
                  Stimați  consilieri, dle președinte. 

 

       Toate  activitățile  Direcției construcții, gospodărie  comunală  și  drumuri a 

Consiliului  raional  sunt  bazate  pe  Regulamentul  DCGCD aprobat  prin  Decizia  

Consiliului  raional și  este  în  strânsă  conlucrare  cu  APL  de  nivelul I  , cu  

Direcțiile Consiliului  raional, managerii  instituțiilor  preuniversitare  și  

preșcolare  și  cu  serviciile  desconcentrate  și  descentralizate  în  teritoriu  în  

măsura  necesităților  de  soluționare  a  problemelor  ce  țin  de  aspectele  care  ne  

vizează. 

       Nu  pot  să  nu  menționez că în  toate  activitățile  noastre Direcția  construcții, 

gospodărie  comunală  și  drumuri se  călăuzește  de  Legea  supremă  a  RM,  de 

Legea  cu  privire la administrația  Publică  locală  nr.158-XVI  din  04 iulie 2008, 

a   Hotărârilor  de  Guvern  și  Deciziile  Consiliului  raional  și   Planul  Strategic  

de  dezvoltare  social-economic  al  raionului. 

     Reieșind  din  sarcinile  și  atribuțiile  de  bază  ale  Direcției,  în  conlucrare  cu  

organele  nominalizate  am   avut  ca  scop  să  monitorizăm  activitățile în  toate  

domeniile  stipulate  în  regulament   și o  să  mă  strădui  succint  să  nominalizez  

unele  rezultate. 

     În  anul precedent 2015,  au  fost  efectuate  lucrări de reparație  în 27  de 

instituții  preuniversitare  în  sumă  totală  de 6085,8 mii lei  inclusiv; 

     3083,6 mii lei surse  alocate  de  către  Consiliul  raional 

       330,0 mii lei  surse  alocate  de  către  APL de nivelul unu 

     2248,5 mii lei  din   bugetele  instituțiilor 

       218,1 mii lei contribuția părinților. 

    Volume  mai  mari  de  lucrări  au  fost  executate; 

    LT “ Ștefan Vodă”  în  sumă  totală  de - 1094,0  mii lei 

    Gimnaziul “Ion Creangă” s.Ermoclia – 522,9 mii lei  

    Gimnaziul ”Mihai Eminescu” s.Antonesti – 467,5 mii lei –reparații și amenajare 

    Gimnaziul ”Ștefan Ciobanu” s.Talmaza – 410,0 mii lei schimbarea ferestrelor 

    Gimnaziul ”Anatolie Sîrghi ”s.Talmaza – 426,0 mii lei schimbarea ferestrelor și  

                                                                                    alte lucrări de reparație 

       Peste 300,0 mii lei au  fost  valorificate  lucrări la LT ”Ecaterina Malcoci” și 

LT ”B.P.Hajdeu” din s.Olănești. 

      Peste 200,0  mii lei au  fost  valorificate  la LT ”Maria Bieșu” s.Volintiri;  

gimnaziul ”Alexandru cel Bun” din s.Slobozia, ”Mihai Viteazul” din s.Carahasani 

și gimnaziul din s.Popeasca. 

      Pe  lîngă  susrsele  financiare de  reparații curente  la  instituțiile  preșcolare  în 

2015au  fost  finalizate lucrările  de  reparație  capitală  a  lor  din  grantul  oferit  

de  către  Guvernul  Românie;  în  sumă  totală  de 4300,0  mii lei inclusiv: 

       Grădinița din s.Talmaza -1400,0 mii lei (suma totală 2400 mii lei) 

       Grădinița din s. Feștelița – 1700,0 mii lei (din suma totală 2000,0 mii lei) 



       Grădinița din s.Copceac – 440,0 mii lei  (din suma totală 2120,0 mii lei) 

       Grădinița din s.Carahasani - 380,0 mii lei (din suma totală 380,0 mii lei) 

       Grădinița din s.Cioburciu – 380,0 mii lei (din suma totală 380,0 mii lei) 

     În  restul  grădinițelor lucrările au  fost  finalizate in anul 2014 

La  grădinița  de  copii  din  s.Purcari  au  fost  executate  lucrări de construcție în  

sumă  totală  de  peste  1700,0 mii lei, dar  achitate numai 36,1 mii lei. Practic 

1664,0 mii lei  lucrări  executate din  contul  agentului  economic. 

    În total peste 5000,0 mii lei  

      În  cadrul  realizării  Programului  strategic  de  dezvoltare  social economic  

2012-2016  au   continuat  executarea  lucrărilor  de  revitalizare  a  sistemului de  

alimentare  cu  apă  potabilă  și  canalizare în  localitățile: 

Olănești – 462,3 mii lei 

Caplani – 673,2 mii lei  

Popeasca – 580,0 mii lei  

Volintiri – 600,0 mii lei  

Copceac- 500,0 mii lei 

Răscăieți – 244,0 mii lei 

Carahasani – 700,0 mii lei  

       În  total  3759,5 mii lei  

    A   fost  elaborat  și  verificat  proiectul  tehnic privind  extinderea  rețelelor  de  

canalizare  și reconstrucția  stației de  epurarea  din or.Ștefan Vodă. 

     A  trecut  expertiza  sanitară  și  ecologică  prin  urmare  poate  fi  transmis  la  

Primăria  or.Ștefan Vodă  pentru  a  iniția  atragerea  surselor  financiare. 

