
Raport de activitate  

a primarului orașului Cimișlia pentru perioada 2014 

 

 Orașul Cimișlia este situat în stepa Bugeacului, un spațiu cu mult soare dar și afectat de 

secetă frecventă, înghețuri tîrzii primăvara și devremi toamna.  

 Nu este cunoscută istoria veche a localității, cînd a fost ea întemeiată, în literatura istorică de 

specialitate, nu se conțin careva date veridice. Se presupune că sub  denumirea actuală de 

Cimișlia localitatea ar fi existat din anii 1670 – 1700, mai devreme (pînă la pătrunderea în stepa 

bugeacului a populației de origine tiurcă), Localitatea ar fi putut avea alte denumiri precum 

Recea, Cogîlnic. Dacă examinăm hărțile vechi a teritoriului dintre rîurile Prut și Nistru, în 

regiunea dată din bazinul răului Cogîlnic nu este indicată nici o localitate. S-ar putea că 

localitatea Cimișlia să aibă o istorie neîntreruptă cu mult mai veche. Faptul că teritoriul a fost 

populat mai multe mii de ani îl dovedesc tumulturile numeroase, așa numitul Valul lui Traian la 

8 km spre nord de oraș, urmele unei fortărețe pe platoul cimitirului vechi, care se mai văd și 

acum, catacombele de sub zona veche a orașului, originea cărora nu este cunoscută, Crucea cea 

Albă de pe un tumul la care mergeau pînă nu demult țăranii împreună cu preoții din Cimișlia să 

ceară domnului ploaie. Piatra este un martore a creștinării noastre, a stat pe movilă peste 2 mii de 

ani și a fost sculptată în formă de cruce de primii creștini autohtoni. 

 Istoria nouă a orașului este cunoscută mai bine, dar și aici avem pete albe. În deosebi mă 

refer la perioada 1940-1953, cînd a s-au întîmplat lucruri teribile privind soarta elitei intelectuale 

locale de origine română, evreiască sau altă. În anul 2014 s-a conlucrat cu catedra de arheologie 

și istorie a USM privind istoria localității, investigațiile continuă, anul curent vor fi executate 

săpături arheologice, se lucrează și în arhive. Investigațiile privind perioada ocupației sovietice 

de după anul 1940, atestă că cimișlienii au opus rezistență. După atîtea eforturi de a schilodi 

memoria poporului, se readuc informații, documente  privind  biografia și soarta cimișlienilor 

înaintași din perioada interbelică, precum Victor Bocancea deputat în parlamentul României, 

studii superioare la Petersburg – electrotehnică, președintele partidului național țărănesc a 

județului Tighina, a adus și instalat prima electrostație la Cimișlia, a instituit o bancă populară, a 

construit o școală secundară, preoții Ștefan Cicati, Haralambie Samburschi, fostii primari Duca 

Gheorghe, Hristov Vasile, Losețchi și alte personalități. 

 De ce am început cu orașul Cimișlia? M-a inspirat lectura cărții „Pas cu pas” a noului 

președinte al României d-l Klaus Johannis care a reusit să creeze cu meticulozitate germană un 

brend al orașului Sibiu, al cărui primar a fost din anul 2000 pînă în 2014. Un brend reușit aduce 

beneficii localității, dar trebuie să se bazeze pe cunoașterea și valorificarea istoriei și a realităților 

actuale. Am continuat și noi în 2014 eforturile  mai vechi de a crea un brend al orașului Cimișlia 

prin care să afirmăm orașul ca pe o localitate care te incintă să-i cunoști  istoria, să urmărești mai 

atent ce fel de oameni locuiesc aici (mîndri, harnici, creativi ce prețuiesc demnitatea și 

libertatea), să descoperi împreună cu ei, cu pictorii din tabăra de creație, frumusețea din jur, să 

guști din ceia ce mănîncă și ce servesc ei la masă, să asculți poezia, legendele, poveștile spuse de 

ei, să asculți cum simt, cum gîndesc, cum cîntă ei, să admiri cum se mișcă în dans. 

  Avem de unde ne inspira și cunoaștem în ce direcție să depunem eforturile necesare. 

Voi enumera cîteva domenii mai importante: 

1. Planificarea strategică și întărirea capacității instituționale a administrației publice locale. 

Finanțele publice. 

2. Educația, instruirea copiilor dar și a celor maturi. Procesele demografice. 



3. Amenajarea orașului și a localităților din componența UAT. Protecția mediului. Îmbunătățirea 

serviciilor publice acordate populației și agenților economici. 

4. Relansarea economică a orașului 

-   industria (platformele vechi industriale, parcul industrial); 

-  agricultura (tehnologii, irigare – lacul de acumulare a apei din rîul Cogîlnic), pășunile. 

-  serviciile. 

5. Implicarea orașului în circuitul turistic (muzeul, Centrul Vinului, reconstituirea zonei vechi 

istorice a orașului, inclusiv Fortăreața, agroturismul, evenimente culturale atractive). 

6.  Integrarea europeană. 

 Noi Cimișlienii nu avem lobi la Chișinău și nici nu avem cum să forțăm guvernarea după 

cum o fac gagauzii și bulgarii în sudul republicii, pentru a supraviețui și a avea succes noi putem 

conta numai pe inteligență, disciplină, ordine autentică, toleranță și înțelegere, lipsa corupției. 

Pentru formarea brendului, sînt deja identificate cele mai importante măsuri, precum parcul 

industrial, lacul de acumulare a apei din rîul Cogîlnic, reconstituirea zonei istorice vechi cu 

„Centrul Vinului”, astfel am putea concura cu orașele vecine Comrat, Hîncești, Căușeni și afirma 

orașul Cimișlia în Regiunea de Dezvoltare Economică Sud ca oraș lider - formal și neformal, 

oraș - Pol de Creștere, vom putea revigora și satele din componența primăriei dar și din regiune.  

 În anul 2014 a fost efectuat un studiu de fezabilitate pentru regiunea transfrontalieră 

România-Ucraina-Moldova privind identificarea orașelor indicate pentru rolul de pol de creștere 

regional, pentru regiunea de sud a republicii sînt identificate orașele Cimișlia și Cahul. 

I.  Planificarea strategică și întărirea capacității instituționale a administrației publice 

locale. Finanțele publice 

Lucrul asupra concepției, imaginii orașului Cimișlia s-a început de fapt odată cu elaborarea 

primului plan strategic de dezvoltare socio-economică a orașului pentru perioada 2009-2014, cu 

elaborarea PUG-ului și continuă cu planurile strategice, care au fost elaborate și actualizate în 

2014-2015 cu ajutorul financiar, logistic și metodic acordat de către USAID. 

 În 2014-15 au fost elaborate și aprobate de către consiliul orășenesc mai multe documente 

strategice precum: 

-   „Strategia  de dezvoltare socio-economică integrată a oraşului Cimișlia pentru perioada 2015 

– 2020”  În conformitate cu strategia deja au fost petrecute instruiri și elaborate fișele de post 

pentru specialiștii primăriei, acum se lucrează pentru instituirea ghișeului unic la primărie. 

