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RAPORTUL DE ACTIVITATE 

al Primarului orașului Ialoveni 

pentru primele 100 de zile 

(17 iulie – 24 octombrie 2015) 

 

Stimați ialoveneni, 

 

Pe data de 17 iulie anul curent am fost investit în funcția de Primar al orașului 

Ialoveni. Am primit oficial dreptul de a reprezenta interesele Dumneavoastră și 

încrederea pentru a soluționa mulțimea de probleme din localitatea noastră. 

 

Astăzi, 25 octombrie, s-au împlinit 100 de zile de activitate. Cu toate că este un 

termen mai mult simbolic, putem analiza cum au decurs lucrurile în perioada 

respectivă. 

 

Domeniile cele mai problematice și care necesită cele mai multe resurse 

financiare: infrastructură, drumuri, apă, canalizare, transport public. 

 

Cu toate că de la bun început am constatat o gaură financiară enormă în bugetul 

orașului, nu ne-am resemnat, iar reparația drumurilor locale ne-a preocupat din 

primele zile. Am început a purta discuții, în mai multe cartiere, cum să efectuăm, 

totuși, lucrări de  îmbunătățire a drumurilor locale pe cît posibil, începînd cu acele 

sectoare, unde locuitorii au fost de acord să vină cu unele contribuții.  

 

Rezultat: echipa Primăriei, cu ajutorul și a locuitorilor,  a reușit, totuși, să continue 

lucrări de amenajare, nu atît cît ne-am dori, dar vom continua  ferm să găsim 

mijloace pentru mai mult: 

Construcții trotuare: str. Basarabia, 2; str. Gagarin; 

Reparația drumului varianta albă: str. Hajdeu, str. T.Vladimirescu -  A. David; 

Lărgirea podului cu instalarea perilelor: str. Basarabia, 2; 

Plombarea drumurilor: str. Viilor; str. Testimițeanu; Gagarin, Basarabia, Creangă, 

Instalarea rigolelor termice pentru apele pluviale: str. M.Sadoveanu; 

Treceri pentru cărucioare: str. Șt. cel Mare – str. P. Ștefănucă; sectorul centru, 

Marcajul rutier: Traseul central; 

Asfaltare strada: Hajdeu, Bălcescu  
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Asfaltare parcare: curtea Primăriei; 

Instalare urne,  panouri publicitare, renovare scaune: în preajma stațiilor, tot 

orașul; 

 

Alt segment foarte important: apă, canalizare. În acest domeniu problemele trebuie 

soluționate din rădăcină. Trebuie să cunoaștem toți: sistemul de canalizare din 

orașul Ialoveni, de la darea în exploatare a rețelei magistrale, din anul 1984 pînă în 

prezent, niciodată nu a fost reparat capital, țevile de canalizare sunt uzate în 

proporție de 95-100% și se impune construcția unui nou colector de canalizare. De 

acea, în perioada raportată  echipa primăriei a lucrat intens cu responsabilii din 

cadrul Fondului Ecologic Național, S.A. ”Apă-Canal Chișinău”, Agenția de 

Dezvoltare Regională Centru, s-au pregătit documentele necesare și am fost incluși 

în lista beneficiarilor pentru a construi rețeaua de canalizare.  

 

Referitor la sistemul de asigurare cu apă: orașul Ialoveni este deservit de S.A. Apă 

Canal Chişinău și astăzi oraşul este alimentat dintr-o singură sursă. Din acest motiv, 

pe unele sectoare ale sistemului de alimentare cu apă nu există presiunea necesară, 

populația orașului avînd pe acest segment probleme. Imediat de la validarea 

mandatului am contactat mai multe proiecte internaționale, am început un dialog 

concret cu responsabilii din cadrul S.A. ”Apă Canal Chișinău”. Echipa Primăriei a 

elaborat proiectul pentru alimentarea cu apă a sectorului Albeni. Lucrările pentru 

asigurarea cu apă a acestui sector vor demara în timp scurt.  

