
Nr. d/o Demersul Solicitantul Propunerea Suma (mii lei) Rezultatele examinării 

Suburbii 70 500,00

Primăria Bubuieci. Construcția Instituției de educație timpurie în sat. 

Bîc, grădinița de copii cu capacitatea de 160 locuri
1 000,00

Primăria Bubuieci. Reparația capitală a edificiului de menire socială în 

fosta școală primară nr. 103 cu sala festivă
2 000,00

Primăria Bubuieci.  Construcția gardului la Instituția de educație 

timpurie nr. 1
600,00

Budești. Construcția terenului de minifotbal 1 600,00

Ciorescu. Interconectarea apeductului a canalizärii locale cu cele 

municipale
1 000,00

Colonița. Reparația sälii sportive - lupte libere 700,00

Cruzești. Amenajarea totuarului de pe str. M. Eminescu (700 m) 600,00

Cruzesti. Stație de epurare (cu loc. Budeși) 5 000,00

Ghidighici. Construirea sistemului de canalizare pe str.M.Eminescu, 

str. Päcii, str.sfatul Tärii
5 000,00

Ghidighici. Proiectarea construcția sistemului de canalizare din str. 

I.Gagarin
1 000,00

Grătiești. Modernizarea apeductului 3 000,00

Grătiești. Reparația străzii Veronica Micle, satul Grătiești 2 000,00

Codru. Construcția trotuarului de pe str. Costiujeni (2,5 km) 1 800,00

Codru.  Construcția unei grădinițe în zona Schinoasei 10 000,00

Cricova. Continuarea proiectelor de construcție a reâelelor de 

canalizare
2 000,00

Cricova.  Stație de epurare 5 000,00

Durlești. Izolarea termică a fațadei gimnaziului 4 000,00

Sîngera. Grădinița din Singera - reînoirea mobilierului 3 000,00

Vadul lui Vodă. Teren sportiv de mini fotbal 1 200,00

Vatra. Construcția str. Bogza Gagarin 6 000,00

Stăuceni. Construcția unui centru cultural 7 000,00

Trușeni. Drum de acces în com. Trușeni 7 000,00

Reparații străzi 205 800,00

Ciocana.  Reparația str. Industrialä 200 000,00

Buiucani.  Reparația extindere str. Mesager 50 000,00

Rîșcani. Reparația str G. Cojbuc l, 3, 3a 200,00

Centru. Reparatia str. Tecuci 200,00

Centru. Reparația str. Sclifos 200,00

Centru. Reparația intersectiei de Ia Șos Hânceși cu str Dokuceaev 100,00

Sinteza propunerilor parvenite în cadrul consultărilor publice a proiectului de buget pentru anul 2023

Propunerile vor fi înaintate Direcției Generale Mobilitate Urbană 

pentru examinare și executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa 

nr. 20.  

1 Fracțiunea PASnr. PAS/02 din 

21.12.2022

În Anexa nr. 30 sunt prevăzute alocații în sumă de  100 000,0 mii lei 

pentru implementarea proiectelor investiționale pentru dezvoltarea 

infrastructurii din suburbii.  Totodată, la eleborarea proiectelor 

investiționale urmează să se țină cont de prevederile pct. 40 al 

Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice, 

aprobat prin HG nr 1029/2013 „Cu privire la investițiile capitale 

publice”. 



Nr. d/o Demersul Solicitantul Propunerea Suma (mii lei) Rezultatele examinării 

Centru. Reparația străzii I. Ganea cu constructia pe o parte a unui 

trotuar pentru pietoni
500,00

Centru. Reparatia str E. Cosmescu, str. GII. Malarciuc, str. 

Sprîncenoaia, str. Gurie Grosu, str. GII. Tudor, str. P. Botu, str. GII. 

Bacovia, str. Gh. Cthll, str. A. David, str. V. Dicescu, str. Ion Ganea, str. 