-  Planul de acțiuni 2015 – 2017 pentru implementarea „Strategiei  de dezvoltare socio-

economică integrată a oraşului Cimișlia pentru perioada 2015 – 2020”  

-  Programul Local de Eficienţă Energetică pentru consumatorii Primăriei Cimișlia. Conform 

acestui program în viitorul apropiat în oraș va fi implementat un proiect de termoizolare a 

pereților la grădinița Ghiocel, vor fi construite 2 cazangerii pe biomasă la sediul primăriei și la 

grădinița Ghiocel. 

- „Planului de acțiuni a Î. M. „Servicii Publice Cimișlia” pentru perioada 2015-2017 este bazat 

pe o analiză diagnostică calificată. Conform acestui plan în viitorul apropiat Î. M. „Servicii 

Publice Cimișlia” va primi o donație care constă din 5 pompe submersibile și 5 pompe pentru 

treapta a doua de performanță, care vor asigura reducerea cheltuielilor pentru energia electrică și 

deservire-reparații. 

-  Planul de Acțiuni Energie Durabilă (Convenția Primarilor). 

 Întărirea capacității instituționale a administrației publice locale are  3 aspecte de bază: 

-   pregătirea teoretică și practică a funcționarilor publici; 



-  perfecționarea cadrului legislativ și descentralizarea reală, instituirea funcției de administrator 

public și poliția locală. 

-  debirocratizarea procedurilor de achiziții publice, de efectuare a modificărilor la buget și alte.

 Primăria are un colectiv relativ tînăr cu vîrsta medie de 32 ani, chiar în 2014 au fost 

angajați la lucru 4 tineri specialiști, în anul curent déjà - 2. Specialiștii încă nu au destulă 

experiență de lucru, în deosebi în așa domenii, precum evidența și administrarea patrimoniului 

public, dreptul administrativ. Din această cauză aproximativ 50% din timpul primarului este 

ocupat de probleme de drept și de procese în instanțe de judecată. Colectivul primăriei și a 

instituțiilor subordonate este constitui din oameni de bună credință, este consolidat, tinde să 

contribuie la dezvoltarea orașului și îmbunătățirea serviciilor acordate populației. Nu sînt atestate 

cazuri de furt și corupție.  

 Constat cu satisfacție că în oraș crește calitatea actului de guvernare. S-au îmbunătățit și 

relațiile de lucru ale autorității executive cu autoritatea deliberativă. Pe parcursul mandatului 

consiliul orășenesc a dat dovadă de dorința de conlucrare. Sînt tot mai rare  cazurile cînd 

consilierii încearcă să-și promoveze interesele personale ori de grup în detrimentul intereselor 

orașului. 

Implementarea concepției și strategiei privind dezvoltarea localității depinde de susținerea 

populației, de capacitatea de guvernare a APL, de cadrul legal favorabil, de parteneri (APC,  

APL II și alții), estet  determinată și de  finanțele publice ce stau la dispoziție. Este la fel de 

important să poți spori acumulările proprii, să obții în măsură deplină transferurile ce se cuvin 

localității  de la BPN  pentru realizarea competențelor delegate, dar și să obții finanțări 

suplimentare din fondurile de investiții republicane (fondul rutier, FEN, FDR, fondul pentru 

eficiență energetică, FISM …) și de la donatorii străini. Pînă în prezent orașul Cimișlia a reușit 

să realizeze proiecte mai mari ori mai mici cu așa donatori precum Japonia - 2 proiecte la 

instituțiile preșcolare, Cehia – 3 proiecte la stația de epurare a apelor uzate, studiul de fezabilitate 

privind gestionarea deșeurilor, terenuri de joacă pentru copii (am fost anunțat că este decisă 

finanțarea recultivării gunoiștii actuale a orașului), România - la instituțiile preșcolare, Polonia 

teren de joacă (se pregătește o listă de proiecte pentru dezvoltarea colaborării), Germania – teren 

de joacă în Scuarul Copilăriei, Austria – Cantina socială „Concordia”, SUA - excavatorul și alte. 

Este importantă fortificarea bazei fiscale în localitate prin crearea locurilor de muncă bine plătite 

și relansarea agriculturii. 

 Pentru anul 2015 sînt puse în aplicare modificările la Legea privind finanțele publice 

locale nr. 397 din 16.10.2003, dar în 2014 ne-am condus după prevederile vechi ale legii, cînd 

APL de nivelul doi încă mai dicta prognozele și cifrele de control pentru bugetele UAT de 

nivelul unu. Din tabelul de mai jos se vede bine starea bugetului orașului din an în an și 

dependența lui de bunăvoința APL de nivelul doi. 

Veniturile (vezi anexa nr. 1) pentru anul 2014 au fost planificate inițial în sumă de 

13503,3 mii lei si mai apoi precizate in suma de 21603,9 mii lei. S-au incasat venitiuri 22184,5 

mii lei sau 102% din planul precizat, mijloace acumulate din impozite şi taxe, mijloace speciale, 

fonduri speciale şi granturi. Comparativ cu anul precedent veniturile s-au majorat cu 9092.6 mii 

lei, dintre care 7172,7 mii lei din granturi externe, transferuri conform  anexei nr. 4 la BPN, 

transferuri de la consiliul raional, Fondul Rutier, și FEN.  Încasările la buget în 2014 din 

veniturile regularizatorii și transferuri s-au majorat  cu 1919,9 mii lei, comparativ cu lanul din 

2013.  

1) in anul 2013 defalcarile de la impozitul regularizator din impozitul pe venit au fost 

stabilite în mărime de 30%, respectiv - prognozată și planificată suma de 6243,8 mii lei, 

transferuri pentru serviciile delegate n-au fost. În rezultatul faptului că prognozele au fost 



exagerate nici suma de 6243,8 mii lei – n-a fost încasată în întregime (-865,9 mii lei), iar 

cheltuielile pentru serviciile delegate au fost prevăzute în valoare de 9050,8 mii lei și au depășit 

cu mult suma de venituri prevăzută de către consiliul raional pentru oraș  de 6243,8 mii lei (vezi 

anexa nr.2). 

2. În rezultatul  prognozei exagerate și a discordanței dintre veniturile  și cheltuielile 

referitoare la competențele delegate, bugetul orașului a pierdut în anul 2013 suma de aproximativ 

1,5 – 3,0 mln lei (depinde care cheltuieli pentru serviciile delegate le luăm în calcul. În 

consecință orașul și-a redus unele cheltuieli ori le-a acoperit din banii încasați din vînzări, bani 

destinați altor necesități. Pentru achitarea salariului și concediilor de odihnă personalului 

grădinițelor de copii, consiliul orășenesc a fost nevoit să contracteze un credit de 500 mii lei. 

Acest prejudiciu financiar s-a reflectat negativ și în anul 2014 asupra situației financiare a 

orașului. 

