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AUTORITĂȚILE DIN DURLEȘTI INTERZIC
locuitorilor să filmeze ședințele consiliului

Ședințele consiliului local sunt deschise pentru
oricine. Aleșii locali votează proiecte în interesul
cetățenilor și decid cum vor fi cheltuiți banii din
bugetul localității, adică inclusiv din contribuțiile
locuitorilor.
În data de 21 septembrie, asociației obștești PRIMĂRIAMEA
i-a fost fost interzisă, din nou, filmarea ședinței consiliului
local. Astfel, colega noastră, Veronela Pruteanu, a început
transmisiunea live de pe profilul ei personal de Facebook.
A fost chemată Poliția. Veronela a fost invitată la inspectorat.
Ulterior, aceasta a primit citație oficială de a se prezenta la
Inspectoratul de Poliție pe 28 septembrie.
Ne exprimăm regretul că, în loc să conlucrăm pentru a
rezolva problemele localității (a drumurilor și trotuarelor,
a transportului public, a lipsei de spații publice și multe
altele), suntem nevoiți să pierdem timpul pe la inspectorate.
Argumentele folosite, de protejare a datelor cu caracter
personal, sunt o interpretare abuzivă a legislației în vigoare,
iar implicarea Poliției - o tentativă de intimidare.
Vom insista ca ședințele să fie transmise live, pentru
ca cetățenii să fie informați despre activitatea Primăriei
și să fie încurajați să participe în procesul decizional.

Veronela Pruteanu scrie explicație către Poliție
de ce a filmat ședința consiliului | 21 septembrie, 2020 |

Îți lipsesc spațiile publice în Durlești? RECRUTĂM CETĂȚENI ACTIVI!
Orașul Durlești se extinde rapid, dar nu apar și spații pentru odihnă, plimbări și de joacă.
Vrem să creăm un grup de inițiativă al locuitorilor care va pune pe agenda autorităţilor locale necesitatea
amenajării unui spaţiu public în localitate. Participanții vor beneficia de instruiri şi îndrumare pentru a
organiza o campanie de advocacy și un eveniment comunitar.

CINE POATE SĂ APLICE?
 rezidenți ai orașului
Durlești;
 cu câteva ore disponibile
în lună pentru instruiri
online și vizite în teren;
 nu contează vârsta,
experiența, studiile,
apartenența la alte
organizații sau partide
politice.
Formularul de aplicare și mai multe
detalii pe: durlesti.primariamea.md

PERIOADA PROGRAMULUI: octombrie – mai 2021. DATA LIMITĂ DE APLICARE: 4 octombrie 2020, ora 17.00.
Acest ziar este realizat de către Asociația Obștească - PRIMĂRIAMEA. Pe site-ul www.durlesti.primariamea.md și pe pagina
Facebook PRIMĂRIAMEA - or. DURLEȘTI puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.
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Încurajăm cetățenii să participe la
Primăria or. Durlești analizează
posibilitatea construcției unor blocuri locative
și a unui obiectiv comercial.

CONSULTĂRI PUBLICE

Marți, 29 septembrie, începând cu ora 15.00, în incinta Casei de Cultură vor avea loc consultări
publice despre construcția unor blocuri pe strada Tudor Vladimirescu 53 și în apropierea intersecției
cu str. Gribov și a unui obiectiv comercial pe str. N. Dimo 26/4. Fiecare dintre aceste construcții va
afecta regiunea în care locuim. Pentru a ne asigura că interesele și confortul nostru este protejat,
îndemnăm cetățenii să participe la discuții și să își spună părerea.

”

Încălcări în procesul de consultare publică: Primăria or. Durlești a plasat pe pagina web o
dispoziție, din 3 septembrie, care menționează aceste planuri urbanistice zonale, dar în care
locațiile sunt ascunse. Astfel, cetățenii nu puteau afla unde urmează să se construiască ceva și
când sunt discuțiile publice. Până în acest moment, Primăria nu a publicat și promovat data și
locația consultărilor, inclusiv proiectele propuse spre discuții. În urma cercetării făcute de echipa
PRIMĂRIAMEA, am identificat și plasat locațiile pe hartă.

Când vom avea transport public
suficient și confortabil în Durlești?
Autoritățile municipale
au declarat că cele
100 de autobuze promise
vor ajunge în primăvara
lui 2021. La insistența
echipei PRIMĂRIAMEA,
consilierii locali spun că
vor lucra asupra unor
soluții temporare.
Pentru a primi actualizări, alăturați-vă grupului Viber
Transport Public Durlești, scriindu-ne un mesaj la 060212112 și
grupului de Facebook „Transport Public Calitativ în Durlești”.

DURLEȘTI

Să ne
protejăm pe
noi și pe alții
de COVID-19

Pentru ca cetățenii să poată
să se expună, primăria
trebuie să-i informeze, cu
cel puțin 15 zile lucrătoare
în avans, pe pagina web
oficială, prin email părților
interesate, la sediul lor și,
uneori, în mass-media. Și
neapărat să ofere cât mai
multe detalii despre ce,
unde și când se va construi.

MASCA TREBUIE SĂ ACOPERE

NASUL
GURA și
BĂRBIA

Republica Moldova cunoaște o creștere dramatică
a numărului de infecții și decese din cauza COVID-19.
Îndemnăm cetățenii să poarte mască, să păstreze distanța
de 1-2 metri, să evite locurile aglomerate și să se spele
pe mâini. În caz că au simptome să se autoizoleze și să
telefoneze medicul de familie.

PRIMĂRIAMEA - or. DURLEȘTI este o inițiativă a Asociației Obștești Primăria Mea, care monitorizează,
explică și analizează ce fac autoritățile publice locale din municipiul Chișinău.
De mai bine de un an, ne-am extins în două suburbii: Codru și Durlești.

Pe site-ul www.durlesti.primariamea.md și pe pagina de Facebook PRIMARIAMEA - or. DURLEȘTI puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.
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