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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Raport de activitate
pentru perioada 2011- 2012
Stimaţi locuitori ai municipiului Chişinău!
S-au implinit 5 ani de la alegerile locale din anul 2007, inclusiv un an de la ultimele alegeri locale din anul
2011, ani în care municipiul Chişinău a traversat o perioadă complicată.
Astfel a fost evitat falimentul, au fost achitate datoriile, a fost stabilizata situatia economico – financiara,
au fost efectuate reforme necesare, au fost acumulate o serie de rezultate si au fost pornite proiecte
importante. Primăria municipiului Chisinau şi Consiliul municipal Chişinău, in parteneriat cu autoritatile
centrale ale statului - Guvernul, Parlamentul, Presedintia, alaturi de partenerii de dezvoltare: Uniunea
Europeana (UE), Conferinta Autoritatilor Regionale si Locale din cadrul Parteneriatului Estic
(CORLEAP), Congresul Puterilor Locale si Regionale al Consiliului Europei (CLRPE), Congresul
Autoritatilor Locale din Moldova (CALM), Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD),
Banca Europeana de Investitii (BEI), Corporatia Financiara Internationala (IFC), “Carpat-Belaz Service”
SRL, Banca Comerciala Romana (BCR), Moldinconbank, Victoriabank, Moldova – Agroindbank (AIB),
Genesis s.a. am reusit impreuna sa asezam ireversibil capitala Republicii Moldova pe calea dezvoltarii
durabile.
În calitate de Primar general, impreuna cu echipa din Primarie si Consiliul Municipal Chisinau (CMC),
vom promova în continuare reformele necesare pentru a avea un model de administraţie de tip european,
modern, bazat pe lege, competenţă, competiţie, calitate şi transparenţă.
Ţin să mulţumesc locuitorilor municipiului Chisinau, in special celor din suburbii pentru încredintarea
celui de-al doilea mandat la 19 iunie 2011. Urmează punerea in aplicare in continuare a proiectelor de
modernizare si dezvoltare a capitalei, conform standardelor europene, în beneficiul locuitorilor
municipiului Chişinău.

Rezultate de activitate in perioada 2011 - 2012:









Mentinerea situatiei economice a municipalitatii, asigurarea echilibrului financiar, acoperirea
tuturor cheltuielilor din surse proprii, fara necesitatea contractarii unor imprumuturi pentru
activitatea curenta, asigurarea cresterii bugetului cu circa 20% fata de anul 2011.
Asigurarea stabilitatiii furnizarii apei, caldurii si a celorlalte servicii, inceperea la timp a
sezonului de incalzire cu achitarea a integrala a platilor pentru anul precedent;
Procurarea si punerea in circulatie a 102 troleibuze noi, cu respectarea standardelor
europene (cea mai mare achizitie din istoria Chisinaului si in premiera, troleibuze la standarde
europene);
Reconstructia, amenajarea si punerea in functiune a lacului din parcul „Valea Morilor”,
(distrus in anul 2006), prin evacuarea a 470 000 m³ namol (echivalentul a 6 cladiri ale spitalului
republican), contructia a doua decantoare, amenajarea malurilor, a plajei etc.