Reieșind din experiența negativă a anului 2013, primăria a solicitat pentru anul 2014 și a 

primit defalcari diminuate – de 10 %, cu suma de 1495,3 mii (cu scopul de a preveni impactul 

unei noi prognoze exagerate), iar în schimbul celorlalte 20 de puncte (%) în anul 2014 au fost 

primite transferuri de la BPN in suma de 6668,4 mii lei. În total a fost acceptată pentru buget 

suma de 8163,7 mii lei, cu 1919,9 mii lei mai mult decît în 2013. 

 Din volumul total a veniturilor executate, veniturile fiscale acumulate sub formă de 

impozite și taxe locale constituie 3127,6 mii lei sau 103,2%.  

     Capitolul ,,Impozite pe venit” s-au executat in suma de 1542.5 mii lei sau 103,2%; 

     Capitalul ,,Impozite pe proprietate” - executat 1485.0 mii lei sau 101,0%; 

     Capitolul ,, Impozite interne pe marfuri si servicii” - executat 100.0 mii lei sau 165,9%; 

Veniturile nefiscale s-au planificat 3240.3 mii lei, s-au executat 3579,6 mii lei sau 110,5%; 

     Capitolul ,,Taxe si plati administrative” - executat 2340.5 mii lei sau 107,1 %; 

     Capitolul ,,Amenzi si sanctiuni administrative” - executat 194,7 mii lei sau 122%; 

     Pe parcursul anului 2014 au fost acumulate și mijloace bănești din privatizarea terenurilor 

proprietate publică în sumă 1913.6 mii lei. 

     Mijloacele speciale s-au acumulat in suma de 1241.3 mii lei. din plata parinteasca 619.8 mii 

lei, locatiune 595.8 mii lei, sponsorizari 25.7  mii lei. 

 Primaria Cimislia a primit un grant extern din partea Ambasadei Japoneze pentru 

schimbarea geamurilor la gradinite in suma de 1619.5 mii lei si un grant de la Ambasada 

Poloniei pentru amenajarea terenului de joaca la gr. Rindunica in suma de 144.3 mii lei, lucrările 

au fost finalizate și achitate. Un grant în valoare de 1918,99 mii lei a fost alocat de către 

guvernul României prin FISM pentru reparații la grădinițele de copii „Ghiocel” și „Făt Frumos”, 

lucrările sînt în curs de execuție, încă nu sînt plătite. 

 Din fondul rutier a fost alocată suma de 4215,5 mii lei pentru reparația b-dului Mihai 

Viteazul, străzilor Mateevici, Traian și stradelei Decebal. FISM a alocat 200,0 mii lei pentru 

construcția a 1200 m de trotuar pe str. Cehov, au fost executate lucrări în sumă de 419314 lei, 

Dintre care primăria a contribuit cu 219314 lei. 

 De la fondul ecologic national orașul a beneficiat de un grant pentru constructia 

canalizatiei din or. Cimislia. Lucrările au fost executate la construcția canalizației pe străzile 

Mateevici, Traian în volum de 1000,0 mii lei. 

     In anul 2014 Primaria Cimislia a beneficiat de 1400.0 mii lei din anexa nr. 4 a BPN, inclusiv  

1000.0 mii lei pentru lucrarile de terasament la piata agroalimentara si 400.0 mii lei pentru 

lucrarile la Estrada de vara din Scuarul Copilariei. Consiliu raional Cimislia a alocat bugetului 

orășenesc 250.0 mii lei, inclusiv 100.0 mii lei pentru construcția paraclisului la cimitir si 150.0 

mii lei pentru constructia blocului sanitar la Casa de Cultura din or. Cimislia. 

 Din veniturile acumulate pe parcursul anului 2014 s-au facut cheltuieli in suma de 

23080.3 mii lei sau in proportie de 91.5% .  

     Toate cheltuielile s-au executat pe compartimentele clasificatiei bugetare: 

Aparatul primariei La aceasta grupa cheltuielile constituie 1803.9 mii lei: 

 Salariu 964.7 mii lei; 



 Cheltuieli de intretinere (lumina, energie termica, telefonie, apa) 91.5 mii lei; 

 rechizite de birou si material de uz gospodaresc 83.3 mii lei; 

 servicii de transport (reparatii si motorina) 89.7 mii lei; 

 cheltuieli de protocol 19.1 mii lei; 

 procurari 16.4 mii lei; 

Invatamintul - cheltuieli totale in suma de 10061.4 mii lei, care tin de intretinerea a 8 gradinite 

cu 714 copii. In gradinite cheltuielie au fost directionate in modul urmator:  

 Salarii + contributii 4642.2 mii lei; 

 energie electrica 169.6 mii lei; 

 gaz 458.8 mii lei;  

 rechizite de birou si material de uz gospodaresc 368.6 mii lei  

 materiale didactice 7.1 mii lei; 

 alimentarea copiilor 1049.6 mii lei; 

 medicamente 6.9 mii lei; 

 telefon si internet 37.1 mii lei; 

 inventor moale 13.5 mii lei; 

 schimbarea contoarelor 12.0 mii lei; 

 apa si canalizare 67.1 mii lei; 

 alte cheltuieli 146.7 mii lei; 

 comisioane 27.1 mii lei; 

 deplasari 1.7 mii lei; 

 reparatii curente 182.7 mii lei; 

 deservirea cazangeriilor 154.1 mii lei; 

Reparațiile curente s-au făcut doar în valoare de 4% din bugetul acordat pentru 

competența delegată (și aceia din banii consiliului rational). Primăria a alocat doar 209 

mii lei bani proprii investiții capitale pentru instituții preșcolare în programul Kusanone 

pentru construcția cazangeriei pe biomasă la grădinița Făt Frumos.  

Cultura si sportul Cheltuieli in suma de 1849.8 mii lei, ce tin de intretinerea Caselor de Cultura, 

biblioteci, stadion, colectivelor artistice, cit si diferite sarbatori. 

 Salariu 947.9 mii lei; 

 Cheltuieli de intretinere (energie electrică, gaze, telefonie, apa) 265.9 mii lei; 

 Televiziunea locala 69.7 mii lei; 

 Reparatie capitală Casa de Cultura Cimislia (constructia blocurilor sanitare) 173.3 mii lei; 

 Reparatii curente la biblioteca Cimislia 44.7 mii lei; 

 Competitii si masuri sportive 82.9 mii lei; 

 Sarbatorile de 1 iunie, ziua orasului, ziua vinului, ziua Independentei, 9 mai s-au executat 

184.3 mii lei; 

 Asigurarea si asistenta sociale Pentru 23 de tutelati s-au cheltuit 158.5 mii lei, intretinerea 

mediatorului social 21.8 mii lei si din fondul de rezerva s-au alocat 11.5 mi lei pentru a acorda 

ajutoare materiale. 