 

În partea ce ține de lipsa presiunii, primăria a convenit cu furnizorul divizarea în 2 

părți a rețelei. Acest proiect a fost evaluat la suma de 6 milioane lei, din care, în 

rezultatul negocierilor, nu chiar uşoare, primăriei i-a revenit asigurarea cu 

materialele necesare, costul total fiind de aproximativ 500 mii lei. Pentru acoperirea 

acestei sume am apelat către mai mulți potenţiali donatori şi parteneri de dezvoltare. 

Totodată, am convenit cu conducerea S.A. Apă Canal Chișinău, ca de la 1 ianuarie 

2016, 2 specialiști de la instituția dată vor fi amplasați nemijlocit în orașul Ialoveni, 

astfel ca locuitorii mai ușor să perfecteze documente pentru conectare la apeduct 

centralizat și canalizare. 

Un domeniu aparte, de care trebuie să ne ocupăm în mod special este transportul 

public. Mă voi referi la 2 aspecte. Primul, transportul public interurban (ruta nr.35 
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Ialoveni-Chișinău):: în acest domeniu nu avem competențele, care ne-ar permite să 

rezolvăm problemele existente, dar am întreprins următoarele: inițial am avut mai 

multe întrevederi și am prevenit agenții economici, autorizați să presteze aceste 

servicii, despre indignarea cetățenilor și proasta calitate a serviciilor acordate. Am 

efectuat controale inopinate și am constat, că oricum nu se schimbă spre bine 

situația. Totodată, am intervenit către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

Drumurilor. L-am informat personal pe Domnul Ministru Iurie Chirinciuc, în cadrul 

întîlnirii din Ialoveni, în luna septembrie și am depus solicitare oficială referitor la 

necesitatea suplimentării rutelor existente în orele de vîrf (dimineața și seara), 

precum și extinderea orarului de lucru a transportului public pe ruta 35 pentru ore 

mai tîrzii, pînă la 23:00.  De asemenea, am solicitat oficial, suport pentru perfectarea 

pachetului de acte pentru includerea pe ruta 35 a unor troleibuze de generație nouă 

fără fir sau autobuse, pentru care la moment purtăm negocieri cu eventuali parteneri 

și investitori. 

 

Referitor la transportul public local: Pe lîngă ruta locală existentă, la solicitarea 

cetățenilor, s-a mai adăugat o rută (sectorul Bozu, Creangă). Însă, despre eficiență 

rutelor urmează să ne consultăm în continuare cu cetățenii. 

 

Serviciile de iluminat stradal: Rețeaua de iluminat, construită recent, cu regret ne-a 

cauzat mai multe probleme pe parcursul acestei perioade. Odată cu schimbarea 

pilonilor de către  Union Fenosa a fost necesar să intervenim urgent pentru a monta 

cablu, care era lipsă, suportînd astfel cheltuieli suplimentare.  De asemenea, am fost 

nevoiți să reparăm multiple defecte existente. În această perioadă a fost necesar să 

sistăm în anumite ore iluminatul, fapt care a provocat un val de nemulțumiri. Sunt 

conștient că a fost un disconfort pentru unii locuitori, dar vreau să apelez la 

îngăduința ialovenenilor  și să procedăm ca într-o mare familie înțelegătoare: la greu 

ne susținem, reieșim din posibilitățile pe care le avem și prioritizăm pentru care 

probleme direcționăm modestele resurse de care dispunem. Primăria a angajat 

specialist responsabil, au fost conectate majoritatea sectoarelor la iluminatul stradal 

și vă rugăm să ne informați în permanență despre problemele existente la acest 

capitol.  

 

Servicii de curățenie, colectare deșeuri: O prioritate indiscutabilă pentru mine, 

despre care doresc să fie informat fiecare locuitor, de la mic la mare, despre care 
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doresc să se conștientizeze în fiecare instituție din localitate și în fiecare familie: 

IALOVENIUL TREBUIE SĂ FIE UN ORAȘ CURAT! PĂSTRAREA 

CURĂȚENIEI TREBUIE SĂ FIE UN CULT AL IALOVENILOR! În perioada 

raportată ne-am străduit să intervenim la amenajarea și curățenia sectoarelor, mai 

multor terenuri de joacă pentru copii, Parcului central,  stadioane, alte locuri publice. 

