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ORAȘUL  
VADUL  

LUI VODĂ

ORAȘUL 
VATRA 

AU FOST ALOCATE PESTE  
18 MILIOANE 700 DE MII DE LEI. 

AU FOST ALOCATE ȘI  
VALORIFICATE PESTE  
23 DE MILIOANE DE LEI. 

AU FOST ALOCATE  
PESTE 12 MILIOANE  
800 DE MII DE LEI. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Trușeni: În calitate de primar general 

al municipiului Chișinău, 
planific pentru orașul Vadul 
lui Vodă: În calitate de primar general al 

municipiului Chișinău, planific 
pentru orașul Vatra: 

Au fost valorificate circa  
12 milioane 700 de mii de lei. 
Peste 6 milioane de lei au 
fost investite în proiectarea şi 
construirea unui nou bloc la 
Grădiniţa Nr. 1. 
A fost alocată prima tranşă de 
peste 3 milioane de lei pentru 
construirea aducției de apă 
Chişinău-Truşeni. 
Pentru construirea unui bloc 
sanitar în clădirea Gimnaziului  
„Gh. Madan” din comuna Truşeni 
a fost transferat din bugetul 
municipal circa  
1 milion 200 de mii de lei. 
Tot din resurse municipale au fost 
restabilite drumurile după inundații. 

Peste 6 milioane 500 de mii de lei 
au fost investite în onstrucția  
Casei de Cultură. 
Pentru rețele de canalizare şi 
reabilitarea stației de pompare 
s-au alocat circa 5 milioane  
200 de mii de lei. 
Circa 2 milioane 800 de mii lei au 
fost alocate pentru construcția 
rețelelor de canalizare din satul 
Văduleni. 
Peste 7 milioane de lei au fost 
investite în etapa a doua de 
reparație a străzilor. 

Au fost valorificate circa  
4 milioane 800 de mii de lei. 
Peste 2 milioane de lei au fost 
deja investite în reconstruirea cu 
supraetajare a clădirii Centrului de 
Sănătate. 
În gazificarea cartierului nou a fost 
investit circa 1 milion 600 de mii 
de lei. 
La fel, din resursele bugetului 
municipal au fost efectuate lucrări 
de reparație a sistemului de 
încălzire din Gimnaziul  
„Gh. Malarciuc”. 
Au fost reparate izolatorul 
medical şi sistemul de ventilare la 
grădiniță. 
S-a instalat sistemul de iluminare 
pe străzile Plopilor şi Fîntîniţei. 

Finalizarea lucrărilor de 
reparație a Grădiniței din strada 
A. Mateevici.

Amenajarea unei piețe agricole.

Amenajarea stațiilor de 
așteptare. 

Finalizarea lucrărilor de 
conectare la rețelele de 
canalizare. 

Înlăturarea carențelor în 
proiect și conectarea comunei 
Trușeni la rețeaua centralizată a 
apeductului din Chișinău. 

Identificarea resurselor pentru 
construcția unui bazin de înot.

Finalizarea lucrărilor de 
reconstrucție a fațadei Liceului 
Teoretic ”Ștefan Vodă” 

Construcția și amenajarea unui 
stadion multifuncțional.

Izolarea termică a clădirii 
grădiniței. 

Finalizarea lucrărilor de 
reconstrucție cu supraetajare a 
clădirii Centrului de Sănătate.

Reconstrucția cu supraetajare a 
clădirii Grădiniței Nr.193. 

Construcția unui stadion 
multifuncțional. 

COMUNA 
TRUȘENI 



Candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău

SUBURBIILE 
SUNT 
CHIȘINĂU. 
Vom lucra pentru 
fiecare locuitor, pentru 
fiecare stradă.



Vatra
Ghidighici

Ciorescu

Tohatin

CiocanaCentru

Codru Botanica

Sîngera

Bubuieci

Buiucani

În 4 ani, împreună cu echipa și consilierii altor fracțiuni din CMC, am 
determinat alocarea din bugetul municipal a sumei record de peste 391 de 
milioane de lei, pentru realizarea proiectelor în localitățile din suburbii.

ÎN URMĂTORII 4 ANI VOLUMUL ALOCAȚIILOR PENTRU SUBURBII VA FI TRIPLAT.