Eliminarea clorului din procesul de tratare a apei potabile si introducerea unui dezinfectant de
tip nou, pe larg raspandint in UE – hipocloritul de sodiu (NaClO), care nu dauneaza sanatatii spre
deosebire de clor, fiind eliminat si mirosul de clor din apa (proiect in valoare de 10 milioane lei);
































Implementarea programului „Prima Casa” pentru persoane si familii tinere cu venituri
medii, impreuna cu BCR si AIB, prin intermediul unui credit ipotecar pe termen de 10-30 de ani,
cu dobanda de 9% anual, ratele variind intre 1200 si 5000 lei/luna. Primele peste 120 familii au
intrat in posesia locuintelor, credite ipotecare acordate in valoare de 2,6 milioane euro;
Deschiderea primului departament de urgenta modern pentru copii, la “Spitalul Valentin
Ignatenco”, in premiera pentru Republica Moldova si renovarea sectiei de chirurgie la acelasi spital
(dupa 20 de ani), salvarea a cel putin 132 de copii;
Procurarea de utilaj radiologic pentru institutiile medicale: 12 aparate;
Construirea unei noi sali sportive la liceul “Alecu Russo” cu predare in limba rusa, sectorul
Rascani, in valoare de 6,5 mln. lei;
Construirea a doua bazine de inot pentru copii la liceele “Mihai Viteazul”, sectorul Centru,
or. Chisinau si “Gheorghe Ghimpu”, comuna Colonita, primele reconstruite in Republica
Moldova dupa 1991;
Instalarea a circa 50 de noi locuri de joacă pentru copii;
Amenajarea a 10 terenuri de sport la scoli si licee, impreuna cu Federatia Moldoveneasca de
Fotbal (FMF) si a 10 terenuri de fitness in parcuri;
Continuarea acordarii de compensatii pentru plata incalzirii in proportie de pana la 40 % din
factura, pentru circa 40 000 familii din oras si suburbii;
Continuare acordarii de compensatii in transport - 70 lei/luna pentru circa 50000 pensionari,
ajutoare pentru sarbatorile de Paste, in valoare de 8 mln. lei etc.;
Derularea programului de modernizare a strazilor (Genesis): bd. Grigore Vieru, str. Tudor
Strisca, bd. Dacia/ str. Gradina Botanica, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Vadul lui Voda,
(urmeaza str. Muncesti, Burebista etc);
Continuarea programului municipal de reconstructie a strazilor: str. Columna, str. Alecu
Russo, bd. Gagarin;
Aprobarea si demararea lucrarilor de proiectare in cadrul programului BERD de
reconstructie a strazilor, in valoare de 22 mln. euro: bd. Stefan cel Mare si Sfint, str. Vasile
Alecsandri, str. Tighina, str. 31 August 1989, bd. Negruzzi, str. Varlaam, str. Alexandru cel Bun;
Continuarea celui mai amplu program de constructie a apeductelor si canalizarii din
municipiul Chisinau (97 mln. lei), sustinut de IFC, valorificat in proportie de 50 %;
Autorizarea investitiilor in ramura constructiilor in anii 2011- 2012, in valoare totala de circa
3,3 miliarde lei si receptionarea finala de obiective in valoare de 1,7 mlrd. lei, darea in exploatere a
circa 2700 apartamente, crearea a 1400 locuri de munca;
Deschiderea a 350 unitati de comert, crearea a 4500 locuri de munca;
Asigurarea sustinerii si finantarii suburbiilor in volum de peste 220 mln. lei (870 mln. lei in 5
ani): retele noi de iluminat (Cricova, Cruzesti), cate un teren de joaca in fiecare suburbie, renovarea
centrelor de sanatate (Bubuieci, Gratiesti, Stauceni), renovarea gimnaziului nr. 64 (Durlesti),
reparatia capitala a gimnaziului 99 (Truseni), apeducte (Dumbrava, Goieni), bloc alimentar la
gradinita (Vatra) etc;
Conectarea comunei Budesti si a satului Bunet, comuna Tohatin, la apeductul magistral de
apa potabila, dupa 40 de ani de asteptare;
Realizarea de investitii capitale: apeducte, canalizare, gazoducte in oras si suburbii cu o lungime
totala de circa 40 km;
Reconstrucţia apeductelor si retelelor de canalizare din bd. Moscova, str. Calea Iesilor, str.
