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VOTEAZĂ CE SPAȚIU PUBLIC VREI

să fie amenajat în Durlești!

Durleștiul are nevoie de mai multe parcuri pentru plimbări,
scuaruri pentru interacțiune socială, terenuri de joacă și de
sport accesibile pentru fiecare. Împreună cu locuitorii din
Durlești, am identificat cinci spații care ar putea fi amenajate.
Acestea sunt:

Scuarul „La Cișmele”
din str. Ștefan Vodă

Pădurea Durlești

Curtea și terenul de sport
din str. Chimiștilor

Stadionul din str. Gribov

Curtea și terenul de sport
din str. Ureche

Votează pe durlești.primariamea.md pentru spațiul preferat.

Ajută-ne să ajungem la cât mai multe persoane. Încurajează vecinii să participe la vot!
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Cine ne fură pădurea?
Pag.

3

Ce se decide la ședințele
consiliului local?
Pag.

După selectarea spațiului, vom întreba durleștenii ce vor să fie acolo:
mai multă verdeață, mai multe alei, mai multe bănci?

3

Ulterior, vom prezenta mai multe idei de amenajare.
Vom implica în proces și autoritățile, pentru
ca împreună să reușim să facem un oraș mai
confortabil!

4

Participă la vot!

Două rute locale noi
Pag.

P

e pagina noastră durlesti.primariamea.md, veți putea citi mai multe
detalii despre fiecare locație și concluziile primei runde de discuții
publice, organizate online pe Facebook - Primăria Mea - or. Durlești.

scanează!

Acest ziar este realizat de către Asociația Obștească - PRIMĂRIAMEA.
Urmăriți activitatea noastră pe pagina de Facebook PRIMĂRIAMEA - or. DURLEȘTI și www.durlesti.primariamea.md
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Cine ne fură pădurea?
La 16 ianuarie, Ziarul de Gardă a publicat o investigație despre
construcțiile din beton armat din pădurea Durlești. Autorii relevă
că sunt puse deja bazele pentru șapte imobile, asta chiar dacă în
păduri sunt permise doar construcții ușor demontabile.

”

„Am fost șocați de faptul că se taie pădurea ilicit. S-au tăiat circa
50 de copaci. Alte câteva zeci au fost pregătiți deja, a fost turnat
în jurul lor beton pentru fundație și tot sunt preconizați pentru a fi
tăiați”, povestește Valeriu Cerbu, locuitor al zonei.

Moldsilva, agenția de stat care gestionează pădurea, a menționat că:

”

„Suntem la curent, am ieșit la fața locului, am examinat, am întocmit actele necesare.
El (Ion Meleca, n.r.) a fost informat și acum îl așteptăm cu anumite acte confirmative, anumite
explicații. Deja o primă explicație este. Noi am oprit temporar lucrările pentru a stabili măsura
încălcărilor.”

Subiectul a fost abordat și de către televiziunea TV8, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.

În urma investigațiilor,
„Moldsilva" a suspendat
contractul cu antreprenorul.
Şeful Agenţiei spune că omul
de afaceri a defrişat ilegal mai
mulţi copaci şi s-a abătut de
la proiect. Totuşi, rezilierea
contractului rămâne în puterea
Agenţiei pentru Supraveghere
Tehnică și doar dacă se va
demonstra intenția de a ridica
construcţii capitale, şi nu uşor
demontabile.
Într-o postare pe Facebook,
Primăria or. Durlești și-a
exprimat indignarea față
de acțiunile ilegale comise,
și anume, tăierile ilicite
și încălcarea prevederilor
actelor permisive. Aceasta
accentuează că orice
intervenție cu beton armat
în pădure este ilegală și a
solicitat implicarea tuturor
instituțiilor de stat pentru
stoparea fărădelegilor.

Defrișarea ilegală a pădurii TREBUIE OPRITĂ!

STOP
DEFRIȘĂRII

Pădurea este un spațiu public, care trebuie protejat.
Îndemnăm autoritățile să intervină cât mai curând, iar locuitorii să se implice!
Hai să monitorizăm împreună! Plimbă-te prin pădure și fii atent la ce se mișcă. Dacă vezi
defrișări sau lucrări de construcții suspecte, cheamă poliția. Documentează prin poze și video
și trimite-le la salvampadureadurlesti@gmail.com
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Ședințele Consiliului Local Durlești
15 decembrie 2020: Buget și ajutoare sociale
La ședință a fost votat în prima lectură bugetul localității
(detalii pag. 4). Alte proiecte aprobate se referă la:






alocarea unui milion de lei pentru procurarea pavajului la Liceul
Hyperion;
alocarea mijloacelor din fondul de rezervă pentru a oferi ajutor
material pentru 104 persoane vulnerabile. S-au propus alte 10 000
de lei pentru 100 de copii din familii social-vulnerabile. Suma totală
oferită din contul Fondului de Rezervă este de 195 000 lei;
corectarea erorilor în procesul de privatizare masivă;
vânzarea terenurilor și contracte de locațiune.