Colonița

Condrița

Cricova

PRIORITĂȚI

Drumuri și transport public organizat.

Grădinițe  
și școli

Centre  
medicale

Locuri  
de muncă

Apeduct și 
canalizare
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COMUNA 
BUBUIECI 

COMUNA 
BUDEȘTI 

AU FOST ALOCATE  
19 MILIOANE 600 DE MII DE LEI.

AU FOST ALOCATE  
25 MILIOANE 958 DE MII DE LEI. 

AU FOST ALOCATE  
ȘI VALORIFICATE CIRCA  
18 MILIOANE DE LEI. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Băcioi: 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Bubuieci: 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Budești.

Au fost valorificate peste  
13 milioane de lei, din care mai 
mult de 11 milioane au fost 
investite în reparația capitală 
a Grădiniței Nr. 140, în lucrări 
de amenajare a stadionului, 
reparația şi întreținerea căilor de 
comunicație din localitate. 
Din resursele bugetului 
municipal a fost construită o 
fîntînă arteziană în satul Brăila 
şi alta în Băcioi. 
Au fost construite trotuare pe 
strada Chişinău din Băcioi şi în 
satul Brăila. 

Au fost valorificate peste  
21 milioane 800 de mii de lei. 
Cîte un milion de lei a fost alocat 
pentru extinderea drumului de 
acces spre satul Bîc, amenajarea 
trotuarelor pe str. Gr. Vieru, 
reparația şi întreținerea drumurilor. 
Din resursele municipale a fost 
extins iluminatul stradal, reparate 
Grădinițele Nr. 1 şi Nr. 2 din 
comuna Bubuieci, reparată capital 
sala sportivă. 
Clădirea Liceului Teoretic  
„T. Bubuiog” a fost termoizolată.  
A fost reabilitat sistemul de 
iluminat pe 14 străzi şi aprovizionat 
cu apă potabilă satul Bîc. 

Peste 10 milioane de lei au 
fost investite în proiectarea 
şi construirea rețelelor 
de alimentare cu apă şi 
canalizare, proiectarea şi 
construirea cimitirului din 
satul Budeşti şi reparația 
drumurilor. 
Din resurse municipale au 
fost renovate rețelele de 
iluminat în partea veche a 
satului, terenul de minifotbal 
şi sistemul de încălzire al 
Liceului Teoretic ,,Budeşti”. 
A fost reparată fațada 
Centrului pentru copii şi 
tineret. 

Construcția rețelelor de 
canalizare și apeduct în toate 
sectoarele.

Dotarea școlilor și grădinițelor 
cu utilaj și mobilier modern.

Reconstrucția Casei de Cultură.

Identificarea terenului pentru 
construcția unei grădinițe în 
sectorul Hamzău.

Construcția Casei de Cultură.

Construcția unui stadion 
multifuncțional.

Identificarea resurselor și 
procurarea imobilului pentru 
deschiderea unei grădinițe.

Construcția rețelelor de apeduct 
în cartierul nou. 

Construcția podului de legătură 
a satului Bîc cu orașul Chișinău.

Amenajarea poligonului de 
depozitare a deșeurilor solide.

Construcția unui stadion 
multifuncțional.

Proiectarea și construcția 
sistemului de apeduct și 
canalizare. 

Instalarea sistemului de 
iluminare stradală în cartierul 
nou.

Reparația drumurilor.

COMUNA 
BACIOI 
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ORAȘUL  
CODRU  

SATUL 
COLONIȚA 

AU FOST ALOCATE PESTE  
17 MILIOANE 700 DE MII DE LEI. 

AU FOST ALOCATE PESTE 
21 MILIOANE 700 DE MII DE LEI. 

AU FOST ALOCATE  
ȘI VALORIFICATE PESTE  
22 MILIOANE DE LEI. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Ciorescu. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru orașul Codru: 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru satul Colonița: 

Au fost valorificate  
14 milioane de lei. 
Cele mai mari investiții,  
circa 8 milioane, au fost făcute 
în reparația străzilor Tineretului, 
Frunze şi Kogălniceanu, reparația 
capitală a străzii Mihai Viteazul şi 
construcția sistemului de apeduct 
şi canalizare în satul Făureşti.
Au fost construite rețelele 
exterioare de canalizare în unul 
din sectoarele comunei Ciorescu.