Columna, str. Muncesti, str. Gribincea, str. Donici, str. Alecu Russo, str. Testemiteanu, str. Ion
Creanga, bd. Grigore Vieru – 30 km (cele vechi fiind deteriorate din anii 1970);
Solutionarea problemei inundatiilor in zona garii feroviare, proiect in valoare de 900.000 euro,
finantat de Comisia Europeana, UE;
Derularea proiectelor finantate de UE in suma de circa 4 mln. euro in domeniile eficientei
energetice, a canalizarii pluviale, schimburilor de experienta etc;
Cresterea numarului de corpuri de iluminat public cu circa 5000 unitati si asigurarea
functionarii a circa 40 000 corpuri de iluminat;

2



































Instalarea iluminatului festiv de la un capat la celalalt al orasului, in premiera, inclusiv in
suburbii, iluminarea decorativa a 3 biserici, monumente de arhitectura: “Sfintii Imparati Constantin
si Elena”, “Sf. Nicolae”, “Sf. Treime”;
Amenajarea a circa 1000 locuri de parcare;
Implementarea proiectului pentru fluidizarea traficului - “Sageata verde” care permite virarea
la dreapta, indiferent de culoarea semnalizata de semafor;
Continuarea dotarii politiei municipale – procurarea a 20 unitati de transport noi;
Continuarea programului de renovare a institutiilor din domeniul educatiei – circa 20 mln.
lei, deschiderea a 30 de grupe noi la gradinite;
Implementarea proiectului european de eficienta energetica la 5 licee: “Ion Creanga”,
“Onisifor Ghibu”, “Alexandru Ioan Cuza”, “Minerva”, “Tudor Vladimirescu”;
Asigurarea odihnei de vara pentru circa 20 000 copii in anul 2011, 25 % - gratuit si
75 % cu reducere de 80 % din costul foii de odihna (programe care nu exista in alte state), in
valoare de 20 mln. lei;
Asigurarea alimentatiei gratuite pentru elevi in scoli pentru circa 30 000 elevi anual,
implementarea proiectului-pilot de autodeservire - “Bufetul suedez” in 6 licee din capitala;
Alocarea a 212 burse municipale, in valoare de 1000 de lei pentru copii - premianţi ai
concursurilor, olimpiadelor etc;
Reformarea casei municipale specializate si deschiderea a doua servicii pentru copii cu handicap
fizic si a unui serviciu specializat - cresa;
Acordarea anuala pentru 7700 copii din familii social – vulnerabile a unui ajutor de 600 lei
pentru pregătirea către noul an şcolar;
Sustinerea claselor cu profil estetic in 35 de scoli si licee, a 15 centre extrascolare si a 14 scoli
sportive;
Continuarea programului de renovare in cadrul institutiilor medicale, renovarea salii de
reanimare a spitalului clinic municipal nr. 3 “Sfanta Treime”, dupa 20 ani, renovarea
saloanelor la Spitalul de Boli Infectioase pentru Copii;
Asigurarea a 80 % din pacientii cu diabet zaharat cu glucometre si teste, protezarea dentara
gratuita pentru 540 persoane/anual, alimentarea gratuita a copiilor in primul an de viata – 650
copii/anual;
Mentinerea fondului locativ, reabilitarea acoperişurilor, prin efectuarea reparatiilor curente
a circa 65 000 m², inlocuirea a 2500 usi si geamuri din scarile de bloc si a 13000 m de retele
ingineresti;
Reparatia capitala a retelelor ingineresti si a acoperisurilor în 33 de blocuri locative;
Continuarea programului de mansardare a blocurilor locative, 7 mansarde construite, 25 in
constructie, 67 proiectare (total circa 100 proiecte) si lucrari de amenajare si reparatie a retelelor
ingineresti in valoare de 3 mln. lei;
Continuarea programului de eficienta energetica: izolare termica a blocului din str. Lech
Kaczynski (1,2 mln lei), inlocuirea a 25 km de retele termice, instalarea a 39 de Puncte Termice
Individuale (PTI);
Derularea programului de reabilitare a lifturilor, circa 300 reparate din tariful de deservire
(total 1030 in ultimii 3 ani), 2 lifturi noi si 6 reparate capital din surse bugetare;