Gospodaria comunala Pentru intretinerea si amenajarea orasului s-au efectuat cheltuieli in suma 

de 3001.1 mii lei;  

 Evacuarea deseurilor 590.8 mii lei; 

 Amenajarea teritoriului 733.3 mii lei; 

 Iluminarea stradala 109.2 mii lei; 

 Energie electrica la statia de epurare 163.2 mii lei; 

 Reparatii capitale (constructia havuzului, a estradei de vara si montarea a 3 turnuri de 

apa) 890.8 mii lei; 

Investitii capitale In anul 2014 s-au efectuat investitii in suma de 1321.6 mii lei; 



Activitati si servicii neatribuite altor grupe   Cheltuieli ce tin  de salariu 685.0 mii lei; alte 

chetuieli 129.7 mii lei: 

14.0 mii lei cotizatia la CALM; 

28.7 mii lei proiectul  ,,2 linii de canalizare sub presiune de la statia de pompare , proiectata pina 

la spatiul locativ si zona industrială din or. Cimislia” (parcul industrial) 

3.0 mii lei autorizatii de la Inspectoratul de Ecologie; 

8.5 mii datoria pentru proiectare la ,,Ingeocad”; 

5.0 mii lei publicatii in ziarul Gazata de Sud; 

11.0 mii lei pentru Uniunea Veteranilor de Razboi din Afganistan, Asociatia Obsteasca 

,,Cernobil” si Asociatia Veteranilor  de Razboi din 1992 ,,Tiras Tighina”; 

3.8 mii lei pentru expertiza unui proiect; 

3.7 mii lei proiectarea havuzului; 

6.1 mii lei verificarea proiectelor ,,Reparatia strazilor Traian, Mateevici, M.Viteazul si str-la 

„Decebal”; 

6.0 mii lei initierea si formarea terenurilor la Cadastru; 

7.9 mii lei pentru proiectarea terenurilor; 

9.3 mii lei contractarea persoanelor fizica; 

0.5 mii lei coordonarea unui proiect cu Inspectoratul de Patrulare; 

6.6 mii lei expertiza proiectului ,, planul de asigurare cu resurse tehnico – edilitare a parcului 

industrial. 

15.4 mii lei deservirea cazangeriei; 

      La partea cheltuielilor din mijloace speciale s-au realizat 2791.4 mii lei, dintre care pentru 

alimentarea copiilor 557.8 mii lei; energie termica pentru blocul administrative 115.1 mii lei; 

energie electrica 60.0 mii lei; gaz 20.0 mii lei; reparatii curente in primarie 190.8 mii lei; 

reparatii capitale (ferestre la gradinite din grantul japonez) 1603.1 mii lei; 

     La compartimentul proiecte s-au chetuit 200.0 mii lei pentru achitarea contributiei primariei 

in cadrul unui proiect cu Fondul de Investitii din Moldova. 

     Fondul de rezerva pentru anul 2014 a fost aprobat in suma de 97.0 mii lei, dintre care s-au 

repartizat conform deciziilor consiliului orasenesc in suma de 52.6 mii lei. 

     Datoria creditoare la 01 ianuarie 2015 constituia 2546.2 mii lei. Inclusiv datoria reala la 

salariu in suma de 542.2 mii lei. Datoria pe fondul social constituia 103.8 mii lei, pentru 

asigurarea medicala 17.3 mii lei. Datoria pentru tutela in suma de 12.6 mii lei.  

     Datoria pentru produse alimentare constituia  71.2 mii lei care s-a acumulat pe parcursul lunii 

decembrie, amenajarea teritoriului 302.2  mii lei, gaz 115.3 mii lei, 50.3 mii lei energie termica, 

102.5 mii lei pentru materiale de constructie si lucrari de reparatie curente, 421.6 mii lei pentru 

sistemul de canalizare si apeduct din partea de N-V a orasului. Aceasta datorie va fi achitata din 

Fondul Ecologic in anul 2015. 834.6 mii lei mai sunt datori pentru reparatia drumurilor.  

     Datoriile privind arenda terenurilor cu destinatie agricola sunt in suma de 286.8 mii lei 

dintre care: GȚ „Stefanco Ion” - 53.6 mii lei, Zadorojnii Anatol - 25,0 mii lei, Ladnii Dumitru - 

18,2 mii lei, Cucias Vasile - 35,0 mii lei mii lei, SRL ,,Sadac Agro” - 44.2 mii lei, SA Cimișlia - 

45,2 mii lei, fundația „Piatra din capul unghiului” - 50,1 mii lei…. Din cei enumerați, cu excepția 

lui GȚ „Stefanco Ion”, ceilalți n-au achitat nimic în anul 2014. 

     Datoriile privind arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea  agricola sunt in suma de 

355.0 mii lei (Tutun CTC 26.9 mii lei, Autoservice si Comert 37.6 mii lei Fabrica de conserve 

243.5 mii lei, SA ,,Plugusor” 39.2 mii lei, ). Primăria  este în proces de revendicare a sumei de 

255225,19 lei de la SRL „Di & Logistic” (care și-a declarat insolvabilitatea), plată forțată pentru 

folosirea pămîntului.  

     Pentru terenurile vindute s-au acumulat datorii in suma de  481.1 mii lei, printre care cei mai 

mari sînt: Moraru Ion - 189.1 mii lei,  Negara Iurie - 39.2 mii lei,  SA ,,Cimislia” - 164.7 mii lei. 

II. Educația, instruirea copiilor dar și a celor maturi. Procesele demografice. 

 În perioada cînd școlile au fost în competența primăriei, primăria a făcut tot posibilul 

pentru îmbunătățirea bazei lor tehnice-materiale. La LT „Pușkin” aceste eforturi au continuat și 



în 2014 prin schimbarea geamurilor din contul proiectului finanțat de guvernul Japoniei. 

Consiliul orășenesc a alocat 200 mii lei pentru a susține gimnaziul din satul Bogdanovca Veche 

în anul financiar 2014 spre a nu fi închis, dar cu părere de rău cetățenii din sat n-au crezut că 

salvarea gimnaziului este posibilă, și și-au transferat copii la LT „Pușkin”, care este și el cu 

puțini copii, iar cîteva familii au plecat din cu traiul permanent sat. Apropo și gimnaziul nr. 4 din 

oraș s-a transformat el în școală primară, contrar poziției primăriei, în regiunea Cogîlnic continuă 

să se aloce terenuri pentru construcția caselor de locuit familiilor noi. Problema scăderii 

numărului de copii în liceele din oraș continuă să evolueze. Poate să se întîmple să fie închise și 

unul ori două din cele 4 licee din oraș, pentru așa caz sîntem îngrijorați privind protejarea 

patrimoniului instituțiilor de învățămînt închise. Cîndva, în așa mod, s-au închis grădinițele de 

copii, iar acum încet, încet redeschidem toate grupele, sintem orientați și spre reabilitarea 

grădiniței „Andrieș”, pentru salvarea căreia prin reparația acoperișului sînt alocați de către 

consiliul orășenesc 300 mii lei. Numărul copiilor de vîrstă preșcolară în oraș, spre deosebire de 

sate este în permanentă creștere. Dacă în anul 2011 grădinițele de copii erau frecventate de  575 

copii, atunci în anul 2014 au fost  frecventate deja de 707 copii, ori cu 132 copii mai mult. În 

