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Stimaţi Drochieni,

În prag de primăvară vin cu un sincer mesaj de felicitare 
către Dvs cu încrederea că fiecare primăvară ce vine,  

ne renaște sufletul și ne reînnoiește speranţele.

În pofida timpurilor complicate prin care trecem,  
Primăria Drochia își propune să menţină legătura cu 

locuitorii pentru ai informa și pentru ai consulta privind 
cele mai importante chestiuni ale orașului nostru.  

În acest buletin informativ, care este și un scurt raport 
pentru anul trecut și o planificare pentru anul curent, 

puteţi găsi cele mai importante priorităţi ale administraţiei 
publice locale elaborate în comun cu locuitorii. 

Primiţi în dar tradiţionalul Mărţișor cu urări de sănătate și 
o primăvară însorită, desăvârșită de plenitudinea fericirii.

Cu respect, 

Primar al orașului 

Nina CERETEU
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Prioritatea 1
RENOVAREA SISTEMULUI 
DE APROVIZIONARE CU APĂ
Cea mai mare prioritate pentru orașul Drochia este extinderea și modernizarea reţelei 

de asigurare cu apă potabilă! 

Începând cu luna noiembrie a anului 2020, au demarat lucrările de construcţie - montaj 
a sistemului de aprovizionare cu apă, acestea urmează a fi executate în decurs de 12 luni 
calendaristice. Valoarea contractului, semnat cu SRL „Polimer Gaz Conducte” este de 82,87 
milioane de lei, din care 5,64 milioane de lei reprezintă cofinanţarea Primăriei orașului 
Drochia și 500 de mii de lei – din partea Consiliului raional Drochia.

Lucrările de construcţie finanţate de Uniunea Europeană includ măsuri de infrastructură 
precum reabilitarea și extinderea a 3,6 km de aducţiune a apei brute (A9), 3,2 km de aducţiune 
a apei (A9), 17,3 km reţele de distribuţie (A1), reabilitarea a 5 sonde și a rezervoarelor 
de apă existente pe teritoriul SP-2, cu V=1000 m3 fiecare, a staţiei de pompare SP-3, 
unde vor fi montate 2 grupuri de pompare, rezervoarele existente de pe teritoriul SP-3  
(V=2000 m3, 1 rezervor), (V=1000 m3, 1 rezervor), (V=500 m3, 2 rezervoare). 

Vor fi conectate la apă 1 200 de gospodării. Populaţia orașului Drochia va beneficia și de 
o staţie nouă de purificare a apei potabile, care va include staţie de clorinare și filtrare cu 
cărbune activat și o staţie modernă de pompare a apei.

Măsurile investiţionale sunt implementate în cooperare cu proiectul „Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale în republica Moldova”, care este gestionat de Agenţia de Cooperare 
Internaţională a Germaniei (GIZ Moldova), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale a Mediului (MADRM) și sprijinit financiar de Guvernul German (BNZ).



Prioritatea 2
DRUMURILE

A doua mare prioritate sugerată de locuitori în procesul de chestionare este renovarea 

drumurilor principale, a celor locale și a drumurilor din curţile blocurilor multietajate. 

Cu toate că resursele noastre financiare sunt limitate vom continua să reabilităm 

drumurile.

 Reparate capital în 2020:

	 strada Alecu Russo; 
	 strada Vasile Alecsandri (sectorul de lângă  

școala medie a Liceului M.Eminescu);
	 strada Burebista.

 Reparate în variantă albă:

	 strada Dorohoi (sectorul Gudanov -  Independenţei;  

sectorul Hatman Svircevschi - Furtună);
	 strada D.Cantemir Sectorul Grădinilor - Bălţi;
	 strada Petru Movilă;
	 strada Ion Soltîs;
	 strada Petru Rareș.

 Pavarea căilor de acces:

	 curţile blocurilor multietajate Str. Vasile Lupu 35; Independenţei 8; Independenţei 36 a; 
str. 27 august 28; Independenţei 47; Mitropolit Varlaam 11;

	pavarea străzii Alexandru cel Bun sectorul Eternitate (grădiniţa Nr.9);
	pavarea Trotuarului la grădiniţa Nr.8 (str. 31 august 16);
	pavarea trotuarului de lângă Liceul ”Mihai Eminescu”.

Lucrările de plombare a drumurilor sunt efectuate anual conform necesităţilor. 
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Ce se planifică?

	 proiectul de pavare a curţilor blocurilor multietajate va continua și anul acesta;
	 asfaltarea a minim 3 străzi și reparaţia în varianta albă a altor trei străzi;
	menţinerea și plombarea principalelor străzi din oraș;
	 pavarea aleilor din Parcul Central.
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Prioritatea 3
CONDIŢII PENTRU TINERI ȘI COPII

Ce am făcut?

 Au fost instalate 4 terenuri de joacă și 
agrement în diferite zone ale orașului, 
1 teren sportiv multifuncţional în zona 
Valea Curechiului (în cadrul grantului 

oferit de Solidarity Fund PL în Moldova și 

contribuţie proprie); 1 zona de agrement 
multifuncţională în Parcul CENTRAL Drochia 
cu suportul Fundaţiei Renato Usatîi  și una în 
zona Fabricii de Zahăr;

 Am efectuat reparaţii curente și dotări la toate grădiniţele din orașul Drochia;

 Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copiilor, primăria orașului Drochia, a oferit pachete sociale 
la peste 60 de copii din familii social vulnerabile;

 Lucrările de revitalizare a Parcului Central au continuat și anul acesta, prin reparaţia scenei 
de vară în cadrul programului Diaspora Reușește Acasă (DAR 1+3), cu suportul BRD și PNUD;

 În premieră în acest an a fost lansat programul ”Bursa Orășenească 2020-2021”, în cadrul 
căruia pe parcursul lunilor septembrie - mai, tinerii finaliști vor primi bursă lunară. Valoarea 
burselor este: gradul I 500 lei; gradul II – 400 lei; gradul III-300 lei.

