
O comunitate cu demnitate trebuie să aibă acces la spații publice calitative.
Mai multe detalii despre inițiativă găsiți pe pagina web și de Facebook.
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PRIMĂRIAMEA - or. DURLEȘTI este o inițiativă a Asociației Obștești PRIMĂRIA MEA. Pe site-ul www.durlesti.primariamea.md și pe pagina de 
Facebook PRIMĂRIAMEA or. Durlești - puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.

La 17 noiembrie 2021, mai mulți consilieri au 
invitat membrele grupului de inițiativă pentru 
spații publice la primărie pentru a discuta 
proiectul de amenajare a scuarului.

Vă îndemnăm cu drag 
să aduceți cărți, ziare și 
reviste, să împrumutați 
altele sau chiar să 
citiți pe loc, pe băncile 
proaspăt renovate. 
Ne bucură interesul 
și entuziasmul 
locuitorilor! 

Biblioteca comunitară 
este una dintre 
acțiunile grupului de 
inițiativă pentru spații 
publice în Durlești.

Vizitează și tu Puterea comunității 
Toate lucrările de amenajarea nu ar fi fost posibile fără 
implicarea, insistența și răbdarea grupului de inițiativă, asistat 
de echipa Primăria Mea or. Durlești. 

„Copiii mei nu au unde să socializeze, lucru care e foarte important pentru 
dezvoltarea lor”, crede Victoria Lupan, mamă a 3 copii, iar părerea ei este 
împărtășită și de o altă locuitoare, Gabriela Budnea Racu: „Am doi copii și 
se joacă pe străzi, în loc să meargă într-un parc”. Au hotărât să se alăture 
grupului de inițiativă, pentru că li se pare că aleșii locali nu văd lipsa 
spațiilor publice amenajate drept o problemă urgentă.

Vrea să atragă atenția autorităților pentru a investi în spații publice și Inna 
Vrînceanu: „Da, noi am ales să locuim în această suburbie, dar o localitate 
presupune și spații accesibile pentru recreere”. Dar și spații pentru a organiza 
un festival, este de părere Parascovia Sava, care pune pe roate de mai 
mulți ani Festivalul Strugurilor Timpurii și cu greu găsește în Durlești un 
spațiu public unde să-l organizeze. Locuind de peste 20 de ani în Durlești, 
Mariana Ciobanu, vrea împreună cu grupul de inițiativă „să formeze o 
putere, o voce a poporului prin care să ceară ce le lipsește cu adevărat”.

1. Clarificarea situației cu moștenitorii care ar pretinde 
dreptul de proprietate asupra terenului din scuar. 
Consilierii prezenți la discuție au formulat o solicitare către 
primara orașului să le prezinte informații detaliate despre 
acest caz la ședința comisiei funciare din 25.11.2021. Amintim 
că la 3 noiembrie, grupul de inițiativă a primit confirmare de 
la primara Eleonora Șaran că asupra terenului din scuarul  
„La Cișmele” a fost inițiată procedura de revendicare a 
dreptului de proprietate. 

2. Alocarea resurselor financiare pentru elaborarea 
proiectului tehnic. Grupul, împreună cu arhitectul care a creat 
conceptul de amenajare, va prezenta un calcul aproximativ al 
costurilor de elaborare a proiectului, iar consilierii vor elabora 
un proiect de decizie pentru alocarea resurselor financiare.

Salutăm 
deschiderea 
aleșilor 
locali spre 
colaborare!



Nu ardeți frunzele!

Două rute locale
au fost lansate

Rezumat de la ultimele 
ședințe ale Consiliului Local
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Pe site-ul www.durlesti.primariamea.md și pe pagina de Facebook PRIMARIAMEA - or. DURLEȘTI - 
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PRIMĂRIAMEA - or. DURLEȘTI este o inițiativă a Asociației Obștești Primăria Mea, care monitorizează,
explică și analizează ce fac autoritățile publice locale din municipiul Chișinău. 

Arderea frunzelor poluează aerul și afectează direct sănătatea 
oamenilor.

Primăria or. Durlești a lansat ruta locală Nr. 1 și Nr. 2, 
începând cu data de 04.10.2021.

În acest proces, se degajă monoxid de carbon, particule nocive și substanțe 
extrem de toxice și cancerigene. Frunzele pot fi compostate, adică adunate 
grămadă și lăsate să se descompună timp de un an sau doi. 

Amintim că arderea în câmp deschis a frunzelor sau altor resturi vegetale 
se amendează.

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) . 
Opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția USAID, a Guvernului Statelor Unite.

13 AUGUST 2021
 Consilierii Sergiu Drăguțan și Mihai 

Onofrei au declarat că părăsesc 
fracțiunea „Consilierilor Independenți” 
(FCI) și vor activa în calitate de aleși 
neafiliați și fără fracțiune.

 Aleșii locali au aprobat un Plan 
Urbanistic Zonal și unul de Detaliu 
care permite construcția unui complex 
rezidențial de 219 case de locuit cu 3 
nivele 46 blocuri locative cu 6 nivele în 
apropierea Parcului Valea Morilor.

 Consilierii au alocat 445 mii lei pentru 
achiziționarea unui ultrasonograf 
digital performant și 100 mii lei pentru 
procurarea a 657 m2 de pavaj pentru 
reparația străzii Odatiuc pe tronsonul 
dintre casele cu nr. 25 și 55. 

22 SEPTEMBRIE 2021
 A fost modificată componența comisiilor 

de specialitate.

 Consilierii au solicitat audierea primarei 
sau a unui reprezentant al executivului 
privind actele permisive eliberate de 
primărie pentru edificarea construcțiilor 
în mai multe sectoare din Durlești. Din 
motiv că informația nu a fost pregătită, 
aleșii au stabilit ca aceasta să le fie 
prezentată până la 22 octombrie 2021. 

 Consilierii au convenit să solicite Curții 
de Conturi efectuarea unui audit financiar 
la primărie pentru anii 2018-2020 ș.a.

Nr. 2: str. Piața Constituției, str. T. Vladimirescu, 
str. N. Gribov (intersecție str. Budăi apoi 
întoarcere), str. T. Vladimirescu, str. Codrilor 
(DEPO), str. T. Vladimirescu, N. Gribov 
(intersecție str. Budăi apoi întoarcere),  
str. T. Vladimirescu, str. T. Vladimirescu, 
str. I. Pelivan, str. Piața Constituției.

Nr. 1: Piața Constituției, str. T. Vladimirescu, 
str. Ștefan Vodă, str. Alexandru cel 
Bun, str. N. Testemițeanu, str. Cartușa, 
str. N. Dimo, str. Caucaz, Centru, str. 
Ștefan Vodă, str. T. Vladimirescu, str. T. 
Vladimirescu, str. I. Pelivan, str. Piața 
Constituției.

Programul de circulație este 06:00 – 21:30, iar tariful pentru o călătorie - 5 lei.

Ne bucură faptul că solicitările locuitorilor au dat în sfârșit rezultate. Prin efort comun, am 
reușit să obținem rute locale. Vom continua să cerem transport suficient, confortabil și de 
calitate. 

Spune părerea ta despre noile rute locale de microbuz! 
Sunt confortabile? Circulă la orarul stabilit?

Scrie-ne la: primariamea@gmail.com sau pe pagina de Facebook Primăria Mea -  
or. Durlești. Vom colecta opiniile voastre și le vom transmite administrației publice locale.


