personal-scriptic, iar dispoziţii de bază 103. 
în registrul de corespondenţă generală s-au înregistrat pentru anul 2017 un număr de 
1160 de documente,dintre care 685 -persoane juridice şi 475- personae fizice, din 
care cu preponderenţă au fost cereri pentru eliberarea adeverinţelor după registrul



agricol, evidenţa muncii, anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism, producţie 
agricolă şi altele. S-a urmărit modul de soluţionare a petiţiilor şi răspunsul dat în 
termenul legal, precum şi expedierea în timp util a corespondenţei. Deasemeni, 
primarul, viceprimarul şi ceilalţi funcţionari ai primăriei, au urmărit rezolvarea 
problemelor cetăţenilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, au 
acordat atenţia cuvenită soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor. A fost o 
colaborare bună cu instituţiile publice şi agenţii economici din raza or.Glodeni.

In fiecare an numărul de petiţii este în creştere, soluţionarea acestora necesită 
timp. O parte din cereri sunt soluţionate de către consiliul orăşenesc, ceea ce 
înseamnă că termenul de 15 sau 30 zile de soluţionare este extins, dar specialiştii 
expediază răspunsuri intermediare prin care persoana este înştiinţată despre data 
convocării consiliului.

Deschiderea unui front oficiu pentru primirea cetăţenilor este un mare avantaj şi 
o deschidere către cetăţeni, în primul rînd prin accesul acestora către Administraţia 
Publică Locală, sporirea interacţiunii şi comunicării dintre cetăţeni şi specialiştii 
Primăriei, pentru o mai bună şi uşoară rezolvare a problemelor şi necesităţilor 
înregistrate. Prin urmare în acest an au fost eliberate un număr total de 8543 de 
certificate către cetăţeni.
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De asemenea în anul 2017 au fost organizate în luna noiembrie consultări (audieri) 
publice. S-au organizat adunări unde s-a discutat despre problemele pe care le au 
locuitorii şi recomandările acestora vis-a-vis de rezolvarea pozitivă.

Activităţile specific registrului agricol si de fond funciar au constat în:
> asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la gospodăriile populaţiei, 

clădiri, utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport, efectivele de 
animale, pe specii şi categorii, categoriile de folosinţă a terenurilor şi 
suprafeţele cultivate, prin completarea registrului funciar şi centralizarea 
anuală a datelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

> furnizarea de consultanţă pe probleme de registru funciar, fond funciar, 
pentru (90%), din cetăţenii care solicit sprijin în acest sens;

> înregistrarea şi monitorizarea contractelor de arendă;
> rezolvarea, în condiţiile legii, a cererilor şi contestaţiilor pe probleme 

de fond funciar şi a cererilor prin care se solicită certificate, 
adeverinţe, dovezi sau acte, care se eliberează în baza registrului 
agricol;

Astfel că din nr. total de 94 de cereri parvenite ,
70 %-au fost cereri de arendă a terenului din fondul de rezervă,
20%- procurare teren pentru garaj,
10%- alte întrebări sau greşeli în actele de proprietate.
Aceste cereri au fost soluţionate în măsură de 70 %, iar restul se află în proces



de soluţionare.
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> S-au efectuat defrişări autorizate în scopul ameliorării spaţiilor verzi şi 
aprovizionării pensionarilor cu lemn de foc la un preţ redus.

Conform organigramei aparatului propriu de specialitate, contabilitatea, asigură 
managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului 
Local Glodeni.

O activitate importantă a compartimentului a fost fundamentarea si elaborarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut în cadrul şedinţei 
Consiliului Local din luna decembrie.

Cu privire la colectarea impozitelor: pentru anul 2017 a fost colectată suma de 
355 648 de lei. Dintre care:

- Pentru terenuri cu destinaţie agricolă şi pentru loturi de pe lîngă casă 
-65 217 lei

- Pentru păşuni -9 717 lei
- Pentru terenuri cu destinaţie agricolă ale gospodăriilor ţărăneşti-26 296 lei
- Pentru impozitul pe bunurile imobiliare ale cetăţenilor -  254 418 lei

Ceea ce tine de infrastructura oraşului:
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> Au fost eliberate 6 autorizaţii de construcţie, autorizaţii de demolare -  6, 
autorizaţii de destinaţie -  2 şi 27 certificate de urbanism pentru proiectare.

> A fost plombată str. 300 Ani Glodeni; str. Basarabeană; str. M.Eminescu; str. 
C.Stere; str. Alexandru cel Bun.