Dar aceste activități nu sunt suficiente, curățenia trebuie să intre în sîngele nostru. 

Am început o campanie de informare a agenților economici despre obligațiile 

privind menținerea curățeniei în raza teritoriului unde activează. Am emis o 

dispoziție în atenția tuturor locuitorilor cu privire la întreținerea sectoarelor 

adiacente drumurilor, astfel ca să ne izbăvim de obiceiul moldoveanului de a scoate 

în drum, la poartă gunoiul, materialele de construcție, în special, gospodarii din 

preajma drumurilor naționale, drumurilor principale. Nu cer imposibilul,  cer doar ca 

să ne deprindem toți ialovenenii să avem grijă de imaginea orașului nostru, începînd 

de la propria poartă: să ne curățim buruienile de lîngă gard, să lăsăm fudulia la o 

parte și să ne aplecăm pentru a ridica de jos gunoiul aruncat, fie că și de alții, pentru 

care vom da o lecție.  

 

Concomitent cu necesitatea de a schimba atitudinea cetățenilor privind curățenia, 

avem multe de modificat în însăși sistemul existent, în managementul serviciului 

comunal, salarizarea și motivarea lucrătorilor care se ocupă de curățenia în oraș, 

precum și dotarea tehnică. Aceste schimbări le vom analiza pentru noul buget local 

2016. 

 

Ecologie: Pe parcurs am efectuat lucrări de curățire a rîului Ișnovăț și vom începe a 

”desfunda” și conectările la riu. De asemenea, ducem tratative cu potențiali 

investitori pentru a atrage mijloace în amenajarea unei zone ecologice în regiunea 

,,lacul pitovnic”. 

 

Referitor la problema cîinilor vagabonzi: S-a examinat posibilitatea creării unui azil 

pentru cîinii vagabonzi și la următoarea ședință a consiliului orășenesc se va decide 

despre această soluție.  

 

Domeniul tineret și sport: Încă în timpul întîlnirilor electorale am promis că vom 

acorda o mare atenție sportului, tinerilor și dezvoltării unor relații de încredere cu 

reprezentanții tinerei generații. Sper că în 100 de zile am pus doar o bază pentru 
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colaborarea durabilă. Avem o categorie de sportivi de performanță, care au fost luați 

în vizorul primăriei și vom contribui la crearea unor mai bune condiții pentru 

activitățile sportive.  

 

Pentru o mai bună colaborare cu tinerii am inițiat crearea Consiliului Tinerilor pe 

lîngă Primarul orașului Ialoveni. S-a făcut doar primul pas, unele proceduri 

organizatorice, dar am toată deschiderea de a susține inițiativele frumoase și 

ingenioase ale tinerilor. 

 

Sunt un șir de activități pe care putem să le exprimăm în indicatori cantitativ. Însă aș 

vrea să atrag atenția asupra unor aspecte, care ar defini unele schimbări a atitudinii 

ialovenenilor față de problemele orașului. Am fost plăcut surprins de receptivitatea 

tinerilor ialoveneni la acțiunile de voluntariat, pe care le-am inițiat vara aceasta, în 

privința amenajării stațiilor  de așteptare a călătorilor, care erau într-o stare 

deplorabilă. Aceasta a fost prima noastră acțiune de mobilizare a voluntarilor și sunt 

mîndru de ialoveneni cum au reacționat la această inițiativă. Am primit o mulțime de 

mesaje de apreciere în adresa voluntarilor și mulțumesc tuturor pentru exemplul de 

cetățenie activă, prin care despre Ialoveni s-a aflat departe de hotarele noastre.  