22 decembrie 2020: Reparații și camere de supraveghere
La ședință a fost votat în lectura a doua bugetul localității.
Totodată, consilierii au votat și:





alocarea a 300 000 lei pentru reparația capitală a acoperișului
blocurilor locative din str. Marinescu 44 și T. Vladimirescu 9;
procurarea a 10 camere video pentru supravegherea platformelor
de gunoi în sumă de 65 000 lei;
alocarea a 100 000 lei pentru pavarea terenului din fața grădiniței nr.
201 destinat construcției unei parcări.
alocarea a 50 000 lei pentru grădinița nr. 2 pentru elaborarea
studiului de fezabilitate și a devizului de cheltuieli.

29 ianuarie 2021: Rute locale
Aleșii locali au votat:




distribuirea a

200 000 lei

crearea a

pentru executarea lucrărilor
de proiectare a sistemului
de canalizare;

DOUĂ RUTE

locale (detalii pag. 4);




alocarea a

38 000 lei

800 000 lei

pentru procurarea
materialelor a apeductului
din Sf. Gheorghe;

pentru iluminatul stradal;



alocarea a 431 000 lei
pentru achitarea servicilor comunale,
procurarea materialelor necesare pentru
deschiderea noilor grupe la grădinița nr. 2;

alocarea a



oferirea de

53 000 lei

în calitate de ajutor
material.

Mai multe detalii despre ședințe și cum au votat consilierii găsiți pe durlesti.primariamea.md
Transmisiunea LIVE a ședinței o puteți urmări pe pagina de Facebook - Primăria Mea - or. Durlești.
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Bugetul local și taxele locale
La ședințele din 15 decembrie și
22 decembrie, aleșii locali au aprobat
bugetul local pentru 2021, în prima
și a doua lectură. Pentru 2021 acesta
constituie peste 51 mln de lei.
Consilierii au votat și taxele locale,
care în mare parte nu diferă de cele
din 2020.
Din acești bani, 45% sau peste 22,8 mln lei
sunt alocați pentru învățământ, mai exact –
Educație timpurie, adică grădinițe. O pătrime
sunt destinați pentru transport (Infrastructura
drumurilor), adică reparația drumurilor.
Pentru Dezvoltarea comunală și amenajare
sunt prevăzuți peste 7,04 mln lei (13,8%). Alte
6,89 mln lei (13.5) sunt alocate pentru Servicii
de stat cu destinație generală, dintre care

22,821.3 mii lei

44.6%

DURLEȘTI - BUGET 2021
12,831.1 mii lei

25.1%
7,043.3 mii lei

13.8%

6,891.6 mii lei

13.5%

1,124.8 mii lei

2.2%

Învăţământ

(Educaţie timpurie)

Transport

(Infrastructura
drumurilor)

Dezvoltarea
comunală și
amenajare

Servicii de stat
cu destinaţie
generală

Cultură, sport,
tineret, culte
și odihnă

TOTAL: 51,122.9 mii lei
cea mai mare parte este pentru Autorități
legislative și executive, adică Primăria și
Consiliul local. Cei mai puțini bani vor merge

410.8 mii lei

0.8%

Protecţie
socială
DURLEȘTI

pentru Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
(peste 1,1 mil. lei sau 2,2%) și Protecție socială
(peste 400 mii lei sau 0.8%).

Două rute locale pentru Durlești!
Consiliul a votat, în data de
29 ianuarie, două rute locale,
cu un tarif de 3 lei.

Ruta locala Nr. 1
Durlești

Comisia de transport rutier în trafic
local va organiza concursul prin care
rutele vor fi atribuite, la fel va elabora
caietul de sarcini și va stabili alte
detalii, de exemplu, numărul de stații
și orarul.
PRIMĂRIAMEA or. Durlești a informat
constant locuitorii despre problema
transportului public și a recomandat
repetat autorităților locale să asculte
și să analizeze părerea și nevoile
a cât mai mulți locuitori. În baza
acestora, să elaboreze un plan clar
care treptat să rezolve problema
transportului public în toate zonele
localității. Acest plan trebuie să
conțină atât soluții temporare,
implementate imediat, cât și
o viziune pe termen lung.

DURLEȘTI

Ruta locala Nr. 2
Durlești
PRIMA RUTĂ LOCALĂ:

A DOUA RUTĂ LOCALĂ:

Tur/Retur: str. T. Vladimirescu (intersecție
cu str. I. Pelivan) - str. Tudor Vladimirescu Ștefan Vodă – Alexandru cel Bun Testimițeanu - Cartușa - Dimo - Caucaz Centru - Ștefan Vodă - str. Tudor
Vladimirescu - Vladimirescu (intersecție
cu str. I. Pelivan)

Tur/Retur: str. T. Vladimirescu (intersecție
cu str. I. Pelivan) - str. Tudor Vladimirescu str. N. Gribov (intersecție str. Budăi apoi
întoarcere) - str. T. Vladimirescu - str. Codrilor
(DEPO) - str. Tudor Vladimirescu - str. N. Gribov
(intersecție str. Budăi apoi întoarcere) - str. Tudor
Vladimirescu - str. T. Vladimirescu (intersecție
cu str. I. Pelivan)

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.
La tipărirea acestui ziar nu au fost folosiți bani publici. Aceasta nu promovează niciun partid sau opțiune politică.
Tiraj 500 de exemplare. Publicația a fost realizată cu suportul poporului american, oferit prin
intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al Fundației Soros Moldova.
Opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția USAID sau a Fundației Soros Moldova.

