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Acest ziar este realizat de către Asociația Obștească - PRIMĂRIAMEA. Pe site-ul www.codru.primariamea.md și pe pagina 
Facebook PRIMĂRIAMEA - or. CODRU puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.

VOTEAZĂ CE SPAȚIU PUBLIC VREI
să fie amenajat în Codru!să fie amenajat în Codru!

Or. Codru 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 Codru, am identificat trei spații care ar putea fi amenajate. 

Terenul sportiv 
al Gimnaziului nr. 42 
(str. Schinoasa Deal)

Stația centrală 
de la Drumul Schinoasei 

(intersecție cu Sitarului și Potârnichii)

Zona deschisă între 
str. Izvoarelor – 

str. Schinoasa Vale

Participă la vot!

Pe pagina noastră codru.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. Codru.

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

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! 

Votează pe codru.primariamea.md pentru spațiul preferat. 
Ajută-ne să ajungem la cât mai multe persoane. Încurajează vecinii să participe la vot! 
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Pe site-ul www.codru.primariamea.md și pe pagina de Facebook PRIMARIAMEA - or. CODRU - 
puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.

PRIMĂRIAMEA - or. CODRU este o inițiativă a Asociației Obștești PRIMĂRIAMEA, 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.

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.

Bugetul local și taxele locale
La ședința din 15 decembrie 
a fost aprobat bugetul 
or. Codru pentru 2021. 
Acesta constituie  
42 415 000 lei.

Oamenii se mută în suburbii pentru a scăpa de agitația și 
aglomerația orașelor și pentru a avea mai mult spațiu. În ultima 
perioadă, în or. Codru apar tot mai multe blocuri de la 5-6 etaje 
până la 8-9 etaje în zone rezidențiale, cu case la sol/particulare.

Cele mai multe fonduri vor fi direcționate 
către dezvoltarea drumurilor - 23 815 000 
lei. Domeniul educației va primi  
8 800 000 lei. 4,7 mil lei vor ajunge  
către Gospodăria comunală și locuințe; 
4,2 mil. pentru servicii de stat cu 
destinație generală; 480 de mii către 
cultură, sport, tineret, culte și odihnă;  
360 000 pentru protecția socială, iar  
30 000 de lei pentru protecția mediului. 

Dezvoltare 
drumuri

Educaţie Gospodărie
comunală 
și locuinţe

Servicii de stat
cu destinaţie
generală

Cultură, 
sport,
tineret

Protecţia
mediului

Protecţie
socială

23 815 000 lei

8 800 000 lei

4 700 000 lei 4 230 000 lei

480 000 lei 360 000 lei 30 000 lei

TOTAL: 42 415 000 lei
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Or. Codru este împânzit de blocuri.

Locuitorii din str. Livădarilor 
și Cobzarilor au fost afectați 
de construcția blocurilor 

din apropiere: drumul din 
apropiere a fost distrus și acum 
este aproape impracticabil. 
Oamenii s-au mobilizat: au 
făcut câteva întâlniri, au chemat 
televiziunea și au obținut câteva 
reparații superficiale din partea 
antreprenorului responsabil. 
Totuși, aceștia cer un drum 
decent. Astfel, au mers din poartă 
în poartă, au colectat semnături, 
au depus o petiție și așteaptă 
răspunsul Primăriei. 

Tot ei au remarcat că loturile din 
vecinătate, destinate construcțiilor 

de case pentru 1-2 familii, au fost 
unite, deci s-ar putea să apară 
mai multe blocuri multietajate. 
Locuitorii au transmis o altă 
petiție prin care cer revizuirea 
oricăror acte permisive pentru 
construcția blocurilor locative. 
Termenul de 30 de zile, prevăzut 
de lege, pentru răspunsul 
autorităților încă nu a fost 
depășit. Vă vom ține la curent cu 
eventuale actualizări. 

Încurajăm locuitorii să se 
intereseze ce se întâmplă 
în vecinătatea lor. Să ceară 

acte permisive. Să mobilizeze 
vecinii. Să scrie petiții pentru a-și 
revendica drepturile.

Cetățenii cer soluții!

Echipa PRIMĂRIAMEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării 
accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional prevede că autoritatea publică
asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. 

Primăria Codru nu a publicat proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.


