Stimaţi locuitori ai municipiului Chişinău!
Astăzi suntem la primul bilanţ de activitate, prilej cu care ţin să Vă mulţumesc încă
o dată pentru încrederea acordată echipei noastre acum un an. Susţinerea acordată
în continuare a permis depăşirea dificultăţilor cu care ne-am confruntat.
Dumneavoastră aţi confirmat forţa Chişinăului şi statutul capitalei de locomotivă a
integrării europene.
Întreaga activitate din acest an are la bază cooperarea eficientă între Primărie şi
Consiliul Municipal Chişinău (CMC), fiind depuse în egală măsura eforturi pentru
soluţionarea problemelor de pe agendă.
Primul an de mandat a fost marcat de necesitatea corectării activităţii primăriei, a
serviciilor municipale şi revenirea lor în legalitate, în primul rând sub aspectul
gestionării banilor publici. Din păcate, administraţia anterioară a persistat în
nereguli financiare permiţând depăşirea limitelor bugetare, aprobând decizii fără
acoperire financiară şi provocând un deficit bugetar de peste 500 mln. lei (mai mult
de 1/3 din buget), etc. Pentru remediere, au fost realizate, împreuna cu CMC, o
serie de reforme, inclusiv creşteri de tarife, necesare pentru asigurarea prestării
serviciilor publice.
Bugetul municipiului Chişinău, de circa 1,5 mlrd. lei, rămâne a fi unul auster, fiind
de cel puţin de doua ori mai mic faţă de minimul necesar calculat pentru
municipalitate. Totuşi prin eforturi comune ale Primăriei şi ale CMC s-a reuşit
depăşirea situaţiilor dificile. Regretăm însă că în această perioadă, administraţia
centrală a obstrucţionat şi a încercat să blocheze activitatea noastră, acţionând
astfel împotriva locuitorilor municipiului.

Realizări 2007 - 2008:






Achitarea datoriilor şi subvenţiilor, cu susţinerea CMC, în sumă totală de
circa 500 mln. lei, din care:
 200 mln. lei pentru procurarea de bunuri, servicii şi lucrări pe
parcursul anilor 2006 – 2007 pentru creditele acordate, pentru
deservirea şi rambursarea lor.
 284 mln. lei pentru subvenţionarea costului agentului termic şi
a apei calde menajere în proporţie de aproximativ 60%;
Asigurarea salubrizării municipiului : lichidarea gunoiştilor neautorizate
(circa 100), salubrizarea în condiţii mai bune a străzilor, a curţilor de
blocuri, a spaţiilor verzi, demararea curăţeniei în scările blocurilor locative,
etc.;
Creşterea cu 20% a salariilor pentru blocul social (profesori, educatori,
angajaţii din sferele culturii şi asistenţei sociale) în oraşul Chişinău, precum
şi în localităţile din componenţa municipiului;
























Creşterea cu 30% (în medie) a raţiei alimentare pentru copii în instituţiile
de învăţământ;
Extinderea termenului de valabilitate al autorizaţiilor de funcţionare
pentru agenţii economici de la 1 an până la 5 ani;
Extinderea iluminatului public cu 20% şi atingerea unui coeficient de
iluminare de 80 % în municipiu;
Realizarea de economii la buget şi creşterea volumelor de lucrări: Direcţia
construcţii capitale (2,5mil. până în prezent, sau în medie cu 12 %), Direcţia
locativ-comunală şi amenajare (în anul 2007 au fost reparate 7 blocuri
suplimentar faţă de lista aprobată iniţial). Direcţia cultură (economii de circa
600 mii lei până în prezent);
Desfăşurarea activităţii subdiviziunilor în limita bugetară aprobată de
CMC;
Desfăşurarea licitaţiilor publice pentru procurări de bunuri, servicii şi
lucrări de achiziţii, inclusiv în situaţii in care legea permite o procedură mai
simplă;
Achitarea la timp a creditelor angajate de regia „Apă-Canal Chişinău”;
Lichidarea restanţelor la dosarele din domeniul construcţiilor: au fost
eliberate 842 de autorizaţii de construcţie şi au fost recepţionate 953
obiective. Soluţionarea a circa de 500 dosare istorice în probleme funciare
din 1619 dosare acumulate;
Reparaţia capitală a străzii Gheorghe Asachi, cu amenajarea locurilor de
parcare pe lateralele străzii (în curs de desfăşurare);
Continuarea reabilitării infrastructurii în domeniul gospodăriei
comunale: repararea acoperişurilor, a reţelelor inginereşti (81 blocuri până la
sfârşitul anului), a intrărilor în blocurilor, repararea locurilor de joacă pentru
copii, instalarea de uşi la camerele de gunoi şi subsoluri (640 uşi până la
sfârşitul anului), renovarea platourilor de acumulare a deşeurilor (41 în curs
de renovare);
Amenajare a trei lacuri şi plaje după o perioadă de 25 de ani în care nu au
fost efectuate astfel de lucrări (în curs de desfăşurare);
Procurarea de utilaj radiologic în sumă de 6 mln. lei, pentru spitalele din
municipiu (ultima achiziţie a avut loc în 1991). Deschiderea centrului
municipal de hemodializă (închis cu circa 8 ani in urmă);
Deschiderea a 3 centre comunitare pentru copii şi tineret. A crescut
numărul copiilor care frecventează centrele şi a scăzut numărul de copii
abandonaţi în instituţiile medicale, precum şi numărul copiilor plasaţi în
internate;
Încurajarea şi promovarea elevilor dotaţi prin acordarea de burse
municipale (200 copii);
Scăderea semnificativa a numărului copiilor neşcolarizaţi de la 89 de copii
la 30, ceea ce constituie 0, 03 % din numărul total de copiii;
Ajutor material în sumă de 600 lei pentru un copil din familiile social
dezavantajate (în total - 7710 copii, cu 1000 de copii mai mult şi cu 100 lei
mai mult pentru fiecare copil faţă de anul precedent);