 

Colaborare Primar – Consiliu local: Pe parcursul acestei perioade relația cu 

membrii consiliului a fost, în general, pozitivă, dar a trecut și prin momente de 

divergență sau de dezbateri aprinse. Eu voi urma principial direcția de maximă 

transparență în actele decizionale la fiecare ședință a consiliului local și voi insista 

pe o mai bună implicare a consilierilor orășenești în viața de zi cu zi a localității 

noastre. Așteptările mele în calitate de Primar sunt ca și consilierii locali să fie buni 

voluntari ai orașului nostru, alături de mulți cetățeni de bună educație și credință. Să 

spargem mitul, conform căruia, consilierii, funcționarii publici, vin în Primărie doar 

pentru a-și soluționa interese proprii sau de grup.  

 

Un test de netrecut pentru majoritatea consilierilor a fost propunerea mea în calitate 

de primar de a desfășura misiunea de audit asupra activității primăriei în perioada 

anului 2014-2015, pînă la schimbarea conducerii. Eu cred că este obligatoriu să 

cunoască un primar nou, care prea un buget cu probleme, care este situația în 

instituție, cum a funcționat sistemul contabil, ce erori sunt admise. Astfel, am 

solicitat consultații specializate de auditare selectivă a unor activități, prin dispoziția 
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primarului. Rezultatele sunt reflectate într-un raport, care a fost făcut public în 

cadrul ultimei ședințe a consiliului orășenesc. În baza raportului respectiv am 

solicitat echipei Primăriei să facă concluzii necesare și să evite pentru viitor încălcări 

în toate domeniile de activitate. 

 

Interacțiunea Primar – cetățeni: Un lucru vital pentru mine în calitate de Primar 

este să mențin un contact permanent cu toți locuitorii, pentru a găsi în comun 

soluțiile reale de depășire a problemelor noastre comune. Pentru aceasta mă strădui 

să comunicăm prin toate mijloacele disponibile: am avut peste 20 întîlniri tematice 

privind serviciile de transport, apă, canalizare, iluminat stradal și altele, în diferite 

cartiere ale orașului. De asemenea, în audiență personală sau de grup,  au fost 

înregistrați mai mult de 500 persoane.  Am interacționat cu mulți dintre locuitori și 

prin intermediul rețelelor de socializare, poștă electronică, sunt deschis să utilizăm 

orice modalitate, pe care o considerați eficientă și este mai potrivită pentru fiecare 

dintre Dumneavoastră.  

 

Cu scopul de a asigura o mai bună comunicare cu cetățenii, Primăria Ialoveni a 

susținut inițiativa internațională propusă de Consiliul Europei cu genericul 

Săptămîna Europeană a Democrației Locale (SEDL). În perioada 12-18 octombrie 

au avut loc acțiuni de îmbunătățire a transparenței decizionale. Am învățat împreună 

cu participanții la evenimentele desfășurate, cum să comunicăm mai eficient și să 

contribuim ca cetățenii să fie mai activi în procesul de luare a deciziilor de interes 

comun. 

 

Colaborare cu partenerii de dezvoltare: Pe parcursul acestor 100 de zile am reușit 

să stabilim relații constructive cu parteneri internaționali și naționali de dezvoltare. 

Am înaintat către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Programul 

LGSP solicitarea de a ne acorda suport în elaborarea strategiei de dezvoltare socio-

economică a orașului Ialoveni pentru anii 2016-2020 și le mulțumim pentru că au 

răspuns pozitiv demersului nostru. Astfel, Primăria Ialoveni la moment beneficiază 

de asistență metodologică pentru ca să elaborăm documentul strategic de dezvoltare 

socio-economică durabilă pentru perioada 2016 - 2020, care va servi drept bază 

pentru negocierile de mai departe și atragerea investițiilor. 

 



7 
 

De asemenea, cu susținerea programului USAID, LGSP, orașul Ialoveni primește 

susținere în vederea îmbunătățirii serviciilor de colectare a deșeurilor, fiind alocate 

încă 100 pubele pentru colectare separată a deșeurilor. În cîteva săptămîni vom lansa 

oficial această componentă cu suportul proiectului USAID. 