Ce se planifică?

	 Educaţia este unul dintre aspectele cele mai importante, care definesc o comunitate 
civilizată și modernă, iar crearea condiţiilor optime pentru educarea și instruirea copiilor 
de vârstă preșcolară rămâne a fi o prioritate pentru administraţie. În acest context 
Primăria orașului Drochia va continua procesul de reutilare și modernizare a acestor 
instituţii;

	Menţinerea și amenajarea a noi zone de recreere pe teritoriul orașului;
	 Continuarea programului ”Bursa Orășenească”.



Prioritatea 4
ATRAGEREA INVESTIŢIILOR

Resursele financiare de care dispune administraţia nu sunt suficiente pentru a implementa 
proiecte mari de îmbunătăţire a infrastructurii din oraș, din această cauză colaborarea cu 
finanţatorii externi este strategică. 

Primăria orașului Drochia este partener în cadrul programului Comunitatea Mea  
implementat de IREX. În acest context, am pregătit documentaţia tehnică pentru  
amenajarea unui  complex sportiv în Parcul Central care va fi finanţat în cadrul acestei 
iniţiative.

Suplimentar, suntem parteneri ai Proiectului MIDL II / PNUD Moldova, Primarii pentru 
Creștere Economică (Planul de Dezvoltare Economică a orașului Drochia a fost aprobat de 

Banca Mondială, iar orașul Drochia a fost calificat ca membru activ al iniţiativei), Convenţia 
Primarilor pentru Eficienţă Energetică. Sunt prevăzute activităţi permanente, atât pentru 
creștere economică, dezvoltare și amenajarea teritoriului cît și creșterea nivelului de prestare 
a serviciilor publice, și dezvoltarea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor Primăriei.
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Prioritatea 5
TRANSPARENŢA ȘI 
CONSULTĂRILE PUBLICE 

Ce am făcut?

 A fost lansat Bugetul Iniţiativelor Civice, 
în premieră pentru orașul Drochia au 
fost alocaţi 100 000 lei din bugetul 
local pentru finanţarea a 3 proiecte, 
cu suma maximă de 30 000 lei și 
cofinanţare 30%;

 Au fost efectuate 3 audieri publice, consultări, ieșiri în teritoriu, audienţe, focus grupuri pentru 
elaborarea și aprobarea documentelor strategice. Deciziile importante pentru comunitate 
s-au adoptat prin consultarea locuitorilor din oraș;

 Pe parcursul anului au fost realizate sondaje de opinie on-line și off-line pe diferite teme ce 
vizează dezvoltarea orașului, pe diverse subiecte de importanţă pentru dezvoltare, au fost 
chestionaţi peste 500 de locuitori.

Centru de  Informare și Servicii pentru Cetăţeni

Lansarea şi implementarea CISC a avut loc în cadrul Proiectului Comunitatea Mea, 
implementat de IREX. 

Scopul acestui Centru este de a îmbunătăţi accesul cetăţenilor la servicii administrative de 
calitate prin reducerea timpului de așteptare, transparentizarea procesului de eliberare a 
actelor și economisirea banilor cetăţenilor. 

În cadrul Centrului, atât cetăţenii simpli cît și agenţii economici au posibilitatea de a depune, 
în regim online, cereri de perfectare, eliberare a certificatelor, adeverinţelor, permiselor din 
diverse domenii, sociale sau comerciale. 

Cu suportul SlovakAid și USAID Moldova, precum și contribuţia primăriei, centrul a fost 
dotat cu calculatoare și echipament performant pentru a îmbunătăţi serviciile publice 
administrative prestate de primărie și pentru a simplifica accesul cetăţenilor la informaţii și 
servicii publice de calitate.

Ce vom face?

	 vom continua programul ”Bugetul Iniţiativelor Civice ” și în anul 2021;
	 vom organiza consultări, audieri și audienţe cu cetăţenii și sondaje de opinie privind 

priorităţile de investiţii;
	 Vom dezvolta conceptul Centrului de Informare și Servicii Cetăţeni.
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PRIMĂRIA ORAŞULUI DROCHIA
bd. Independenţei, nr.15a

tel/fax: 0252 22309

web: www.primariadrochia.md
email: primariaordrochia@gmail.com
www.facebook.com/PrimariaDrochia

Pe final de raport vreau să menţionez că viaţa orașului depinde  
nu doar de primărie ci și de cetăţenii care locuiesc aici. 
Participarea este un drept dar și o obligaţie. Ea, participarea,  
crește nivelul încrederii, răspunde nevoilor, îmbunătăţește 
calitatea prestării serviciilor.

 Informaţi-vă despre activităţile primăriei;

 Participaţi la ședinţele Consiliului orășenesc;

 Participaţi la elaborarea proiectelor, programelor și 
strategiilor de dezvoltare ale orașului;

 Participaţi la audierile publice organizate de primărie, 
întâlnirile cu locatarii;

 Instituiţi  asociaţii de locatari, formaţi asociaţii obștești 
neguvernamentale;

 Respectaţi normele de igienă și securitate, protejaţi-vă pe 
dumneavoastră și pe cei apropiaţi.


