PROIECT
D E C I Z I E nr. 2/5
din 23 martie 2021

Cu privire la aprobarea Planului de Ac(iuni pentru anul 2021
spre realizarea obiectivelor stabilite in Strategia de dezvoltare
social- economlcii a Primariei or. Criuleni pentru perioada anilor
2021-2025
In temeiul:
art. 14 alin.(1) si alin2 lit.(o,p,) a Legii nr.436/2006 privind administratiapublica locala
cu modificarile si completarile ulterioare,
In scopul:
dezvoltarii comunitare, imbunatatirii, recoconstructiei si renovarii infracstructurii locale,
crearea unui mediu confortabil pentru locuitorii din teritoriu administrat de Primaria
or.Criuleni.
Consiliul orasenesc Criuleni
DECIDE:
1. Se aproba Planul de Actiuni pentru anul 2021 spre realizarea obiectivelor stabilite in
Strategia de dezvoltare social- economica a Primariei or. Criuleni pentru perioada anilor
2021-2025 (se anexaza).
2. Sefii institutiilor subordonate Primariei or.Criuleni si angajatii Primariei vor asigura
realizarea tuturor actiunilor cuprinse in Planul de Actiuni pentru anul 2021 spre realizarea
obiectivelor stabilite in Strategia de dezvoltare social- economica a Primariei or. Criuleni
pentru perioada anilor 2021-2025, prin activitati de informare a populatiei, colectarea
contributiei de la populatie, la necesitate, executarea documentatiei corespunzatoare.
3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Sclifos Mihail,
Primarul or.Criuleni.
4. Prezenta decizie intra ill vigoare la data publicarii in Registrul de stat al actelor locale.
5. Prezenta decizie poate fi contestata la Judecatoria Criuleni (sediul central) cu sediul in or.
Criuleni, str. 31 August, nr.108, in termen de 30 de zile' de la data comunicarii, potrivit
prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Presedintele sedintei
Secretarul Consiliului

Cantir Tatiana

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie

Cu privire la aprobarea Planului denctiuni pentru anul 2021
spre realizarea obiectiveior stabilite in Strategia de dezvoltare ·
social- economicii. a Primariei or. Criuleni pentru perioada anilor 2021-2025
1. Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului.
Primarul or.Criuleni Mihail SCLIFOS.
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ~i finalitatile
urmarite.
Proiectul de decizie nominalizat a fost elaborat In scopul dezvoltarii comunitare, imbunatatirii,
reconstrutiei si renovarii infrastructurii locale, crearea unui mediu confortabil pentru locuitoriidin
teritoriul administrat de Primaria or.Criuleni si In realizarea Planului strategic de dezvoltare
social-economic al'rimariei or.Criuleni pentru anii 2021 - 2025.
3. Principalele prevederi ale proiectului ~i evedentierea elementelor noi.
Proiectul de decizie prevede reconstructia unor strazi ~i trotuare din teritoriul administrat de
Primaria or.Criuleni ce vor imbunatati conditiile de deplasare a populatie.
4. Fundamentareaeconomico-financiara
Proiectul de decizie necesita cheltuieli financiare
5. Modul de incadrare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul se incorporeaza in sistemul actelor normative si urmeaza a fiprezentat
comisii1or consultative de specialitate pentru a fi avizat si propus Consiliului Orasenesc
Criuleni pentru a fi adoptat In sedinta .
6. Avizarea ~i consultarea publica a proiectului.
In baza art.32 al Legii nr.100 din 22.12.2017, in scopul respectarii prevederilor Legii
239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenta in procesul decisional proiectul a fost
plasat pe panoul informativ din incinta Primariei si pe retelele de socializare.
7. .Consultarile expertizei anticoruptie
In temeiul art.35 din Legea 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.28
alin.(3) din Legea integritatii 82 din 25.05.2017, proiectul de decizie exclude orice element
care ar favoriza coruptia.
8. Consultarile expertizei juridice.
Proiectul de decizie este in concordanta prevederilor legii nr. 436-XVI din28 decembrie
2006 Privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.
Structura si continutul actului corespund nonnelorde tehnica legislativa .