Lacului, str. Läpușnei, str. Gh. Meniuc, str Ion Nistor

4 000,00

Chișinău. Amenajarea pistelor pentru bicicliști 10 000,00

Râșcani. Proiectarea unui drum din sect. Râșcani (conexiune str. Dimo 

sau str. Florilor Ia str. Bucovinei)
10 000,00

Buiucani.  Reabilitarea drumului și trotuarului strada Cornului 500,00

Buiucani. Reparația drumului de acces spre Valea Morilor 100,00

Buiucani. Reparație str. Stefan Neaga 1 000,00

Reparații trotuare 2 000,00

Buiucani Construcția trotuarului de acces la școala primarä grădinița 

Antonin Ursu strada Calea lesilor 57.
200,00

Centru. Construcția trotuarelor pe străzile Odesa Gării 400,00

Centru. Reparația trotuarului străzii Dokuceaev 300,00

Centru. Reparația trotuarului str. Gh. Asachi 700,00

Centru. Construcția trotuarului pe o parte a str. Lomonosov 400,00

Amenajare parcări și siguranță rutieră 3 100,00

Centru. Construcția unei parcări multietajate Ia Mălina Micä în 

apropierea noilor complexe USMF (proiectare)
2 000,00

Râșcani. Amanajarea unei parcări în zona Circului (în spate Ia Circ) 500,00

Buiucani. Parcări pe strada Vasile Lupu 500,00

Buiucani. Asigurarea siguranței rutiere la trecerea de pietoni în fața 

IPLT NATALIA DADIANI
100,00

Scurgeri pluviale 10 300,00

Centru. Proiectarea construcția scurgeri pluviale pe str. Odesa, Ia 

intersecție cu str Gîrlei
300,00

Centru. Construcția scurgerilor de ape pluviale pe str. Albișoara, Gh. 

Asachi, str Pușkin 
10 000,00

APĂ/CANALIZARE 177 200,00

Chișinău. Reabilitarea rețelelor uzate de aprovizionare cu apă din mun. 

Chisinău
150 000,00

Centru. Proiectarea și construirea canalizării menajer-fecaloide din str. 

Tecuci 
200,00

Centru. Finisarea rețelei de apeduct canalizare de pe str. M. Lermontov-

Kovtun-sos Hincesti
1 000,00

Botanica.  Construirea canalizatiei pe str. Drumului Bâcului - str. 

Alexandru Negru Vodă
16 000,00

Propunerile vor fi înaintate Direcției Generale Mobilitate Urbană 

pentru examinare și executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa 

nr. 20.  

1

Propunerile vor fi înaintate Direcției Generale Mobilitate Urbană spre 

examinare și executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa nr. 20, 

compartimentul III Întreținerea străzilor,  pct. 12 Construcția și 

amenajarea parcărilor de capacitate în sectoarele mun. Chișinău -  10 

000,0 mii lei. 

Propunerile vor fi înaintate Direcției Generale Mobilitate Urbană spre 

examinare și executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa nr. 20. 

Propunerile vor fi înaintate  IM DCC spre examinare și executare în 

limita alocațiilor prevăzute în anexa nr. 30, țină cont de prevederile 

pct. 40 al Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale 

publice, aprobat prin HG nr 1029/2013 „Cu privire la investițiile 

capitale publice”. 

Fracțiunea PASnr. PAS/02 din 

21.12.2022

Propunerile vor fi înaintate Direcției Generale Mobilitate Urbană 

pentru examinare și executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa 

nr. 20.  



Nr. d/o Demersul Solicitantul Propunerea Suma (mii lei) Rezultatele examinării 

Ciocana. Construcția canalizării menajer - fecaloide str. Cărămidarilor, 

Uzinelor, Ciocan Movileni, L. Rebreanu, Calatorilor, V. Maiacovschi 10 000,00

CURȚI 81 750,00

Centru. Reparația în mun. Chișinău a curților blocurilor de locuit și 

dotarea lor cu mobilier stradal, schimbarea geamurilor din blocurile 

locative, reparatia acoperișurilor reparația rețelelor inginerești.

50 000,00
Propunerea va fi înaintată DGLCA spre examinare și executare în 

limita alocațiilor prevăzute în anexa nr. 13. 

Chișinău. Reparația căilor de acces către blocurile de locuit 30 000,00

În anexa nr.20 la compartimentul III: Întreținerea străziilor sunt 

prevăzute alocații în sumă de  40 000,0 mii lei pentru reparația accelor 

în curțile blocurilor de locuit a troturarelor din sectoarele mun. 

Chișinău. 

Rîșcani.  Reparația drumului din curte str Pușchin 50, 50a, 52 150,00

Buiucani. Drumul de acces în curtea Deleanu 11 300,00

Buiucani. Asfaltarea curții, pavarea porțiunii de-a lungul casei - str. 

Alba Iulia 12 
1 000,00

Buiucani. Reparația sau reamenajarea terenului de joacă pentru copii 

(distrus) din curtea blocului Creanga 62 300,00

 În anexa nr. 13 la pct. 2.4 Programul municipal cu destinație specială 

de costrucție, amenajare și reparație a terenurilor de joacă pentru copii 

sunt prevăzute alocații în sumă de 30 000,0 mii lei. Se recomandă 

realizarea acțiunii în limita alocațiilor aprobate. 