> A fost construit un sens giratoriu la intersecţia str. Ştefan cel Mare cu M. 
Eminescu. Lucrările de construcţie au constituit- 106 327,30 mii le i.
După finisare, Sensul Giratoriu a fost amenajat cu flori.

> Monitorizarea îndeplinirii lucrărilor de salubrizare, dezăpezire şi înverzire.
> A fost instituită comisia şi împreună cu IP Glodeni au fost luaţi la evidenţă, 

informaţi şi respectiv penalizaţi locuitorii oraşului care depozitează la poartă 
gunoi sau materiale de construcţie, astfel a continuat procesul de a face ordine 
în oraş.

> A fost finisată pavarea trotuarelor de pe str. V. Zgîrcea, fiind instalate scaune 
şi urne de gunoi;

> Cu ajutorul agenţilor economici au fost pavate trotuarele de pe 
str. Suveranităţii;

> Au fost instalate garduri de protecţie: intersecţia str. Suveranităţii cu str. V. 
Zgîrcea; intersecţia str. Decebal cu str. Suveranităţii, intersecţia str. Decebal 
cu str. Basarabeană;

> Au fost instalate 5 staţii de oprire: str. Tricolorului, str. Decebal, str. Ştefan 
cel Mare, str. Moldova , satul Stîrcea;

> A fost reparată şi calea de acces din str.Tricolorului spre L.T.„Lev Tolstoi”;
> A fost reparată calea de acces pe teritoriul cimitirului;



> Pe parcursul anului 2017 a continuat renovarea sistemului de iluminat stradal 
pe o lungime de 1,5 km.
-Lucrări de reparaţie a reţelei electrice interioare a blocului Bl şi B2, 
Grădiniţa Nr. 4 Glodeni în sumă de -119 369,05 mii lei 
-reconstrucţia instalaţiei de racordare cu energie electrică şi reţelelor electrice 
de faţă a et.IV sediul Primăriei Glodeni -119 740 mii lei 
Totuşi proiectul de iluminat stradal este in plina desfăşurare, astfel că vom 
încerca treptat să asigurăm cu iluminare restul oraşului pentru a modifica 
infrastructura oraşului, a spaţiului public cît şi economisirea energiei electrice 
şi minimizarea plăţilor;

> Au avut loc lucrări de vopsire a marcajelor rutiere, procurarea şi instalarea 
semnelor rutiere conform prescripţiilor inaintate de IP Glodeni in suma de - 
119 902 mii lei

> Au fost conectaţi la sistemul de apă potabilă: str. C. Negruzzi, str. V. Lupu, 
regiunea Trandafirilor;

Cu paşi mici mergem spre realizări mari. Şi pe viitor preconizăm repararea 
principalelor artere ale oraşului.

în sfera socială, primăria oraşului Glodeni , anual susţine, prin acordarea de 
suport financiar şi alocarea de colete, mai multor categorii de cetăţeni din oraş:

> Pentru participanţii catastrofei de la Cernobîl;
> Persoanelor în etate, care stau la evidenţă (femei-22, bărbaţi-2);
> Alocarea produselor alimentare pentru veteranii de război şi ajutor 

material(bărbaţi-3);
> Cadouri de Anul Nou pentru copiii la IET nr. 4 si nr.5 şi copii de la Centrul 

Comunitar Multifuncţional „încredere”;
> Alocarea produselor alimentare pentru familii cu mulţi copii la sărbătorile 

pascale( femei-27; bărbaţi-4);

Conform planului de activitate pe parcursul anului au fost desfăşurate activităţile 
cultural sportive cu caracter de masă:

Spartachiada Tineretului 2017 la diferite probe de sport, unde echipele primăriei 
s-au clasat:

• Sah- locul I
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• Dame- locul III
• Tenis de masă- locul II
• Baschet locul III
• Volei locul I

Au fost organizate concursuri la biliard , volei feminin, iar la data de 9 mai cros 
de 3000 m, în semn de consideraţie pentru Eroii Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei.



De asemenea a fost sponsorizată echipa Primăriei Glodeni la fotbal, în cadrul 
cupei raionului, cît şi a campionatului raional.

De asemenea au fost organizate:
> 9 mai -organizarea paradei cu depunerea de flori la monument plus partea 

festivă cu participarea IET nr.4 şi nr.5 şi elevii din Gimnaziul „D.Cantemir”, 
L.T.„Tolstoi”, L.T. „V.Coroban” »

> 1 iunie - „Ziua Internaţională a Copiilor” , Festivalul Culorilor.
> Ziua oamenilor în etate - au fost repartizate 30 pachete alimentare.
> Hramul oraşului Glodeni
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> Al doilea an consecutiv s-a desfăşurat inaugurarea Pomului de Anul Nou.
> A fost organizat un mic concert consacrat sărbătorii de „DRAGOBETE” . 