întregime în localitățile primăriei în 2011 au frecventat -  651, iar în 2014 – 755 copii. Aș dori să 

cred că politica demografică, promovată de consiliul orășenesc și primar pentru reorientarea 

migrației din sate spre oraș (să nu plece peste hotare) dau roade și într-un viitor apropiat va fi 

iarăși nevoie de multe locuri în instituțiile de învățămînt. Politica demografică este orientată spre 

îmbunătățirea serviciilor publice acordate tinerilor familii, crearea brendului care ar convinge că 

orașul Cimișlia este un oraș simpatic, confortabil, cu perspectivă bună pentru viitor care îi 

încurajează să-și găsească o ocupație în orașul nostru, poate că să inițieze și o afacere. În acest 

context se înscriu perfect incubatorul de afaceri deschis în oraș cu aportul consiliului raional, a 

ODIM, cu ajutorul financiar din partea UE.  Valoarea investiției în incubator este de peste 6 mln 

lei, în muzeul raional –  peste 1 mln lei.  În 2014 au continuat lucrări de amenajare a zonei 

centrale a orașului, a Scuarului Copilăriei, unde în timpul apropiat se va da în exploatare estrada 

de vară cu havuzul, un loc unde copiii și tinerii sperăm că se vor simți bine. În curînd vor fi 

montate 8 terenuri de joacă pentru copii și la periferie. În 2014 am continuat construcția 

trotuarelor pentru accesul copiilor spre școli și instituții preșcolare (1100 m. str. Cehov), acum 

urmează să finalizăm și construcția trotuarului pe str. Cogîlnic (250 m). În 2014 s-au executat 

lucrări importante la grădinițele de copii privind schimbarea geamurilor din grantul acordat de 

guvernul Japoniei (de peste 1,6 mln lei), la grădinițele Ghiocel și Făt Frumos din contul grantului 

acordat de către guvernul României prin intermediul FISM în valoare de peste 1,9 mln lei. A fost 

pregătită temelia pentru montarea cazangeriei pe biomasă cu echipament japonez (costul 1 mln 

lei). În afară de aceasta s-au făcut diferite îmbunătățiri ș procurări de echipament din contul unei 

alocații în valoare de 0,5 mln lei din bugetul raional acordată la finele anului 2013. Toate 

gradinițele de copii din oraș sînt o pildă de spirit gospodăresc și de responsabilitate majoră a 

angajaților pentru viitorul copiilor pe care i-au încredințat părinții. Copii se bucură de atenția 

necesară, de condiții, alimentație și educație bună.  În fiecare an se face ceva pentru 

îmbunătățire, inclusiv și cu ajutorul părinților. 

  Consiliul orășenesc, primarul au acordat o atenție sporită și vieții culturale din oraș. Au 

fost organizate diferite întîlniri cu personalități celebre precum Eugen Doga cu cetățenii de 

onoare a orașului precum Iurie Leancă, Mircea Cosma, Nicolae Dabija, Ninela Caranfil, Au fost 

organizate, împreună cu Academia Populară Cimișlia, întîlniri a elevilor, profesorilor de istorie și 

a tuturor doritorilor obsedați de istorie cu profesori de la USM, care au prezentat materiale 

privind istoria și etnografia spațiului ocupat de orașul și raionul Cimișlia. 



 Cu toate greutățile pe care le suportăm, îndeosebi insuficiența financiară, am reușit să nu 

întrerupem activitatea taberei de creație a artiștilor plastici, poate chiar să acordăm taberei o 

atenție și mai mare, în așa mod continuă influența benefică a artei și frumosului asupra Cimișliei, 

continuă și completarea colecției orașului cu opere de artă de valoare inestimabilă – un tezaur 

adevărat. Apropo artiștii plastici au contribuit și la elaborarea desenului felinarelor, care 

înfrumusețează centrul orașului și ne provoacă de a aborda un stil propriu orașului nostru. Tot cu 

concursul artiștilor plastici s-a început elaborarea conceptului de reconstituire a centrului istoric 

al orașului Cimișlia, o idee care urmează să completeze o idee mai veche, dar care deja este în 

curs de realizare - zona muzeistică cu „Centrul Vinului”.  În curînd se va desfășura și faza finală 

a concursului pentru selectarea investitorului, va fi o investiție privată care prevede și construcția 

unui hotel potrivit.  

 Tineretul și sportul este susținut. În anul 2014 în statele de personal a primăriei a fost 

introdusă unitatea de antrenor pentru echipa de fotbal. Avem rezultate bune la minifotbal, sperăm 

și la rezultate și cu echipa mare, ce ar contribui la crearea brendului Cimișlia. Se acordă atenție 

terenurilor, sălilor sportive, diferitor genuri de sport, curse de cai. Cimișlia devine un important 

centru sportiv, s-a făcut prima probă timidă de readucere în practică a jocurilor populare, 

tradiționale, precum jocul cu țurca. Pentru tinerii din oraș lîngă estrada de vară, va fi și un teren 

echipat pentru skeibording, sper în timpul apropiat să amenajăm în scuar și în alte locuri terenuri 

sportive pentru tenis de cîmp , minigolf și alte. Primăria susține inițiativa privată pentru crearea 

serviciilor noi pentru populație, în special pentru copii și tineri, astfel în 2014 au fost date în 

exploatare în oraș 2 ștranduri (bazine de înot) cu valoarea investiției de circa 4 mln. lei. S-a 

început pregătirea pentru comandarea documentației tehnice de proiect și identificarea sursei de 

finanțare pentru construcția în oraș a unui complex sportiv multifuncțional modern, au fost 

examinate mai multe terenuri pentru posibila amplasare a lui, a fost executată și o schiță de 

proiect.   Ne-am convins încă odată că trebuie să ne batem pentru fiecare palmă de pămînt din 

domeniul public. 

  Primăria organizează marcarea și comemorarea diferitor evenimente de importanță 

locală, republicană și internațională, acordă o deosebită atenție serbărilor în masă.  

 Primăria cu ajutorul financiar al consiliului raional și a guvernului SUA, a amenajat un 

bloc sanitar, de care demult era nevoie, la Casa de Cultură. Activitatea Casei de Cultură mai cere 

de dorit. Recent consiliul orășenesc a aprobat regulamentul Casei de Cultură, sper că la 

următoarea ședință va aproba și atribuirea denumirii – „Casa de Cultură Ion Bazatin”, 

personalitate care, trecînd în eternitate, ar putea contribui în continuare la brendul orașului. Anul 

curent în oraș va avea loc festivalul național de dans Ion Bazatin. 