Salubrizare 240,00
Centru. Schimbarea locului platformei de colectare a gunoiului din 

ograda blocului str. Ismail 90, cu construcția unei noi platforme în afara 

ogrăzii
120,00

Propunerea va fi înaintată DGLCA și I.M Regia Autosalubritate spre 

examinare și executare  în limita alocațiilor prevăzute în Anexa nr. 13.    

Centru. Construcția unei noi platforme de colectarea gunoiului aflată la 

colțul str. Williams Gh. Asachi
120,00

 Se recomandă realizarea acțiunii în limita alocațiilor prevăzute la pct. 

4.8 din Anexa nr. 13 sunt prevăzute alocații bugetare în sumă de 5 

000,0 mii lei pentru implementarea programului municipal de 

lichidare a ghenelor de gunoi în scările blocului de locuințe și 

amenajarea platformelor de colectare a deșeurilor. 

Educație/SOCIAL/MEDICAL 9 500,00

Centru. Reconstrucția fațadei gimnaziului nr. 7 str. Milești, nr. 34 1 500,00
Propunerea va fi înaintată către DGETS pentru examinare și executare  

în limita alocațiilor prevăzute în anexa nr. 4.  

Buiucani. Reparația Liceului Marinciuc 1 000,00
Propunerea va fi înaintată către DGETS pentru examinare și executare  

în limita alocațiilor prevăzute în anexa nr. 4.  

Centru. Instalarea balustradelor a rampelor de acces (pentru persoane 

cu dizabilități, mamici cu cărucioare )
1 000,00

Propunerea va fi înaintată către DGLCA pentru examinare și 

executare  în limita alocațiilor prevăzute în anexa nr. 13 în acest scop 

la pct. 4.15 programul municipal de amenajare și dezvoltare a 

infrastructurii pentru persoane cu nevoi speciale. 

Buiucani. Reparații la Centrul Medicilor de Familie 6 6 000,00

Propunerea va fi înaintată către DGAMS pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor prevăzute în anexa nr. 12 pentru 

lucrările de reparație.

1

Propunerile vor fi înaintate  IM DCC spre examinare și executare în 

limita alocațiilor prevăzute în anexa nr. 30, țină cont de prevederile 

pct. 40 al Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale 

publice, aprobat prin HG nr 1029/2013 „Cu privire la investițiile 

capitale publice”. 

Fracțiunea PASnr. PAS/02 din 

21.12.2022

Propunerile vor fi înaintate DGLCA spre examinare și executare în 

limita alocațiilor prevăzute în anexa nr. 13 în acest scop.  



Nr. d/o Demersul Solicitantul Propunerea Suma (mii lei) Rezultatele examinării 

TRANSPORT 200 050,00

Centru. Procurarea de autobuze și troleibuze noi 200 000,00

În anexa nr.20,  la compartimentul II. Transportul public de călători 

sunt prevăzute alocații în sumă totale de 100 000,0 mii lei dintre care: 

pentru ansamblarea și procurarea trolebuzelor -- 70 000,0 mii lei și 

pentru ansamblarea și procurarea autobuzelor -   30 000,0 mii lei. Se 

recomandă  înnoirea treptată a parcului de autobuze și trolebuze în 

dependență de resursele financiare disponibile. 

Centru. Construția unei noi stații de așteptare a transportului public pe 

șos Hincești în perimetrul str. Academiei Lech Kaczinscki
50,00

Propunerea va fi înaintată DGMU pentru examinare și executare în 

limita alocațiilor prevăzute la pct. 14 pentru implementarea 

solicitarilor parvenite pe eu.chisinau.md - 2500 mii lei. 

ENERGETIC 350 000,00

Centru. Instalareą panourilor foto-voltaice la instituțiile publice din 

subordinea Primăriei
100 000,00

Centru. Termoizolarea instituțiilor publice 100 000,00

Centru.Termoizolarea blocurilor locative 100 000,00
Propunerea va fi înaintată către DGLCA pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa nr. 13. 

Chișinău. Trecerea de la sistemul de distribuție a căldurii pe verticală la 

cel de distribuție pe orizontală 50 000,00 Propunerea va fi înaintată către DGLCA pentru examinare. 

ALTELE 1 000,00

Buiucani. Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport (în 

zona pelivanghibu, pe partea spre Durlești a străzii Alba Iulia)
1 000,00

Propunerea va fi înaintată către DGLCA pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa nr. 13. 