Inventarierea contoarelor de apa rece si apa calda in circa 100 000 apartamente si reducerea
diferentei de volum a consumului de apa, introducerea achitarii diferentei de volum;
Continuarea programului de inlocuire a containerelor de acumulare a deseurilor de tip
sovietic pe containere de tip european (800 unitati), in total 2000;
Amenajarea complexa a 5 curţi de bloc: reparatia scarilor, a iluminatului interior si exterior,
amenajarea parcarilor cu pavaj ecologic, refacerea spatiilor verzi, instalarea unui loc de joaca
pentru copii, reparatia lifturilor etc;
Continuarea campaniei de salubrizare de primavara, cu participarea elevilor, angajatilor din
sfera educatiei si sanatatii, lansarea campaniei “Hai, Chisinau”, a locuitorilor capitalei, in ultima
sambata a lunii martie, care se va constitui intr-o traditie pe viitor;
Plantarea a 20.000 arbori si arbusti, procurarea a 2 autospeciale pentru curatarea arborilor
(inaltimea turnurilor - 28 m si 22 m), a unui tocator de cioturi si a 65 de motocositoare;
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Acordarea de ajutoare materiale pentru invalizi gr. I, II, veterani, invalizi si vaduve de
razboi (al II-lea Război Mondial, Afganistan, de pe Nistru), invalizi si vaduve ca urmare a
castastrofei de la Cernobal, copii orfani cl. IX, X, XII, deportati, persoane singure – in total pentru
31 500 persoane, ajutoarele fiind in valoare 350 - 500- 600 lei, anual, in valoare de 17 mln. lei.
Perfectarea gratuită şi cu reducere de preţ a pasapoartelor pentru veterani de razboi si invalizi,
articole ortopedice etc;
Deservirea la domiciliu a circa 3000 persoane singure, anual;
Alimentatie zilnica gratuita prin cantinele sociale pentru 500 persoane anual;
Compensatii pentru 740 persoane cu handicap locomotor - 400 lei / anual pentru procurarea de
combustibil;
Adoptarea a circa 500 de decizii de catre Consiliul municipal Chisinau;
Reluarea licitatiilor funciare si valorificarea rezervei funciare, conform legii;
Continuarea procesului de stabilire a relaţiilor contractuale pentru circa 600 hectare de
terenuri din or. Chişinău – proprietate municipală aferentă construcţiilor private (cu asistenţa
financiara a PNUD-Moldova)
Extinderea accesului liber la internet prin sistem Wi - Fi - in parcuri, licee, pe principalele
bulevarde si in campusurile universitare, in total peste 1200 de puncte de conectare;

Prioritati 2012 – 2013 - 2015:





















Continuarea implementarii planului de relansare economică a municipiului Chişinău,
elaborarea unui ghid investitional, optimizarea taxelor locale pentru cresterea veniturilor
proprii, dezvoltarea municipiului si crearea de noi locuri de munca;
Atragerea de investitii, implementarea de parteneriate publice – private (PPP) prin extinderea
parcului tehnologic din sectorul Ciocana pe o suprafaţă de 9 ha, formarea de noi parcuri industriale,
concursuri investitionale etc;
Elaborarea si implementarea proiectului “Reabilitarea centrului istoric”, proiect de reabilitare
si amenajare a centrului istoric al Chisinaului, pentru protejarea si conservarea monumentelor de
arhitectura. Proiecte initiate: Casa Plamadeala, Liceul “Gh. Asachi”, Cladirea Procuraturii
Municipale etc.;
Amenajarea unei strazi pietonale (str. Varlaam), dar si a unei zone pietonale – in perimetrul:
str. Tricolorului, parcurile centrale, zona Muzeului de Istorie si a Bibliotecii Nationale, zona strazii
Veronica Micle, zona pietii centrale (cu reogranizare şi cu stramutarea autogarii) s.a. (PPP);
Formarea unui fond rutier local in valoare de peste 150 mln. lei/an, pentru continuarea
programelor de modernizare a drumurilor. Cresterea fondului rutier pana la 500 mln. lei, in
perspectiva;
Demararea asamblarii de troleibuze in cadrul Regiei Transport Electric, asamblarea a 10