Asigurarea accesului imediat la informaţiile publice, descentralizarea
activităţii administraţiei;

Priorităţi 2008 -2009:























Lichidarea mirosului neplăcut şi buna funcţionare a staţiei de epurare a
apelor uzate – proiect pilot în parteneriat cu mun. Piteşti, identificarea
soluţiei optime pentru deshidratarea nămolului în termen de 6 luni.
Concesionarea serviciului de apa şi canalizare în perspectivă. Soluţionarea
definitivă, cu susţinerea CMC, a poluării olfactive în capitală în termen de
un an;
Finalizarea reconstrucţiei parcului Valea Morilor prin intermediul unui
parteneriat public privat, începând cu luna iulie curent;
Finalizarea proiectului privind construcţia fabricii de prelucrare a
deşeurilor;
Aprobarea şi implementarea regulamentului pentru acordarea de
compensaţii la achitarea costului agentului termic pentru asigurarea echităţii
sociale. Continuarea facturării corecte a utilităţilor publice (pe baza
consumului individual);
Crearea, cu susţinerea CMC, a unui fond municipal pentru investiţii în
suburbiile municipiului Chişinău;
Promovarea cooperării directe a Uniunii Europene cu administraţiile
locale din Republica Moldova, pentru asigurarea accesului la fondurile
europene;
Construirea prin metoda ipotecară de locuinţe pentru angajaţii din sfera
bugetară: profesori, medici, păturile social vulnerabile, funcţionari, etc.
(prin intermediul Direcţiei construcţii capitale);
Dinamizarea procesului de mansardare a blocurilor locative. Până în
prezent 16 blocuri au fost autorizate pentru începerea lucrărilor, circa 15
blocuri sunt în aşteptare;
Reabilitarea reţelei de transport public prin intermediul unui împrumut
BERD. Continuarea procesului de fluidizare a traficului şi de amenajare a
locurilor de parcare;
Completarea mobilierului stradal (coşuri de gunoi), renovarea
mobilierului din parcuri (bănci, instalaţii de iluminat, etc.) prin parteneriat
public privat;
Instalarea a 33 de noi locuri de joacă pentru copii până la sfârşitul anului;
Sistematizarea cartierelor de locuit potrivit normelor de urbanism;
Finalizarea construcţiei blocurilor de locuit din str. N. Milescu-Spătaru si
str. L. Deleanu;
Continuarea creării condiţiilor şi atragerii investiţiilor private;
Combaterea vagabondajului şi soluţionarea prin metode umane a
problemei câinilor vagabonzi;



Implementarea împreună cu PNUD Moldova a proiectului “Dezvoltarea
municipiului Chişinău”, pentru eficientizarea activităţii administraţiei
publice;

Mulţumesc consilierilor din Consiliul municipal Chişinău pentru sprijin, pentru
politica fermă şi corectă promovată în interesul locuitorilor municipiului. Aduc
sincere mulţumiri tuturor colegilor din administraţie şi serviciilor municipale, dar
şi colegilor primari şi consilieri locali din localităţile din componenţa municipiului
pentru contribuţia adusă la consolidarea capitalei. Cer să avem atitudine fermă în
continuare pentru creşterea calităţii serviciilor publice, asigurarea transparenţei
activităţii şi extinderea ei.
Mulţumesc mass-media pentru reflectarea activităţii noastre pe parcursul acestui an
şi pentru asigurarea comunicării între administraţie şi cetăţeni.
Exprim recunoştinţă societăţii civile şi organismelor internaţionale pentru
contribuţia adusă dezvoltării şi consolidării democraţiei şi legalităţii în Republica
Moldova.
Mă adresez locuitorilor municipiului Chişinău. Afirm că cetăţenii republicii sunt cu
ochii pe noi şi aşteaptă să le dăm semnalul pentru realizarea schimbării şi la nivel
republican. Urez tuturor locuitorilor municipiului Chişinău tărie, curaj şi fermitate
în acţiune. Solidaritatea noastră este necesară şi pentru atingerea acestui obiectiv şi
a obiectivului integrării europene.

Cu respect,
Dorin Chirtoacă,
Primar general al municipiului Chişinău