  Bibliotecile și-au îmbunătățit starea materială, Cu suportul cetățeanului de onoare – ex-

ministrului d-l Iurie Leancă și consulatului României la Cahul a fost amenajată o sală de 

calculatoare. Deja anul curent în biblioteca orășenească a fost deschisă o filială a bibliotecii 

județene Prahova în numele lui Nicolae Iorga, care va primi toate edițiile pe care le primesc 

bibliotecile din România.  

 În 2014 au fost întreținute și dezvoltate relațiile cu localitățile înfrățite,  precum Vălenii 

de Munte și Hîrlăul din România,  Vileica din Belorusia, Novogrod Bobrjansk și Rokicini din 

Polonia, s-a produs înfrățirea cu orașul Huși România, care are un primar foarte pragmatic, a fost  

continuat dialogul și colaborarea cu orașele Cluj și Cîmpina din România. Anul curent cu orașul 

Cîmpina a fost semnat acordul de înrudire, la 03 mai se așteaptă o delegație mică a orașului Cluj, 

în componența căreia va fi și un reprezentant al orașului Suwon (1,2 mln locuitori) din Coreea de 

Sud care are intenții de colaborare.  



III. Amenajarea orașului și a localităților din componența UAT. Protecția mediului. 

Îmbunătățirea serviciilor publice acordate populației și agenților economici. 

 Specialiștii primăriei depun eforturi considerabile pentru a sigura dezvoltarea orașului în 

conformitate cu PUG-ul elaborat în 2010. Serviciul juridic și specialiștii funciari  fac tot posibilul 

pentru protejarea patrimoniului public de tentative de acaparare. A fost ripostată intenția 

companiei „Lukoil”, reprezentată printr-o firmă afiliată, de a construi în centru orașului încă o 

stație de alimentare cu combustibil, procurase terenul și a acționat primăria în instanța de 

judecată pentru ai impune acceptul, dar a pierdut procesul la Curtea de Apel și Curtea Supremă 

de Justiție (fapt care ne face să mai credem că există și judecători corecți). În prezent la primărie 

este angajat un arhitect tînăr, promițător, care va urmări ca orașul nostru să-și făurească un brend 

veritabil, este implicat în realizarea proiectului „Centrul Vinului”, sper că va contribui benefic și 

la elaborare schiței de proiect privind reconstituirea centrului istoric al orașului Cimișlia. 

1. Serviciul de alimentare a populației cu apă potabilă. 

  Tot orașul este asigurat cu apă potabilă prin rețeaua de apeduct, alimentată din apele 

subterane  protejate. Calitatea apei este satisfăcătoare, ne îngrijorează căderea nivelului apei în 

pînzele freatice și aparitia amoniacului în apă. Cred că nu vom reuși să preîntîmpinăm folosirea 

rezervelor subterane de apă în scopuri agricole, cel puțin pe parcursul rîului subteran care aduce 

apa dinspre izvoarele rîului Nistru și pînă aici. Acest lucru deja are loc și se vede prin secarea 

izvoarelor de suprafață, inclusiv a apei din iazuri. Secarea iazurilor ne duce într-un cerc vicios, 

care susține deșertizarea regiunii dintre bazinele hidrografice a rîurilor Nistru și Prut, adică 

bazinul rîului Cogîlnic. Construcția unui lac de acumulare a apei pe rîul Cogîlnic cu capacitatea 

de 3-7 mln. m
3
, ar putea redresa climatul in zonă, să-l facă mai moderat, ar contribui la 

dezvoltarea  agriculturii, ar conduce la reducerea consumul de ape subterane în scopuri diferite 

de cele potabile, ar putea servi și ca posibilă sursă de apă potabilă și tehnologică ieftină. 

Concomitent cu  menținerea tarifelor mici la apa potabilă și serviciile de canalizare, APL depune 

eforturi considerabile pentru îmbunătățirea infrastructurii și calității serviciului. Anul 2014, 

cetățenii din regiunea Recea, Malina au fost uniți la apeductul nou, a fost începută proiectarea 

reconstrucției rețelelor de apă și canalizare pentru regiunea Cogîlnic (peste 200 mii lei), a fost 

elaborat împreună cu USAID un proiect investițional pentru schimbarea la Î.M. „Servicii publice 

Cimișlia” a tuturor pompelor submersibile și pompelor de treapta a doua pe pompe moderne cu 

un randament sporit, care va permite reducerea cheltuielilor, menținerea tarifelor la apă la un 

nivel suportabil pentru populație, agenți economici și fortificarea economică a întreprinderii. 

În 2014 au continuat litigiile cu fostul concesionar Î.I. „Cometa Mandîș” și actualul - SRL 

„Făclia”, care merg spre finalizare și vor permite consolidarea rețelelor într-un sistem unic, 

respectiv și atragerea investițiilor pentru redresarea, modernizarea lor. Aceasta se referă și la 

serviciul de canalizare. Acum ne aflăm la faza cînd CSJ a decis primăria să achite către SRL 

„Făclia” 715 mii lei, iar prima instanţă a hotărît satisfacerea cererii primarului de a rezilia 

contractul de concesiune a reţelelor de apă şi canalizare. Au fost finalizate procesele în instanță 

cu fostul concesionar  Î.I. „Cometa Mandîș”, după ce prima instanță hotărîse achitarea unei sume 

de 300 mii lei în favoarea concesionarului, la Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție 

procesul a fost cîștigat de primărie. În 2014 au fost executate din mijloace proprii și instalate 4 

turnuri noi de apă în satele Dimitrovca, Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă şi în oraş. 

2. Serviciul de canalizare. 

 În sfîrşit au fost finalizate lucrările pentru reconstrucţia şi darea în expoataţie a staţiei de 

epurare a apelor uzate, executate cu concursul FEN, a ADR Sud, a Agenţia de Dezvoltare a 



Cehiei. Staţia funcţionează constant la parametrii proiectaţi, este asigurată epurarea efectivă, 

funcţionează staţia de pompare principală, conductele noi (sub presiune) cere nu se mai sparg. 

Mai avem probleme cu staţiile de pompare din regiunile Cogîlnic şi şcoala polivalentă, care vor 

fi soluţionate concomitent cu soluţionarea litigiului cu SRL „Făclia”. În 2014 au fost alocate din 

FEN un milion lei (din 12 mln.) pentru construcţia conductelor de canalizaţie pe străzile Alexe 

Mateevici şi Traian. Lucrările au fost executate, urmează a fi înlăturate neajunsurile care au iesit 

în evidenţă pe parcursul iernii.  Primăria dispune de documentaţie tehnică de proiect verificată 

pentru construcţia canalizaţiei în toată partea vestică a oraşului și după cum am menționat mai 

sus se elaborează documentația de proiect pentru canalizația regiunii Cogîlnic.. 