troleibuze pana la sfarsitul anului 2012, si pana la 50 in anul urmator, proectarea liniilor de
troleibuz in suburbii;
Continuarea programului de reabilitare a transportului public din Chisinau pana la innoirea
completa a parcului de troleibuze si autobuze, inclusiv prin (PPP);
Asigurarea respectarii regulilor de transportare a calatorilor cu microbuzele, cresterea
gradului de securitate si confort, promovarea transparentei financiare si a unui raport corect
pret/calitate;
Constructia unei parcari subterane sub Piata Marii Adunari Nationale pentru fluidizarea
traficului in centrul Chisinaului, inclusiv construirea de intersectii denivelate in perspectiva (PPP);
Continuarea amenajarii curţilor de bloc cu parcari rezidentiale (pana la 50 anual): reparatia
scarilor, a iluminatului interior si exterior, refacerea spatiilor verzi, instalarea locurilor de joaca
pentru copii, reparatia lifturilor etc;
Reorganizarea complexului termoenergetic, cresterea gradului de eficienta energetica, reducerea
continua a consumului si a costurilor, instalarea de PTI ;
Asigurarea magamentului gestionarii deseurilor menajere solide conform standardelor
europene, elaborarea impreuna cu BERD a unui studiu de fezabilitate, colectarea separata/sortatea
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gunoiului, constructia de statii de sortare, reciclarea gunoiului, in vederea asigurarii protectiei
mediului (PPP);
Asigurarea unui grad mai inalt de securitate pentru cetateni prin descentralizarea politiei,
dotarea acesteia cu unitati de transport si echipamente noi, implementarea unor sisteme moderne de
monitorizare, inclusiv prin crearea unei retele de supraveghere video a traficului si a centrului
orasului Chisinau, securizarea zonelor isolate;
Continuarea programului “Prima Casa” examinarea posibilitatii acoperirii partiale a costurilor
de finantare de la buget pentru bugetari, familii tinere si paturi social-vulnerabile;
Continuarea sustinerii proiectelor culturale si a personalitatilor din domeniul culturii;
Continuarea programului de instalare a locurilor de joaca pentru copii - circa 50, anual;
Micsorarea aglomeratiei in zona centrala cauzata de piete, prin stramutarea acestora, combaterea
comertului neautorizat;
Stramutarea autogarilor din zona centrala spre periferii pe directii: Sud, Nord, Est, Vest;
Dezbaterea publica si epuizarea subiectului privind bulevardul Cantemir, renuntarea la acest
proiect, avand in vedere afectarea centrului istoric;
Aprobarea unui program pe 5-10 ani, de reducere continua a numarului de gherete, tonete
s.a. pana la eliminarea lor definitiva;
Reducerea numarului de panouri publicitare, asigurarea normelor de securitate si a conceptiei
urbare de amplasare a acestora;
Continuarea amenajarii locurilor de parcare, prin aprobarea studiului de fezabilitate,
concesionarea serviciului in baza studiului de fezabilitate, expunerea la licitatie a loturilor pentru
constructia parcarilor supraetajate si subterane (PPP);
Finalizarea elaborari si aprobarea strategiei de organizare a transportului public, elaborata
de BERD;
Continuarea programului de mansardare a blocurilor locative si reabilitare a cladirilor si a
retelelor ingineresti (PPP);
Amenajarea albiei raului Bac (ex: dupa modelul raului Dambovita din Bucuresti) si
transformarea zonei adiacente in zona de agreement (PPP);
Cresterea numarului de corpuri de iluminat pana la 60 000 de unitati si eficientizarea
consumului de curent pe baza de tehnologii noi, implementarea unui sistem modern de iluminat
decorativ, in vederea iluminarii cladirilor- monumente de arhitectura etc;
Finalizarea constructiei bulevardului Mircea cel Batran (tronsonul str. Ion Dumeniuc – str.