Au fost valorificate circa  
13 milioane de lei. 
Cea mai mare parte a alocațiilor 
a fost investită în construcția 
străzilor Sf. Vasile, Sf. Nicolae, 
Sf. Gheorghe şi Sf. Maria, rețelele 
exterioare de canalizare pluvială. 
De asemenea, din resursele 
bugetului municipal s-au efectuat 
lucrări de stopare a alunecărilor 
de teren din strada Izvoarelor şi 
amenajate trotuarele pe strada 
Schinoasa Deal. 

Peste 15 milioane de lei au fost 
alocate pentru reparația capitală 
a Grădiniței din strada  
B.P. Haşdeu, 5. 
Peste un milion de lei a fost 
investit în reparația capitală  
a străzilor Șt. Neaga,  
Ig. Vieru, Ștefan cel Mare. 
A fost construită strada 
Fîntînarilor, reparate capital, în 
sumă totală de circa 2 milioane 
600 de mii de lei, străzile  
B. P. Haşdeu, Tohatin, 
Em. Bucov, Hotin, Florilor, 
Trandafirilor, Bucureşti, 
Lăutarilor şi strada Unirii. 

Modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat stradal.

Asfaltarea străzilor din sectorul 
privat.

Reconstrucția stației de 
epurare.

Renovarea stadionului de 
minifotbal din centrul comunei.

Renovarea și amenajarea 
terenului de sport din curtea 
IPLT „Nicolae Bălcescu”.

Reamenajarea parcurilor și a 
terenurilor de joacă.

Reparația drumurilor:  
str. Soarelui (reparație capitală), 
str. Cîmpului, str. Grînelor, 
str. Gliei, str. Sihastrului, str. 
Costiujeni (reparații curente).

Instalarea terenului de joacă pe 
str. Cîmpului colț cu str. Grînelor.

Prelungirea liniilor de microbuz 
178, 108 pînă la str. Sihastrului.

Construcția rețelei de canalizare 
și apeduct pe str. Costiujeni de la 
5/5 pînă la 5/8.

Construcția stației de pompare a 
apei pe str. Sihastrului.

Mărirea numărului de autobuze 
pe linia  Nr. 9 și identificarea 
posibilităților de lansare a liniei 
de troleibuz fără fir. 

Finalizarea reparației capitale a 
Grădiniței Nr. 24.

Reparația străzilor M. Viteazul, 
Stejarilor, Tighina, Miorița,  
V. Lupu, Tineretului, M. Drăgan, 
Luceafărul, Nucarilor,  
Valea Lacului, Valea lui Simion. 

Construcția unui centru 
polivalent – multifuncțional. 

COMUNA 
CIORESCU 
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ORAȘUL  
CRICOVA 

AU FOST ALOCATE 
 DIN BUGETUL  
MUNICIPAL CIRCA  
11 MILIOANE  
300 DE MII DE LEI. 

AU FOST ALOCATE CIRCA 
18 MILIOANE 780 DE MII DE 
LEI ȘI VALORIFICATE PESTE 
16 MILIOANE DE LEI. 

În calitate de primar 
general al municipiului 
Chișinău, planific pentru 
satul Condrița:

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru orașul Cricova: 

Au fost valorificate  
doar puțin peste  
1 milion 500 mii de lei.

A fost construit un stadion 
de minifotbal. 

A fost reconstruit sediului 
Primăriei.

Peste 5 milioane 600 de mii de 
lei au fost investite în reparația 
stadionului. 
Peste 5 milioane de lei au fost 
alocate pentru reabilitarea străzii 
Chişinăului - drumul de acces spre 
oraşul Cricova. 
900 de mii de lei au fost utilizate 
la instalarea rețelelor de 
canalizare în perimetrul - şoseaua 
Chişinău, str. Drumul Viilor, str. 
Veronica Micle şi str. Prieteniei. 
Din resurse municipale a fost 
extins iluminatul stradal, renovate 
2 grupuri sanitare în Liceul 
Teoretic ”Alexei Mateevici” şi 
construit terenul de minifotbal în 
satul Făureşti. 

Proiectarea și construcția 
sistemului de apeduct și 
canalizare.

Reparația drumurilor. 