      A   fost  elaborat  proiectul  tehnic  privind  reparaía  capitală  a  LT Ștefan 

Vodă  inclusiv  și  căminul pentru  liceeni. 

      În  cadrul   programului  nominalizat   am  continuat  să atragem  o  atenție  

deosebită  la  reparația  capitală  a  drumurilor  publice locale. 

     Deși  sursele  financiare  alocate  pe   anul  2015   fusese  deja  valorificate,  dar  

LCM  nefinalizate  prin  insistența președintelui raionului s-a  găsit  soluție,  care  

nu  numai  că au  fost  finalizate  lucrările  de  reparație  capitală  a  drumului  L 

510  Ștefan  Vodă –Talmaza  în  sumă  de  5,7 mln.lei, dar  de  la  acest  drum  a  

mai  fost  construit  un  drum  de  acces  spre  s.Cioburciu  în  suma  de 7,4  mln.lei, 

în  total  peste 13,1 mln.lei.  Ptactic  un  volum  anual  care  se  planifica  de la  

ADR  SUD. 

     Drept  că 1,0 mln.lei  urmează  să  fie  achitat  de  către  Consiliul  rational  în  

anul  curent  2016  în  rest de la  ADR SUD. 

       În  cadrul  Programului  de  reparație  și  întreținere  a  drumurilor  publice  

locale  au  fost valorificate  lucrări  pe  peste  4538,7 mii lei. 

      Din  fondul  rutier  au  fost  executate  lucrări  de  reparație  a  drumurilor 

stradale prin  localitățile  Caplani – 482,69 mii lei; Slobozia – 1179,95 mii lei; 

Feștelița – 642,24 mii lei; Palanca – 690,63 mii lei; Crocmaz – 1833,1 mii lei. În  

total  4,83 mln.lei. 

     Pe  parcursul  anului  au  fost  vizitate și  nu  o  dată  toate  obiectivele  în  

execuție  cu  scopul  sporirii  acțiunilor  de  execuție  dar și  asigurarea  calității  



lucrărilor  la  direct  dar  și  prin  intermediul persoanelor responsabile   de  

supraveghere  tehnică  și diriginții  de  șantier  în  limita  competenților  atribuite. 

     Ținem  să  menționăm  că  practic, toți colegii din DCGCD au  fost  ne aparat  

implicați în  acțiunile  de  pregătire  a  instituțiilor  publice  pentru  activitate în  

perioada  de  toamnă – iarnă. 

      Au  fost  instruiți  și  atestați  operatorii  de  la  CT  cît  și  persoanele  

responsabile  de  exploatarea  obiectivelor  industrial  periculoase. 

     A  fost examinată  starea  tehnice  a  fiecărui  CT  de  la  obiectivele  publice  

din  raion  pentru  monitorizarea  acțiunilor  de  remediere  a neconformităților 

depistate. 

      Un  volum  mare  de  lucru  se  face  la  întocmirea  devizelor  de  cheltuieli  la  

obiectivele  publice  din  raion.  De  acest  serviciu  au  beneficiat practic   toate  

instituțiile  preuniversitare  și  în  majoritatea  absolută  instituțiile  preșcolare. 

     În  domeniul  salubrizării  avem  rezerve  mari  ți  în  primul  rând  nu  sunt  

satisfăcut  de  faptul  că   până  la  moment  nu  s-a  reușit  să  se  desfășoare  

construcția  fabricii  de  selectare  a  deșeurilor  solide  și  crearea  infrastructurii  

depline de colectare  și evacuare   a  lor.  

    A fost  elaborat  și  verificat  proiectul  care  prevede  soluționarea  integrală  a  

spectrului  de  probleme  cu  care  se confruntă    primarii  din  localitățile raionului 

dar  și  populația  din  raion. 

      Nu  de  fiecare  dată  asigurăm  buna  calitate  a  documentației  tehnice  și  a  

devizelor  de  cheltuieli  deoare-ce   apelăm  la  cele  mai  mici  prețuri   în  

procesul  selectării  ofertanților prestatori  de  servicii  de  proiectare   cu  scopul  

de  a  minimaliza  la  maxim  cheltuielile. 

      La  fel  e  și  la  selectarea  executorilor de  lucrări în  construcții  și  reparații 

nimeresc  agenții  economici  care  nu  respectă  graficele  de  execuție  ba  chiar  și  

calitatea  lasă  mult  de  dorit.   

    Drept  că  are  și  aspect  pozitiv  deoare-ce  numai  de  la  schimbarea  

ferestrelor  la  edificiul  Consiliului  raional  s-a  făcut  o  economie  de  peste  500 

mii lei   și  de  peste  448  mii lei  la  elaborarea  proiectului  tehnic  privind  

extinderea  rețelelor  de  canalizare  și  reconstrucția  stației  de  epurare  din  or. 

Ștefan Vodă. 

     Avem  rezultate  normale  în  activitatea  cu  reprezentanții  fondurilor  

internaționale cum sunt FISM; FEN; PNUD și ADR SUD. 



    La  moment  suntem în  conlucrare  cu  APL  privind  realizarea  promisiunilor  

declarate  în  fața  alegătorilor  și  a  altor  scopuri  ce  țin  de  dezvoltarea  social – 

economică   a  raionului, cum  sunt  drumuri,  apeducte,  sisteme  de  canalizare  și  

stații  de  epurare,  reparația  capitală  a  instituțiilor  publice  ect. 

      

   Șeful direcției construcții, gospodărie 

   comunală  și  drumuri                                                     Anton  Barcari  


