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Cum poate fi rezolvată problema Cum poate fi rezolvată problema 
transportului public în or. Codru? transportului public în or. Codru? 

PRIMĂRIAMEA - or. CODRU este o inițiativă a Asociației Obștești PRIMĂRIA MEA. Pe site-ul www.codru.primariamea.md și pe pagina de 
Facebook PRIMĂRIAMEA or. Codru - puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.

În ultimele luni, echipa PRIMĂRIAMEA Codru 
a cercetat situația și a identificat patru opțiuni 
pentru a ameliora problema:

  Rută locală;
  Rută de autobuz pentru regiunea 

Schinoasa;
  Rută locală pentru regiunea Schinoasa 

și amenajarea terenului de staționare la 
Valea Apelor pentru autobuzul nr. 9;

  Instalarea sistemului de GPS în unitățile 
de transport public.

AJUTĂ-NE SĂ ALEGEM CEA MAI BUNĂ VARIANTĂ! 
Votează opțiunea eficientă, în opinia ta, pe codru.primariamea.md

De mai bine de trei ani, lucrăm împreună cu 
locuitorii și autoritățile publice locale din or. 
Codru pentru găsirea unor soluții care să 
îmbunătățească transportul public local.

Pe ce vor fi cheltuiți banii localității în 2022Pe ce vor fi cheltuiți banii localității în 2022

58,8 milioane lei

5,4 milioane lei

Programul „Dezvoltarea drumurilor”: 

Servicii de stat cu 
destinație generală:

Apeducte și canalizări:

Dezvoltarea culturii:

Învățământ:

Iluminare stradală: Sport:

Dezvoltarea gospodăriei de 
locuințe și serviciilor comunale:Protecția mediului: 

Protecția socială:

10,8 milioane lei

505 de mii lei

10,41 milioane lei

500 de mii lei 30 de mii lei

2,42 milioane lei5,25 milioane lei

1,76 milioane lei

Participă la o discuție publică online pe data de 16 februarie, ora 19:00.

Un transport public de calitate trebuie realizat
cu participarea locuitorilor direct afectați de problemă!

	vom analiza împreună cu locuitorii și reprezentanții administrației publice locale soluțiile propuse; 
	cetățenii pot veni cu îmbunătățiri la soluțiile propuse; 
	vom stabili pașii următori de acțiune. 

În cadrul acesteia:

Pe www.codru.primariamea.md găsește formularul de înregistrare.
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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.

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.

Am câștigat în judecată!
În iunie 2019, Primăria or. Codru a refuzat să ofere organizației 
noastre Raportul anual privind transparența în procesul decizional 
și copiile mai multor decizii ale Consiliului local.

Ei ne-au comunicat că nu pot prezenta Raportul pentru că nu l-au 
elaborat. Asta însă contravine legii, care spune că astfel de rapoarte 
trebuie elaborate și publicate anual până în luna martie. Totuși, de atunci, 
Primăria or. Codru le publică regulat. 

După mai mult de doi ani și multe procese de judecată amânate, instanța 
a stabilit că Primăria or. Codru trebuie să prezinte organizației noastre 
informația solicitată. 

Chiar dacă informația solicitată ne-ar fi fost mai utilă atunci în 2019, salutăm 
decizia instanței și îndemnăm autoritățile locale să fie transparente, să 
comunice cu cetățenii, să furnizeze informațiile solicitate.

Ședința Consiliului Local 
din 24 decembrie 2021
Votarea bugetului localității 

 Aleșii locali au dezbătut bugetul orașului Codru pentru 2022, pentru 
votarea în lectura a doua. Aceștia au venit cu zeci de modificări la 
proiect, împărțind bani pentru reparații și construcții ale infrastructurii 
locale. 
! Primarul orașului și contabila-șefă nu au fost de acord cu aceste 

modificări și au atenționat că nu vor executa bugetul. 
 Problema invocată de primar a fost că nici un consilier nu a participat 

la etapa de consultare a bugetului, iar modificările propuse nu sunt 
argumentate. 

 Într-un final, bugetul a fost votat cu un deficit bugetar de 41 milioane 
880 mii lei. Astfel, veniturile constituie 54 milioane lei, iar cheltuielile 
95 milioane 880 mii lei. 

Primăria vs. SRL Merant Plus
A fost discutat subiectul protecției terenurilor arendate de SRL Merant 
Plus pe care au început lucrări ilegale de construcție. Proiectul prevede 
contractarea serviciilor de pază pentru a proteja bunurile primăriei or. 
Codru. Conflictul cu SRL Merant Plus durează mai mulți ani, însă în 
2021 au început lucrări de construcție, care nu pot fi oprite de instituțiile 
responsabile. Astfel, unii consilieri au solicitat să fie îngrădit accesul 
constructorilor și a tehnicii de construcție pe terenurile vizate. După mai 
multe dezbateri, consilierii au aprobat proiectul și au alocat 200 mii lei 
pentru aceste servicii, chiar dacă primarul a anunțat că nu va executa 
decizia și va apela la poliție.

Propunerile din partea cetățenilor  
nu au fost luate în considerație!

Ne exprimăm regretul că propunerile din partea cetățenilor 
pentru bugetul 2022 au fost ignorate. Primăria a recepționat 
patru recomandări:

1) Proiectarea și amenajarea unui parc public pe terenul dintre 
str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor;

2) Amenajarea unei zone de întoarcere a transportului și unei 
stații de așteptare în zona str. Valea Apelor și amenajarea 
drumului de acces către aceasta;

3) Rute de autobuz pe str. Sihastrului – Schinoasa, cu traseu până 
în centrul capitalei și program până la 20.30 cel puțin;

4) Rute de troleibuz care să unească Ialoveni, Codru și Chișinău 
(traseu cerc).

Am solicitat explicații de la Primărie de ce nu au fost alocați 
bani pentru primele două recomandări, expediate de Asociația 
Primăria Mea. La etapa de rectificare a bugetului, vom insista să 
fie prevăzute fonduri pentru aceste două proiecte. 

Mai multe despre proiectul de amenajare a unui parc în or. Codru, 
puteți citi pe: www.codru.primariamea.md 