 

Alt parteneriat de colaborare: Datorită suportului Programului Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) am avut posibilitate să particip în perioada 14-

17 octombrie la Bruxelles, Parlamentul European, și să semnez în numele Primăriei 

Ialoveni Convenția Primarilor pentru energie locală durabilă. Această ne oferă 

oportunitatea de a beneficia din partea echipei de coordonatori ai Uniunii Europene 

asistență metodologică strategică, sprijin financiar şi tehnic pentru proiecte de 

eficiență energetică. Am făcut doar primul pas, avem mai departe foarte mult de 

lucru pentru a valorifica această oportunitate. 

 

Un alt proiect, în cadrul căruia am stabilit colaborare, vizează domeniul dezvoltare 

regională. M-am întors vineri, 23 octombrie, din Slovacia, din vizita de studiu 

organizată de ADR Centru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor cu 

suportul Ministerului Afacerilor Externe al Slovaciei. Vrem să preluăm unele  

elemente din experiența colegilor primari din Slovacia, în special privind cooperarea 

regională, prestarea serviciilor de interes pentru mai multe localități.  

 

La fel, din prima săptămînă de activitate am stabilit o colaborare bună și cu echipa 

Centrului de Asistență pentru Autorităților Locale, cu sediul în Ialoveni, care sunt 

disponibili să ne acorde suport în elaborarea unor proiecte noi pentru Ialoveni. 

 

Pentru a dezvolta o colaborare, ce ar permite implementarea diverselor proiecte 

în domeniul economic, transport public, tineret etc., la 25 septembrie, în vizită la 

Primăria Ialoveni am avut onoarea să-l avem oaspete pe Excelența Sa, Domnul 

Mátyás Szilágyi, Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova. Am convenit de 

comun acord să inițiem unele parteneriate de perspectivă. 

 

Toate aceste activități sunt desfășurate cu scopul dezvoltării unor parteneriate 

durabile și atragerea de noi resurse în orașul Ialoveni. 
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Activitatea de lobby pentru a deschide noi perspective pentru Ialoveni: În 

calitate de Primar al orașului Ialoveni, am abordat către autoritățile centrale: 

Ministerul Finanțelor, Comisia parlamentară pentru administrație publică locală și 

către asociația autorităților locale din Moldova (CALM), un subiect de perspectivă, 

care ar contribui la consolidarea bugetului local orășenesc. Toți cunoaștem că o bună 

parte din locuitorii noștri lucrează în Chișinău, achită impozite pe venit la locul de 

muncă. Noi considerăm rezonabil să promovăm propunerea de a opera modificări în 

legislație privind colectarea impozitului pe venit de la persoane fizice după locul de 

trai (domiciliu), acolo unde cetățeanul are nevoie de servicii de calitate pentru un trai 

decent. Dacă s-ar efectua această modificare legislativă, conform practicii din multe 

state europene, veniturile în bugetul orașului Ialoveni ar crește considerabil. La fel, 

am intervenit să fie o claritate privind criteriile de distribuire a Fondului Rutier. 

Orașul Ialoveni, ar avea de cîștigat, dacă mijloacele Fondului Rutier ar fi repartizare 

conform numărului mijloacelor de transport din localitate. Nu este nici un 

raționament pentru calculele, conform cărora orașului nostru revine o sumă mai mică 

din Fondul Rutier decît sumele direcționate unor sate. Esența acestor activități este 

de a promova interesul localității și echitatea în formarea bugetului orașului nostru. 

  

Avem încă multe domenii care nu sunt cuprinse în raport. Toate sunt importante 

pentru echipa Primăriei și le vom discuta pe parcurs cum să îmbunătățim calitatea 

serviciilor prestate. 

În final, vreau să vă asigur că este o mare onoare pentru mine mandatul de primar pe 

care mi l-ați încredințat. Totodată, este o sarcină, pe care aș reuși să o duc cu 

demnitate, doar împreună cu Dumneavoastră – locuitorii orașului. Vă îndemn să fim 

uniți, pentru ca să reușim a depăși mulțimea de probleme existente. 

De asemenea, fiindcă suntem în ajunul Hramului orașului Ialoveni, permiteți-mi să 

Vă încurajez să ne iubim orașul natal.  

La mulți ani, Ialoveni! 

 

        