Identificarea resurselor 
și procurarea imobilului 
pentru deschiderea unei 
grădinițe.

Finalizarea reparației 
căilor de acces suburban. 

Construcția rețelelor de 
canalizare în perimetrul străzilor 
Veteranilor, A. Mateevici, Gh. 
Titov și Ciorescu. 

Construcția stației de purificare 
a apei, etapa a II-a.

Reconstrucția monumentului 
eroilor căzuți în Al II-lea Război 
Mondial.

Construcția unui stadion 
multifuncțional. 

SATUL  
CONDRIȚA 
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AU FOST ALOCATE PESTE  
13 MILIOANE 900 DE MII DE LEI. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Cruzești: 

Au fost valorificate circa  
11 milioane de lei. 
Peste 3 milioane 700 de mii de 
lei au fost alocate pentru etapa a 
doua a lucrărilor la instalațiile de 
epurare şi rețelele de canalizare 
din sectorul nou al comunei. 
Au fost efectuate lucrări de 
gazificare a străzilor  
M. Eminescu, Aleea Salcîmilor şi 
I. Creangă. 
Pe str. Ștefan cel Mare a fost 
construit şi amenajat trotuarul. 
A fost reconstruită clădirea 
Gimnaziului din Cruzeşti, 
construite 4 pavilioane la 
complexul educațional, reparată 
sala de sport a Gimnaziului Nr. 75. 
Au fost construite şi amenajate 
stațiile de aşteptare pentru 
transportul public. 

Finalizarea lucrărilor la stația de 
epurare și rețeaua de canalizare. 

Construcția stației regionale de 
pompare a apei și conectarea 
localității la sistemul de 
canalizare. 

Construcția unui stadion 
multifuncțional. 

Reparația străzilor din localitate. 

COMUNA 
CRUZEȘTI 
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ORAȘUL  
DURLEȘTI 

SATUL 
GHIDIGHICI 

AU FOST ALOCATE PESTE  
42 MILIOANE 900 DE MII DE LEI. 

AU FOST ALOCATE  
CIRCA 14 MILIOANE  
800 DE MII DE LEI. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru orașul Durlești: 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru satul Ghidighici:

Au fost valorificate circa  
38 milioane de lei. 
În lucrările de construcție a rețelei 
de apeduct şi colectorului de 
canalizare din str. Calea Unirii şi 
str. Rezistenței au fost investite 
peste 6 milioane de lei. 
Peste 10 milioane de lei au fost 
alocate pentru reparația capitala a 
străzii Tudor Vladimirescu. 
Pentru reparația capitală a 
străzilor Caucazului şi Livezilor 
din bugetul municipal s-au alocat 
peste 5 milioane de lei. 
Au fost construite rețelele de 
canalizare din str. Caucazului, 
efectuate lucrări de alimentare cu 
apă pe strada Vasile Lupu. 

Au fost valorificate peste  
3 milioane de lei. 
Din resursele alocate 
de Consiliul Municipal 
a fost reparată clădirea 
Gimnaziului Nr. 79 din 
localitate. 
A fost reparată capital Casa 
de Cultură.
Au fost construite rețelele 
de canalizare pe strada 
Alba-Iulia. 

Construcția unui nou bloc-anexă 
cu săli de clasă pentru Liceul 
Teoretic ”Hyperion”.

Construcția unui stadion 
multifuncțional pe teritoriul 
Liceului Teoretic ”Hyperion”.

Construcția unui bloc-anexă 
pentru Grădinița ”Țărăncuța”.

Finalizarea lucrărilor de 
conectare la rețelele de apeduct 
și canalizare. 

Reparația acoperișurilor și 
scărilor blocurilor deservite de 
Direcția Locativ Comunală.

Reparația drumurilor. 

Construcția sistemului de 
iluminat stradal în cartierul nou, 
dar și pe străzile Dacia și  
L. Deleanu.

Construcția sistemului de 
apeduct și canalizare etapa a 
III-a. 

AU FOST ALOCATE PESTE  
22 MILIOANE 800 DE MII DE LEI. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Grătiești. 