3. Evacuarea deşeurilor solide.  

 Consiliul orășenesc a introdus taxa pentru evacuarea deşeurilor menajere solide şi deja pe 

parcursul a 1 an şi 9 luni deşeurile se evacuează regulat din tot teritoriul oraşului. Taxa este 

suportabilă, dar a fost calculată pentru o populaţie a orașului de 12 mii contribuabili. În prezent 

taxa se percepe de la 4718 cetăţeni, în baza noastră de date fiind precizaţi 6865 cetăţeni, 

figurează 973 persoane datornice la plata taxei.    În condiţiile actuale consiliul orăşenesc 

subvenţionează serviciul pentru a nu-l întrerupe. Pentru a sigura funcţionarea normală este 

necesar de a colecta lunar aproximativ 70 mii lei. Se depun eforturi pentru micşorarea 

cheltuielilor întreprinderii municipale care gestionează serviciul, dar ea are dotarea tehnică 

precară. În 2014 a fost primit cu calitatea de grant un excavator modern, donat de guvernul SUA  

(1,2 mln lei), care ne permite micşorarea cheltuielilor la mai multe servicii acordate populaţiei 

(salubrizare, apeduct, canalizare, amenajare…). Continuă colaborarea cu guvernul Cehiei, care a 

decis acordarea a 1,9 mln. lei pentru recultivarea poligonului actual pentru depozitarea deşeurilor 

solide. Mai complicată este situaţia privind construcţia poligonului din subregiunea nr. 1 a 

proiectului de gestionare a deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Economică Sud, care conform 

studiului de fezabilitate elaborat de experţii cehi urma să fie amplasat pe terenul staţiei de 

epurare. Posibil că poligonul va fi permutat pentru un sector de teren din Hîrtopul lui Iachim, dar 

atunci se va reţine realizarea proiectului încă pentru un an. Cu părere de rău nu s-a stopat 

definitiv aruncarea gunoaielor în locuri neautorizate. Cetăţenii nu respectă întocmai regulile 

stabilite.  În 2015 consiliul orăşenesc a aprobat Regulile de gospodărire a oraşului, dar aici 

trebuie să se implice plenar serviciile desconcentrate ale statului care sînt abilitate cu dreptul de 

constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor. 

4. Serviciul de îngrijire a spaţiilor verzi. 

Acest serviciu este acordat ocazional. Întreprinderea municipală nu are o asemenea subdiviziune, 

iar primăria nu are bani pentru a finanţa un asemenea serviciu. Și totuși se întreprind încercări de 

a crea acest serviciu pe lîngă primărie. În anul 2014 au fost angajate temporar 2 persoane din 

rîndul şomerilor cu suport financiar din parte agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  

 Cu suportul specialiștilor primăriei și a agenților economici locali în Scuarul Copilăriei și 

b-dul Ștefan cel Mare au fost instalate felinare, irigare prin picurare. 

 Este început lucrul asupra unui proiect în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei 

și Grădina Botanică  Republicană pentru instituirea în oraș a unei grădini botanice cu suprafața 

de 12 ha, deja consiliul orășenesc a făcut de o investiție în valoare de 50 mii lei pentru 

executarea unei hărți detaliate și investigarea bonității și altor calități ale solului pe terenul 

alocat.  Pentru perspectivă se studiază modalitatea de a amenaja și încadra în spațiile verzi 

amenajate și sectorul de pădure dintre străzile Ștefan cel Mare și Regiunea Taivani (după un 

schimb de terenuri cu Î. S „Silvocinegetica”.  



 

5. Protecția mediului.  

 După darea în exploatare a stației de epurare a apelor uzate, reabilitarea zonei umede 

„Iazul lui Iepure” este acum ce-a mai importantă și urgentă măsură din domeniul dat. La 

începutul anului curent avut loc o conferință tehnică științifică interdepartamentală,  organizată 

de primărie și proiectanți, la care au participat practicieni, experți, oameni de știință, dar și 

reprezentanți ai Ministerului Mediului și care a confirmat necesitatea realizării acestui proiect 

ambițios.  

Executarea documentației tehnice de proiect pentru construcția lacului de acumulare a apei din 

rîul Cogîlnic ”Iazul lui Iepure” pe un teren de 150 ha. Va costa 369 mii lei, dintre care 200 mii 

lei alocați de guvern la solicitarea Agenţiei Funciară şi Cadastru; 

6. Gestionarea spaţiului locativ. 

 În spațiul locativ cu clădiri etajate  avem un dezastru. Peste tot sînt construcţii 

neautorizate, acaparări de teren. Întreprinderea municipală de fapt a abandonat acest domeniu de 

activitate, nu execută lucrări de amenajare a teritoriului, de îngrijire  a spaţiilor verzi. Nu se 

implică efectiv serviciul de arhitectură şi alţi specialişti ai primăriei privind instituirea 

asociaţiilor locatarilor, transmiterea construcţiilor în condominium. Respectiv de la locatari nu se 

percepe în măsură deplină impozitul pe imobil şi nu se percepe deloc impozitul funciar. 

  Există problema serviciilor care vor putea fi acordate direct de primărie dar, spre 

deosebire de România şi alte ţări, la noi nu există o practică reglementată prin legislaţie. 

Acordarea unor servicii direct de către primărie le-ar diminua sine-costul deoarece primăria nu 

este plătitor de TVA. Aceasta se referă şi la curăţirea şanţurilor pentru evacuarea apelor pluviale, 

îngrijire a drumurilor şi la alte servicii. 

7. Alt gen de servici sînt serviciile acordate direct de către primărie privind eliberarea diferitor 

documente, soluţionarea problemelor birocratice – aceste servicii se vor îmbunătăţi odată cu 

crearea ghişeului unic, va fi creat cu ajutorul USAID. 

 Primăria depune eforturi pentru a acorda un minim de servicii specifice persoanelor 

vulnerabile. Cantina socială Nadejda a funcţionat pînă în anul 2014 cu sprijinul asociaţiei 

Concordia, acum se pregăteşte dezvoltarea acestui proiect într-un proiect mai amplu care se va 

numi „Centrul social Concordia” şi va fi administrat de primărie, deja este aprobat bugetul, 

urmează semnarea acordului şi reluarea activităţii.  

8. Drumuri.  

 În planul general este prevăzut drumul de centură, iar un sector care ar uni drumurile 

dinspre Chișinău spre Giurgiulești ar putea să fie construit în timpul apropiat. Se lucrează intens 

la pregătirea procedurii de expropriere a terenurilor peste care trece drumul. Noi pregătim și 

instituirea acordarii serviciilor de notariat de către secretarul orașului pentru a facilita 

procedurile, a cumula mijloace în buget, micșora povara financiară pe care o suportă cetățenii,  

dar și pentru alte cazuri. Orașele din republică nu practică acest serviciu.  