2
Instalarea unui teren de fitness și pentru copii la rugamintea locuitorilor 

de pe str. Traian 18/1
450,00

3
Instalarea unui teren de fitness și pentru copii la rugamintea locuitorilor 

de pe str. Grenoble  205/2
450,00

Reconstrucția parcurilor din Dacia, 44/5 - Valea Crucii, 4/2 Costul 

proiectului poate devia intre 3-6 mln lei
3 000,00

Reconstrucția parcului de pe Zelinski 30/4-30/3 3 000,00

Amenajarea curții str. Dacia 50 (porțile orașului)

Propunerea va fi readresată către DGLCA pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor prevăzute la anexa nr. 13 la  

implementarea solicitarilor parvenite pe eu.chisinau.md. 

5 f/n din 21.12.2022
Un grup de locatarii str. 

Independenței com. Grătiești
Reconstrucția drumului str. Independenței com.Grătiești 852,00

Propunerea va fi readresată către DGMU  pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor prevăzute, în anexa nr. 30 la 

implementarea proiectelor investitionale pentru suburbii. 

6 f/n din 23.12.2022
Secția de control și Protecție a 

animalelor
Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 6 000,00

1

Burgudji Serghei, Consilier 

municipal

nr. 168 din 

14.12.2022

Solicitarea va fi  înaintată Preturii sectorului Botanica pentru 

examinarea posibilității efectuării lucrărilor de proiectare a 

obiectivelor propuse, în limita alocațiilor prevăzute în 2023.  

 Propunerea va fi înaintată către DGLCA pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa nr. 13 la 

implementarea programului municipal de construcție și amenajare a 

terenurilor de fitnes în sumă de 20 000,0 mii lei. 

În anexa nr.13 la proiectul de buget 2023, la compartimentul IV 

”Proiecte” sunt prevăzute alocații bugetare în sumă de 1 500,0 mii lei 

pentru implementarea programului municipal pentru rezolvarea 

problemelor cu și fără stăpân. Lipsesc devizele de cheltuieli la 

solicitările respective. 

În Anexa nr. 4 sunt prevăzute alocații bugetare pentru implementarea 

Proiectului ”Eficiența energetică” în sumă de 93519,6 mii lei.  

Conform prevederilor contractului de împrumut, termoizolarea și 

instalarea panourilor foto-voltaice se efectuează la 19 instituții de 

învățămînt și 3 instituții medicale din mun. Chișinău. 

Fracțiunea PASnr. PAS/02 din 

21.12.2022

f/n din 22.12.20224

  Iurie Vitneanskii



Nr. d/o Demersul Solicitantul Propunerea Suma (mii lei) Rezultatele examinării 

7 f/n din 23.12.2022 Ilia Trombitsky Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 5 000,00

8 f/n din 23.12.2022 Anna Nechitenco Majorarea sumei pentru sterilizarea animalelor

9 f/n din 23.12.2022 Veronica Vladiuc Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 10 000,00

10 f/n din 23.12.2022 Ana Vetiul
Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn de alocat între 6 și 

9 mln lei

11 f/n din 23.12.2022 Oxana Ox Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 6 000,00

12 f/n din 23.12.2022 Elena Sagaidak Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 9 000,00

13 Marina Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 9 000,00

14 Marian Jiguliova Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn

15 Elena Bișir Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 6 000,00

16 Axenti Stela Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 9 000,00

17 Asya Vaisman Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 5 000,00

18 Vinogradova Lidia Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 9 000,00

19 MJ Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn

20 Ag Rafena Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 5 000,00

21 Tovstogan Maxim Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 9 000,00

22 Veronica Vornicescu Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 6 000,00

23 Anastasia Cozlovschi Sterilizarea animalelor de companie cu/și fără stăpîn 9 000,00

24 f/n din 20.12.2022 Vladimir Ianiev
Amenajarea scuarului din fața Casei de Cultură Orion de pe str. 

Muncești 192/2
2 000,00

Solicitarea va fi transmisă Preturii sectorului Botanica pentru 

examinarea posibilității efectuării lucrărilor de proiectare a 

obiectivelor propuse, în limita alocațiilor prevăzute în 2023.  

Perfectarea documentației pentru contractul de locațiune/comodat 0,30

Examinarea dosarelor și întocmirea contractului de vînzare-cumpărare a 

încăperilor nelocuibile-proprietate municipală
0,30

Examinarea locuințelor și determinarea costului loe, de omologare a 

contractelor de vînzare-cumparare predare-primire a spatiului locative  

în proprietate privată 

0,30

Eliberarea certificatelor de participare (neparticipare) a cetățenilor la 

procesul de privatizare a spatiului locative 
0,20

Notificarea privind initierea activităților de comerț 0,10

Examinarea dosarului și elaborarea proiectului de decizie privind 

utilizarea simbolicii locale și denumirii oficiale sau istorice a mun. 