Bucovinei), finalizarea constructiei strazii Studentilor (tronsonul str. Sadoveanu – str. Dimo);
Finalizarea constructiei soselei de centura a municipiului, pentru redirectionarea traficului greu
si de transit in afara orasului;
Proiectarea unei conexiuni rutiere intre cartierul Telecentru si sectorul Buiucani;
Reabilitarea bd. Dacia, tronsonul de la Portile Orasului - Aeroport, iluminarea acestuia;
Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind necesitatea constructiei unei conexiuni pe
calea ferata intre aeroport si centrul orasului;
Continuarea sustinerii si finantarea suburbiilor municipiului Chisinau, pentru reducerea
decalajului dintre conditiile de viata de la sat si oras;
Continuarea programului de extindere a retelelor de apeduct si canalizare in municipiu pana
ale atingerea gradului de conectare de 100%;
Actualizarea planului urbanistic general si a regulamentului local de urbanism, elaborarea
planurilor urbanistice zonale si de detaliu in intreg municipiul;
Dezvoltarea orasului prin constructia de cartiere noi (ex: constructia cartierui Budesti 9, in
sectorul Ciocana);
Valorificarea terenurilor din jurul orasului pentru dezvoltarea economica si locativă a
muncipiului, conform planurilor generale de dezvoltare a localitatilor;
Reconstructia nodurilor de transport: str. Izmail - Calea Mosilor , bd. Mircea cel Batran - str.
Milescu Spataru – Bucovinei, bd. Calea Iesilor – Albisoara;
Continuarea extinderii retelelor de contact pentru troleibuze, pentru imbunatatirea legaturii
dintre sectoare;
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Continuarea amenajarii parcului “Valea Morilor”(etapa a 4-a), elaborarea de proiecte pentru
parcurile”La Izvor”, “Rascani”, “Alunelul”, “Valea Trandafirilor” (PPP);
Reconstructia liceului municipal sportiv, inclusiv a teritoriului aferent (inclusiv prin PPP);
Continuarea implementarii reformelor pentru modernizarea principalelor regii: S.A. “Apa
Canal”, S.A “Termocom” etc, conform studiilor de fezabilitate, instalarea unor sisteme moderne de
monitorizare a activitatii, inclusiv GPS, sistem de taxare electronica, utilaje noi pentru deszapezire;
Continuarea indeplinirii obligatiilor fata de partenerii externi ai Primariei;
Continuarea acordarii compensatiilor pentru achitarea agentului termic păturilor social –
vulnerabile pana la 40% din factura in oras si suburbii;
Continuarea acordarii de ajutoare sociale pentru achitarea calatoriei in transportul public - 70
lei/persoana/luna si a intregului pachet de servicii si ajutoare sociale existent, in oras si susburbii;
Continuarea programului de investitii capitale: drumuri, apeducte, canalizare, gazoducte,
reparatii etc;
Continuarea programului de procurare a utilajului medical si a programului de renovare in
cadrul institutiilor medicale;
Continuarea programului de inlocuire a containerelor de acumulare a deseurilor de tip
sovietic pe containere de tip european;
Continuarea programului de reabilitare a lifturilor;
Constructia adapostului pentru cainii maidanezi;
Continuarea licitatiilor funciare si valorificare rezervei funciare conform legii;
Aprobarea planului de reforma institutionala a primariei muncipiului Chisinau si
subdiviziunilor din subordine, proiect realizat cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova;
Aprobarea conceptiei locative a municipiului Chisinau si refomarea modului de gestionare a
fondului locativ din capitala, proiect realizat cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova;
Implementarea la nivelul subdiviziunilor a sistemului de management electronic al
documentelor (E-Chisinau), introducerea sistemelor moderne de monitorizare a activitatii
intreprinderilor;
Actionarea în continuu pentru diminuarea coruptiei si cresterea transparentei;
Promovarea la nivelul Guvernului si Parlamentului a reformelor legislative necesare pentru
asigurarea descentralizarii si a unei autonomii locale reale şi efective în Republica Moldova (ex:
Legea statutului municipiului Chisinau);
Elaborarea planului de actiuni cu privire la eficienta energetica 20-20-20, in cadrul Conventiei
europene a primarilor.