 În anul 2014 orașul pentru prima dată a primit finanțare din fondul rutier pentru 

amenajarea drumurilor locale (4,2 mln lei), din aceste surse au fost reparate cu asfaltare b-dul 

Mihai Viteazul, și stradela Decebal (1050 m. liniari) și reparație cu acoperamînt de pietriș 

străzile Traian și Alexe Mateevici (1700 m. liniari). Sperăm că a fost un început cu continuare 

bună, că se va găsi formula potrivită pentru repartizarea echitabilă a banilor din fondul rutier 

pentru ca ei să ajungă și la drumurile locale, inclusiv din intravilanul localităților.  

 S-a lucrat la amenajarea podurilor existente, prevenirea inundațiilor. Despre trotuare s-a 

spus mai sus. 

9. Necesară întărirea bazei tehnice materiale a serviciilor publice. 



 În anul 2014 s-a reparat acoperișul blocului administrativ al întreprinderii municipale.  

IV. Relansarea economică a orașului 

-   industria (platformele industriale vechi, parcul industrial). 

 Terenurile din zonele industriale existente ale oraşului au fost o perioadă destul de lungă 

blocate pentru mediul de afaceri din cauza defectelor procesului de privatizare. Acum s-au 

deblocat terenurile agrofirmei Cimişlia, Combinatului de producere, combinatului de carne, 

parţial a fostului CAP Dm. Cantemir (continuă la fermele animaliere, la complexul de vite), 

gospodăriilor agricole din Dimitrovca şi Bogdanovca. Avem şi rezultate îmbucurătoare, precum 

fabrica de bere care trebuie să devină şi ea un brend Cimişlia la fel ca agrofirma Cimişlia. În 

rezultatul finalizării litigiului cu combinatul de producere a devenit posibilă vînzarea fabricii de 

bere către arendașul ei și respectiv se pot face investițiile planificate de mai mult timp. 

 Parcul industrial este o oportunitate pe care nu avem dreptul să o ratăm, avînd parteneri 

buni din județul Prahova România şi toată documentaţia de proiect pusă la punct, mai fiind și  

inclus în DUP cu costul etapei inițiale de 15 mln lei .  Lipsa progresului este o consecinţă 

regretabilă a partajării ministerelor pe criterii politice – apartenenţă de partid.  

 În viitor este oportun de a atrage mai multă atenție susținerii în oraș a producerii din 

domeniul  tehnologii informaţionale – pentru ce s-ar potrivi reconstrucția clădirii nefinalizată a 

şcolii pentru 1266 elevi, de început cu incubatorul de afaceri. 

 Industria construcțiilor, este slab dezvoltată și de multe ori primăria apelează la companii 

din afara raionului prin procedura obligatorie de achiziții publice, suferă și calitatea executării 

lucrărilor (o pildă este Casa de Cultură din oraș). 

-  agricultura  

Este necesară implementare tehnologiilor moderne și irigarea.  Lacul de acumulare a apei din rîul 

Cogîlnic este categoric necesar.  

Avem de stimulat cooperarea agricultorilor, consolidarea terenurilor, asigurarea lor cu apă, și 

sisteme de irigare, energie electrică, gaze, frigidere, drumuri,.  Ce facem cu pășunile? Animalele 

din domeniul privat. Spre regret avem prea puține forțe pentru a ne implica mai activ în 

agricultură și îmbunătățirea pășunilor. 

-  serviciile.  

Se dezvoltă mai activ televiziunea prin cablu, internetul, reparații și deservirea automobilelor. 

Crește numărul farmaciilor, băncilor. Apar și instituții de medicină privată.  

  Comerţul începe a stagna, are nevoie de măsuri urgente pentru stimularea cetățenilor de a 

face cumpărături în orașul Cimișlia. Trebuie să reușim scăderea prețurilor și sporirea rulajului. 

Pentru aceasta ar fi nevoie de cîteva magazine de rețea (cel puțin unu) și de distrugerea 

monopolului din piață la produsele agroalimentare și alte mărfuri. În acest scop și pentru 

relansarea agriculturii se construiește piața agroalimentară (2,5 mln lei). Acordăm facilități 

producătorilor locali care pot contribui la micșorarea prețurilor, (STL Sadac agro …) 

V. Implicarea orașului în circuitul turistic  

Muzeul, Centrul Vinului, reconstituirea zonei vechi istorice a orașului, inclusiv Fortăreața, 

agroturismul, evenimente culturale, sportive atractive. 

VI.  Integrare europeană. Probleme. Concluzii. 

 Pentru a asigura condițiile necesare integrării europene trebuie întărită capacitatea 

administrativă a APL, asigurat profesionalismul și continuitatea  în administrația publică. 

 Aprecierea cadrelor urmează să fie făcută nu după diplomă, cu toate că logic ar trebui să 

fi așa, dar după ceia ce știe să facă foarte bine funcționarul public și după atîrnarea lui față de 

obligațiuni. În 2014 a fost continuat lucrul pentru selectarea și pregătirea specialiștilor (a 



contribuit și USAID) cu scopul de a face din ei experți capabili să-și asume responsabilități, să 

abordeze problemele de pe poziții de expert. Vîrsta medie a specialiștilor primăriei este de 32 

ani. 

 Anul 2014, din punct de vedere economic a fost un an bun pentru orașul Cimișlia, 

inclusiv în domeniul agricol. Au sporit investițiile capitale din banii bugetari – 8,5 mln lei. 

Instituții publice au atras în diferite domenii investiții suplimentare, oferite de diferiți donatori în 

valoare de peste 11 mln. lei. 

 Au sporit considerabil investițiile private, ajungînd în anul 2014 la cifra de aproximativ 

300 mln lei, anii trecuți investițiile private n-au depășit 80 mln. lei pentru un an. Ca regulă 

mediul privat este foarte sensibil la apariția condițiilor favorabile pentru investiții. Iar aceste 

condiții se dezvoltă în Republica Moldova.  

 Acum APL are nevoie de proiecte ambițioase, care ar putea trezi încrederea societății și a 

investitorilor în viitorul localității, de documentație tehnică de proiect pentru atragerea 

investițiilor în fortificarea infrastructurii locale și în primul rînd a drumurilor. A fost continuat 

lucrul pentru crearea structurii funcţionale în primărie de scriere a proiectelor de atragere  a 

investiţiilor cu implicarea cetăţenilor şi ONG.  

 Sînt necesare eforturi conjugate, deosebite pentru repopularea satelor din componența 

primăriei.   

 Sînt sigur că orașul Cimișlia are un viitor bun, deosebit de important în cadrul regiunii de 

Sud a Republicii Moldova. 

 Iar viitorul Republicii Moldova, a orașului Cimișlia este indispensabil de Uniunea 

Europeană, de susținerea, prietenia și colaborarea cu statele democratice. 

 Succese tuturor și prosperitate orașului Cimișlia, satelor din componența primăriei. 

 La final vă felicit cu aniversarea a 2 evenimente de importanță majoră pentru Republica, 

cu  Ziua Drapelului de Stat și aniversarea unui an de la abolirea regimului de vize pentru spațiul 

Shengen.  

 

 

Primarul orașului Cimișlia                                                         Gheorghe Răileanu  

 

 

 