Chisinău în denumirea intreprinderii si/sau marca de produs si/sau de 

servicii

10,00

26
nr. 03/1-6-90 din 

23.12.2022

Direcția administrația publică 

locală

Pentru activitățile culturale organizate și desfășurate de către AO 

etnoculturale
4 000,00

Se propune realizarea activitățiilor planificate în limita alocații 

bugetare prevăzute în sumă de 10 000,0 mii lei în Anexa nr. 4. 

27
nr. 177/DRE din 

23.12.2022
Direcția relații externe

Pentru activități precum: comunicare și informare diasporei, accesul 

diasporei la facilitățile municipale întrevederi și evenimente cu diaspora 
5 000,00 În limita alocațiilor prevăzute în Anexa nr.4. 

28 f/n din 23.12.2022 AO „Părinți Solidari”

Includerea de urgență în proiectul de buget pentru anul 2023 a unei 

prime tranșe de 40 milioane lei destinate renovării terenurilor de joacă 

din instituțiile de învățământ preșcolar din mun.Chișinău;

40 000,00
Propunerea va fi înaintată către DGETS  pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor prevăzute în Anexa nr. 13. 

Tarifele au fost actualizate în Anexa nr. 9 ” Nomenclatorul tarifelor 

pentru serviciile prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetul 

municipal Chişinău  pentru anul 2023” . 

În anexa nr.13 la proiectul de buget 2023, la compartimentul IV 

”Proiecte” sunt prevăzute alocații bugetare în sumă de 1 500,0 mii lei 

pentru implementarea programului municipal pentru rezolvarea 

problemelor cu și fără stăpân. Lipsesc devizele de cheltuieli la 

solicitările respective. 

DGECT,propunerea de  ajustarea a 

Nomenclatorului tarifelor pentru 

serviciile prestate de direcție

nr 09-11/08-5291 din 

23.12.2022
25



Nr. d/o Demersul Solicitantul Propunerea Suma (mii lei) Rezultatele examinării 

Instituirea unui grup de lucru (format din reprezentanți ai Primăriei, 

Consiliului mun.Chișinău și ai părinților), care să aibă drept misiune 

evaluarea stării terenurilor de joacă, stabilirea costurilor și unui grafic 

de renovare a acestora, cu considerația gradului de uzură și principiului 

distribuirii echitabile a resurselor financiare între IET

Propunerea va fi înaintată către DGETS spre examinare.

Instalarea sistemului de transmitere a datelor la distanță 3 000,00
Având în vedere lipsa informaților detaliate propunerea nu poate fi 

examinată.  

Supraetajarea și extinderea construcției existente Liceul Teoretic  

Academicianul Constantin Sibirschi, cu spații suplimentare p/u 

dezvoltarea copiilor în cadrul activităților scolare și extra circulare

7 000,00
Propunerea va fi readresată către DGETS  pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor prevăzute.

Procurarea și instalarea ascensoarelor 15 000,00
 În anexa nr. 13 sunt prevăzute alocații bugetare pentru pentru 

procurarea și renovarea ascensoarelor 10 000,0 mii lei.

30
nr.441/SG din 

15.12.22
Silvia Grigore, Consilier municipal  

Instalare unui WC în regiunea scuarului nou de la intersecția 

str.Cojocarilor cu Alexandru cel Bun
300,00

Propunerea va fi readresată către DGLCA pentru examinare și 

executare în limita alocațiilor  prevăzute la pct. 4.2 din Anexa nr. 13 

pentru modernizarea / reconstrucția veceurilor publice, inclusiv 

îmbunătățirea sacceseibilității - 4 000,0 mii lei. 

31
nr. 01-28692 din 

16.12.2022
S.A. Apa Canal

Pentru întreținerea permanentă a cișmelor, fântânilor cu izvor local, 

precum și a buvetelor instalate întru asigurarea locuitorilor capitalei cu 

apa de calitate, care la moment, cheltuielile respective sunt suportate 

din contul S.A Apă Canal 

1 813,21

În dependență de fluctuația prețurilor la resursele energetice, 

propunerea va fi examinată  la o ulterioară rectificare a bugetului 

municipal.  

29

Mucan V; Comarov A;  Basiuc-

Brînzei Serghei - consilieri  

municipali 

nr.25 din 15.12.2022