Sărbătoarea a fost marcată prin instalarea băncilor pentru tineri îndrăgostiţi.
Putem menţiona deasemenea şi participarea la multe alte evenimente 
organizate de alte instituţii.

> Ziua naţională de înverzire a plaiului,, Un arbore pentru dăinuirea noastră,,

învăţământul reprezintă o parte importantă a activităţii publice mai ales cel 
preşcolar. Un aport direct l-am avut la pregătirea grădiniţelor şi dotarea acestora 
pentru buna funcţionare. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere a copiilor 
din IET Nr.4 au fost alocate mijloace financiare pentru:

> reparaţia capitală a instituţiei -  230 924 mii le i;
> au fost procurate şi instalate geamuri şi uşi -  237 636 mii lei;
> au fost pavate trotuarele -  185 778 mii lei;
> renovarea sistemului electric -  119 369 mii lei;
> au fost procurate utilaje pentru bucătărie (frigiter, boiler etc.,) -  23 021 mii 

lei;
> a fost procurat mobilier ( mese şi scaune de birou, perdele, paturi pentru copii- 

222 300 lei, dulap pentru inventar gospodăresc) -  266 049 mii lei.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere a copiilor din IET Nr.5 au fost 
alocate mijloace financiare pentru:

> au fost procurate geamuri şi uşi noi -  35 450 mii lei;
> repararea capitală a acoperişului -  237 702 mii lei;
> reparaţie capitală a fasadei instituţiei -  296 956 mii lei;
> procurarea utilajelor necesare pentru grădiniţă (aspirator, plită elctrică,etc.,) -  

29 718 mii lei;
> procurarea mobilierului (paturi pentru copii, dulap pentru veselă, dulap pentru 

copii,covoare) -  201 252 mii lei.

La momentul actual problema primordială ramîne a fi aprovizionarea cu apă 
potabilă a locuitorilor oraşului Glodeni. Sunt efectuaţi paşi pentru rezolvarea



acesteia. In prezent I.M.„Servicii Comunale Glodeni” lucrează împreună cu 
compania TILUANA la elaborarea unui proiect tehnic.

/V

în anul 2018 Primăria preconizeză următoarele activităţi:
>  Efectuarea lucrărilor necesare pentru lichidarea gunoiştilor stihiinice de 

pe teritoriul or. Glodeni;
'r Curăţirea, clorarea şi numerotareafîntînilor;
>  De continuat iluminatul stradal al oraşidui( s.Stîrcea, str. E.Coca,), 

schimbarea lămpilor după necesitate;
y  De desfăşurat lucrări pentru amenajarea trotuarelor pe str. 

Suveranităţii (pînă la intersecţie cu str. 300 Ani Glodeni), Str. Ştefan cel 
Mare(pînă la intersecţia str. M. Eminescu);

>  De continuat conectarea gospodăriilor private la conducte de apă 
centrală;

y  De reparat drumurile în regiunea str. Varlaam, str. Democraţiei, str. 
Marinesco, satul Stîrcea în variantă albă. O porţiune din str. Varlaam de 
plombat —  Str. Saharov, curţile blocurilor: str. V.Zgîrcea, Bănulescu- 
Bodoni, Decebal, Milescu-Sptaru;

>  De desfăşurat lucrările pentru instalarea terenului sportiv în parcul zonei 
„ Biruinţa ” şi a zonei fabricii de zahăr.

y  De a continua măsurile pentru lichidarea cîinilor vagabonzi;
y  Şi alte lucrări necesare pentru localitate.

în materialul prezentat, v-am enumerat o parte din realizările anului 2017, dar şi 
unele acţiuni care se vor realiza în perioada următoare, acţiuni care au implicat şi 
vor implica atât personalul primăriei, cât şi consilierii locali, care au înţeles că tot 
ceea ce se realizează este în sprijinul şi folosul cetăţenilor şi, implicit, îşi lasă 
amprenta asupra dezvoltării oraşului nostru.

în final, mulţumesc consilierilor şi personalului primăriei, pentru sprijinul 
acordat în realizarea tuturor obiectivelor şi vă urez un an bun şi plin de bucurii şi 
împliniri, alături de cei dragi.