Elaborarea studiului de fezabilitate cu privire la reabilitarea termoenergerica a 175 scoli, cu
sprijinul BEI;
Recuperarea veniturilor anuale de cel puţin 500 mln. lei luate în mod abuziv de către fosta
guvernare comunistă, prin modificări legislative şi distribuirea discriminatorie a banilor publici;
Promovarea cooperării directe cu Uniunea Europeana in cadrul CORLEAP, pentru a creste
influenta administratiei publice locale la nivelui UE si asigurarea accesului la fondurile europene
necesare pentru modernizarea infrastructurii etc.;
Continuarea parteneriatelor publice private (PPP) pentru prestarea serviciilor publice si
dezvoltarea economica a municipiului;
Promovarea transparenţei în procesul de elaborare şi aprobare a tarifului la energia termică
cu participarea tuturor întreprinderilor şi factorilor implicaţi: S.A “Moldova Gaz”, “CET 1”, “CET
2”, S.A „Termocom”, ANRE ş. a.
Dezvoltarea municipiului conform Planului Urbanitic General pentru dezvoltare strategica
pana in anul 2025 si conform tuturor celorlalte documente si studii de modernizare,
eficientizare si dezvoltare durabila a municipiului Chisinau: Conceptia gestiunii resurselor
funciare, Strategia de dezvoltare a transportului public, Studiul privind eficientizarea iluminatului
public, Studiul privind politicile de eficienta energetica, Planul local de actiuni pentru mediu,
Planul de dezvoltare a sistemului de sanatate publica, Proiectul tehnic pentru bd. “Mircea cel
Batran”, Proiectul de amenajare a parcului “Valea Morilor”, Regulamentul Local de Urbanism
etc;
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Adresam multumiri consilierilor din Consiliul municipal Chişinău care au sprijinit eforturile Primăriei.
Aducem mulţumiri colegilor viceprimari, colegilor din administraţie şi din serviciile şi regiile municipale,
colegilor primari şi consilieri locali din localităţile din componenţa municipiului, pentru contribuţia adusă
la consolidarea municipiului Chişinău. Cer să eficientizam serviciile publice in continuare, sa respectam
standardele europene, sa asiguram transparenţa activităţii administraţiei, sa cream condiţii pentru
asigurarea liniştii si a unui trai decent locuitorilor municipiului Chişinău.
Mulţumesc mass-media pentru reflectarea activităţii noastre pe parcursul acestui an şi pentru asigurarea
comunicării dintre administraţie şi cetăţeni.
Exprim recunoştinţă societăţii civile şi organismelor internaţionale pentru contribuţia adusă dezvoltării şi
consolidării democraţiei şi legalităţii în Republica Moldova.
Va mulţumesc, stimaţi locuitori ai municipiului Chişinău, atât celor din sectoare şi în mod special, celor
din suburbii pentru incredere, pentru menţinerea unui curs democratic stabil al municipiului Chisinau si
implicit al Republicii Moldova, pentru opţiunea fermă în favoarea viitorului nostru european.
Va chem să muncim mai departe umăr la umăr, pentru a avea în continuare dezvoltare economică,
stabilitate socială, armonie interetnică, pentru a crea o soartă mai bună cetăţenilor noştri şi pentru ca
municipiul Chisinau si Republica Moldova sa revina definiv si ireversibil în familia europeană, in calitate
de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene!
Sa continuăm împreună pentru Chişinău!
Dumnezeu să binecuvânteze municipiul Chişinău şi Republica Moldova!

Chişinău, 19 iunie 2012

Cu respect,
Dorin Chirtoacă,
Primar general al municipiului Chişinău
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