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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.

Problema transportului public în 
or. Codru se agravează. Din 2014, 
numărul de unități de transport 
care circulă în regiune a scăzut  
de patru ori. Transportatorii privați 
se retrag, iar cei care mai activează 
au tot mai puține microbuze.

Ajută cu ce poți refugiații 
și refugiatele din Ucraina

CEREM:
1. Lansarea unei rute municipale de autobuz pentru regiunea Schinoasa;
2. Circulația fiecărei unități de pe ruta de autobuz nr. 9 până la str. Valea 

Apelor;
3. Lansarea unei rute locale pe teritoriul or. Codru.

Dopomoha.md este o platformă de ajutor reciproc,
de la persoană la persoană, creată și facilitată de voluntarii

și voluntarele „Moldova pentru Pace”.
Cei care pot oferi produse, cazare, transport sau servicii sunt conectați 

de către echipa „Moldova pentru Pace” cu persoanele refugiate
din Ucraina care au nevoie de ajutor, în special familiile mici.

Îndemnăm locuitorii și locuitoarele din or. Codru să se înregistreze pe:

SEMNEAZĂ
pentru transport public 
calitativ în or. Codru!

PENTRU A SEMNA, 
SCANEAZĂ 

QR CODE-UL:

www.dopomoha.md/ofer
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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.

Rezumatul integral îl găsiți www.codru.primariamea.md 

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.

3 500 DE LEI
Plata unică de 3 500 de lei va fi disponibilă pentru familiile din Republica Moldova care găzduiesc în prezent cel puțin doi refugiați din 
Ucraina, timp de cel puțin o săptămână. Asistența financiară este gestionată de Programul Alimentar Mondial (PAM) și partenerii săi.

pentru familiile din Republica Moldova
CARE CAZEAZĂ REFUGIAȚI

Pașii necesari:

 Persoanele trebuie să contacteze primăria locală pentru a se înregistra ca 
familie care găzduiește în prezent cel puțin doi refugiați;

 O comisie va evalua eligibilitatea; 
 Familiile vor primi un sms, cu un link de înregistrare pentru ajutor. Persoanele 

trebuie să ofere informații privind identitatea și datele bancare, ulterior vor 
primi un sms de confirmare. 

Plata se efectuează în termen de 7 zile. Persoanele vor primi un sms că ajutorul 
este disponibil. Familiile vor avea la dispoziție 15 zile pentru ridicarea ajutorului din 
orice sucursală Western Union. 

Pentru informații suplimentare, puteți apela la linia fierbinte a PAM: 060 865 841 
(număr disponibil și pe Viber). 

Organizațiile au un mecanism de control pentru a evita eventualele fraude.

Ședința consiliului local de revocare a primarului 
A FOST ANULATĂ

Ședința consiliului local din 29 martie

La 9 martie, consilierii locali s-au reunit într-o ședință pentru a 
iniția procedura de revocare a primarului din funcție. Dispoziția de 
convocare a ședinței a fost semnată chiar de primar.

Consilierii solicitau și evaluarea activității primarului în:
 executarea bugetului;
 asigurarea salubrizării;
 dezvoltarea infrastructurii locale;
 întreținerea și amenajarea spațiilor verzi;
 sporirea activității localității.

Ședința a fost ANULATĂ înainte de a începe. Conform secretarului 
Consiliului, Ruslan Cazacu, primăria a fost notificată de Cancelaria de 
Stat că în perioada de urgență nu se pot desfășura ședințe. Informația 
a fost confirmată aleșilor telefonic de reprezentanții Cancelariei de Stat.

Consilierii au examinat 27 de subiecte, inclusiv rectificarea 
bugetului, subiectele privind revocarea primarului nu s-au regăsit 
pe agendă. 

Alte subiecte examinate:
 defrișarea arborilor;
 înstrăinarea terenurilor;
 construcția și operarea unei stații de pompare și pre-epurare pentru 

cartierul locativ din str. Puhoi, or. Codru.

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ
PENTRU REFUGIAȚI ȘI REFUGIATE

Persoanele refugiate din Ucraina
pot obține un ajutor financiar 

de 2 200 de lei pe lună. 

Plățile sunt gestionate de 
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite

pentru Refugiați și partenerii săi. 

Mai multe detalii pe codru.primariamea.md