Au fost valorificate circa  
19 milioane de lei. 
Pentru construcția sistemului de 
canalizare din satul Hulboaca, 
comuna Grătieşti, au fost alocate 
peste  
4 milioane de lei. 
Peste 8 milioane de lei au fost 
investite în iluminarea străzii 
Dumbravei şi în lucrările de 
reparație a străzilor Prieteniei din 
satul Grătieşti şi Sf. Vineri din satul 
Hulboaca.
A fost construit sistemul de 
canalizare din satul Hulboaca. 
Au fost reparate acoperişurile 
Liceului Teoretic din Grătieşti 
şi Gimnaziului Nr. 93 din satul 
Hulboaca. 

Construcția unui stadion 
multifuncțional. 

Reparația capitală a Casei de 
Cultură. 

Proiectarea și construcția sistemului 
de canalizare. 

Renovarea sistemului de iluminare 
stradală. 

Conectarea stației de aprovizionare 
cu apă la electricitate. 

Reparația Gimnaziului din  
s. Hulboaca. 

Instalarea sistemului de iluminare pe 
strada M. Eminescu din s. Hulboaca. 

COMUNA  
GRĂTIESTI  
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ORAȘUL  
SÎNGERA 

COMUNA  
STĂUCENI 

AU FOST ALOCATE CIRCA  
22 DE MILIOANE 700 DE MII DE LEI.

AU FOST ALOCATE PESTE 
15 MILIOANE DE LEI. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru orașul Sîngera.

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Stăuceni: 

Au fost valorificate peste  
20 de milioane de lei. 
Din aceste resurse, peste  
12 milioane de lei au fost 
investite în construcția 
Grădiniței din Sîngera şi  
3 milioane de lei în 
construirea sistemului 
de canalizare în satul 
Dobrogea. 
De asemenea, din resurse 
municipale a fost extins 
iluminatul stradal şi reparat 
acoperişul Gimnaziului  
Nr. 68 din satul Dobrogea. 

Au fost valorificate circa  
9 milioane 800 de mii de lei. 
În mansardarea şi 
construcția centralei termice 
de la Grădiniţa „Sălcioara” 
s-au investit circa 7 milioane 
de lei. 
Au fost efectuate lucrări de 
reparație a şcolii sportive. 
Din resurse municipale 
au fost reparate străzile 
Renaşterii şi Gh. Asachi. 

Finalizarea lucrărilor de 
construcție a grădiniței.

Soluționarea problemei privind 
gropile de gunoi neautorizate

 Reconstrucția Casei de Cultură

Instalarea terenurilor sportive și 
de joacă

Reamplasarea Centrului de 
Sănătate 

Reparația capitală și curentă 
a drumurilor din cartierele 
periferice: s. Stăuceni, s. 
Goianul Nou, AO ”Bucovina”, 
cartierul ”Metro”, AO ”Livada” 
și a drumului de acces IP 
”Bucuria”. 

Reparația trotuarelor. 

Instalarea sistemului de 
iluminat pe străzile Luceafărul 
și Pădurilor din s. Goianul Nou. 

Construcția unui stadion 
multifuncțional. 

AU FOST ALOCATE PESTE  
15 MILIOANE 800 DE MII DE LEI. 

În calitate de primar general al 
municipiului Chișinău, planific 
pentru comuna Tohatin: 

Au fost valorificate  
circa 13 milioane 400 de mii de 
lei. 
Aproape 7 milioane 800 de 
mii de lei au fost investite în 
gazificarea sectorului Satul Nou 
din Tohatin, construirea rețelelor 
de canalizare în satul Cheltuitori 
şi procurarea unei autospeciale 
de evacuare a deşeurilor. 
De asemenea, din resurse 
municipale au fost făcute lucrări 
de reparație capitală a Casei 
de Cultură şi de reconstrucție 
a punctului medical din satul 
Cheltuitori. 
În satul Buneț a fost reparată 
strada Ștefan cel Mare. 

Instalarea terenurilor de joacă.

Proiectarea și construcția 
rețelelor de apeduct și canalizare 
pe străzile Valea Trandafirilor, 
Andrei Doga, Nicolae Sulac, 
Independenței, cartierul nou și în 
satul Cheltuitori. 

Reparația capitală a sistemului 
de încălzire a Grădiniței Nr. 223. 

Reparația capitală a rețelelor 
electrice interioare în Gimnaziul 
Nr. 74 

COMUNA  
TOHATIN 
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