Primarul or.Criuleni

Mihail SCLIFOS

AP RO BAT
prin decizia Consiliului ordsenesc Criulni
din 17.03.2021

PLAN de ACTIUNI
pentru anul 2021 Intro realizarea obiectivelor stabilite in Strategia de dezvoltare socialeconomica a Primariei or. CRIULENI pentru perioada anilor 2021 - 2025.
CRIULENI:

Nr/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I2
13

14
I5
16
17
I8

Denumirea actiunei
'
Pavarea ambelor trotuare de pe str.31 august de la
Goiana petrol pana la esirea din oras spre s.Zolonceni.
Evacuarea aper pluviale ~1 lucrari de reparatie amenajare a bulevardului Biruinta
Renovarea trotuarului pe bul Biruinta de la cerc pana la
str.P.Movila
Renovarea strazii Lalelelor
Renovarea trotuarului de pe str.Viilor de la str.Stefan
Cel Mare pana la Liceu pe partea dreapta
Renovarea cu beton a strazilor Doina,Ion Cranga,
Tolstoi, Frunze
Efectuarea Etapei I a reconstructiei strazilor Mesterul
Manole ~i Ion Sirbu, conform proiectului
Plombarea strazii spre plaja ~i acoperirea ei cu un strat
bituminos
Renovarea strazii Stepelor cu beton si constructia unui
canal de scurgere a apelor pluviale.
Renovarea strazii Livezilor si constructia unu canal de
scurgere a apelor pluviale
Renovarea stradelei Alexandro Cel Bun ~i constructia
Unui canal de scurgere a apelor pluviale.
Extinderea iluminatului stradal pe strazile 31 august si
Orhei
Extinderea iluminatului stradal a strazii spre plaja de la
str.Orhei
Procurarea autospecialei pentru IM ,,Comunservice,,
Renovarea platformelor de colectare a deseurilor
managere.
Plombarea drumului de acces spre plaia oraseneasca
Instalarea semnelor rutiere conform cerintelor politiei
Instalarea camerilor de luat vederi pe strazile orasului

20

OHRINCEA:
Renovarea strazii Stefan eel Mare si a stradelei Stefan
eel Mare"-1240m.
Gazificarea Caminului de Cultura din Sat.

21

Colectarea gunoiului menajer

19

de la poarta fiecarei

Autoritateta
investitoare

APL-1
Proiect ,APL-2,
APL-1

Suma
investitie,
mii lei
2,500,00

APL-1
APL-I
APL-1
Fondul rutier

800,0

APL-1
APL-1
Drumuri bune
APL-I
APL-I
Bugetul de Stat
APL-1
APL-1,Proiect
APL-1,Proiect
APL-1
APL-1
APL-I

F ondul rutier
APL-1
APL-1

100,0

.
22
23
24
25

gospodarii (contra plata) va face sa fie mai putin gunoi
aruncat pe stazile din sat.
Crearea unui sistem centralizat de canalizare a satului.
APL-I
Redeschiderea Gradinitei de copii.
APL-1, Proiect
Amenajarea unui teren de joaca pentru copii.
APL-1, granturi,
comunitatea
Amenajarea parcului din centrul satului.
APL-1
Extinderea Iluminatiei stradal al strazflor:

26

Str.Basarabiei-460m.

APL-I

27

Str.Stefan Cel Mare-860m.

APL-1

28

St-la Calea Basarabiei-120 m.

APL-1

29

Str.Cocorilor-280 m.

APL-1

ZOLONCENI:
Renovarea strazilor:

30

Str.Independentei-SoOm.

APL-1

31

Str.Florilor-300 m.

APL-1

32

Str. Tineretului-345 m.

APL-I

