
nr. 

crt
nr. demersului Solicitant Propunere

 Suma, mii 

lei 
 Mențiuni 

1

f/n din 22.11.2021
Locuitorii casei str. Grigorie 

Vieru,  14, (cet. Lev Voloșin) 

Alocarea mijloacelor pentru rezolvarea problemei 

sistemului de ape pluviale.

Se va include în program 

DCC după evaluarea 

costului

2

Alocații pentru implementarea Conceptului de proiect 

privind elaborarea sistemului geo informațional 

„Cadastrul spațiilor verzi din orașul Choșinău” și a 

Strategiei pentru gestionarea și extinderea spațiilor 

verzi”, conform deciziei CMC nr. 10/7 din 28.10.2021

    3 175,00   Se acceptă

3

Includerea alocațiilor pentru serviciile de întreținere a 

Stației de tratare a apei din com. Țânțăreni  (SA Apă 

Canal Chișinău)

    1 230,00   Se acceptă

4
Majorarea alocațiilor pentru serviciile de salubrizare a 

teritoriilot de uz comun 
    5 500,00   Se acceptă

5
nr. 1302 din 

25.11.2021

Direcția asistență juridică a 

PMC

Alocații pentru servicii juridice externalizate
    2 000,00   Se acceptă

6
nr. 4-P/21 din  

25.11.2022 AO „ECOVITSERVICE”
Instalații ingenerești și rețele de apeduct și canalizare a 

str. Lermontov, Covtun, șos. Hîncești.     3 000,00   Se acceptă

7 Servicii cadastrale p/u formarea bunurilor imibile        500,00    Se acceptă 

8

Modificarea planurilor cadastrale prin actualizarea 

hotarelor terenurilor, radierea înscrisurilor din 

Registrul bunurilor imobile 

       600,00    Se acceptă 

9 Actualizarea hotarelor mun. Chișinău     1 000,00    Se acceptă 

10
Ajustarea sistemului digital pentru elaborarea actelor 

permisive
       800,00    Se acceptă 

11

nr. 0112/1 din 

01.12.2021 Federația de fotbal municipiul 

Chișinău

Susținerea activității organizatorice și pentru 

dezvoltarea sportului de performanță în rîndul copiilot 

și seniorilor, pentru Cupa „Chișinău de seară!
       150,00   

 Se acceptă, din măsuri 

culturale a DGETS 

12

02.12.2021
Asociația Părinților Elevilor 

Liceului Teoretic Dimitre 

Cantemir

Renovarea și amenajarea terenului sportiv 

multifuncțional pe teritoriul liceului

teren de basket și volei - 700 mii lei

terenul workout - 387,4 mii lei

    1 087,40   

 Demers readresat cître 

DGLCA de a fi inclus în 

program 2022 

13

Col -209 din 

06.12.2021 Liderul grupului de inițiativă  A. 

Cebotari (IET 160 sec. Rîșcani)

Pavarea curții (devizul lucrărilor atașat)

       700,00   Se acceptă

14

Reabilitarea/repararea încăperilor „Teatrul de Vară”, 

inclusiv schimbarea scaunelor, asigurarea condițiilor 

minime confortabile pentru activități de concert și 

pentru spectatori

    8 997,71    Se acceptă 6 000,0 mii lei 

15 Pregătirea orășelului de atracții        396,72    Se acceptă 

16 Pregătirea orășelului de atracții        302,69    Se acceptă 

17

07.12.2021
Asociația obștească SUNSHINE 

AO

Resurse pentru susținerea tinerilor cu Sindrom Down 

și alte nevoi speciale și spațiu cu statut de parteneriat 

public-privat

 Expediat demers către 

DGETS și DGAMS 

18

nr.46 din 08.12.2021

Centru pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dezabilități

 În Anexele  nr.13 pct.4.3,  nr.16 pct.3,  nr.17 pct.7 de 

inclus în textul obiectivelor menționate fraza inclusiv 

îmbunătățirea accesilibilității,  în pct.8, 11 de inclus   

fraza inclusiv dotarea cu echipamente cu semnalul 

sonor pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

       200,00   Se acceptă

19

f/n din 08.12.2021

Un grup de locuitori ai s. 

Botanica din numele cărora a 

scris cet. Ungureanu Viorica

Finisarea proiecării Canalizării Centralizate și inițierea 

lucrărilor pentru construcția canalizării în sectorul 

Botanica în cartierul str. Puhoi, Alexandru negru 

Vodă, Grenoble, Drumul Băcioiului extins pînă la str. 

Nuferilor și str. Puhoiului
  31 679,56   

 După finanțarea și 

executarea proiectelot 

tranzitorii cu grad de uzără 

mai mare de 80%, în limita 

resurselor rămase, proiectul 

va fi inclus în plan DCC. 

20

f/n din 09.12.2021

Pretura Râșcani

Edificarea însemnului arhitectural pe locul Bisericii 

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, consilidarea și 

valorificarea vestigiilor arheologicea Casei „Toader 

Sabău”

    4 000,00    Se acceptă 

21

Fracțiunea Partidului 

Acțiune și Solidaritate Roman ROȘCA

Includerea în proiectul bugetului resurse finaciare 

necesare proiectării și amenajării străzilor Odesa și 

Gării

 Se acceptă, 500 mii din 

program DGTPCC 

22
Instituirea programului municipal de prevenire a 

cancerului mamar
 Se acceptă, din program 

DGAMS 

23
Instituirea programului municipal de prevenire a 

infertilității
 Se acceptă, din program 

DGAMS 

24
Finalizarea lucrărilor de instalarea pavajului la 

grădinița 137 (sect. Râșcani)
       200,00   

 Se acceptă, reparații 

DGETS 

25 Amenajarea ”Mina Chișinău”        200,00    Se acceptă 

26 Amenajarea scuarului pe strada Albișoara 80/3        800,00    Se acceptă 

27
Proiectarea și construirea canalizării stradela Bacioi 

Noi 1-12  si str V. Zarzar 10-10А.
    1 500,00    Se acceptă 750,0 mii lei 

28
Constructia unei Biuvete în sectorul Buiucani (în 

parcul La Izvor sau Butoiaș) 
       500,00    Se acceptă 

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

25.11.2021

DGAURF

nr. 06-28/383i din 

26.11.2021

nr. 1/176 din 

07.12.2021

Î.M ,,Direcția parcurilor, cultură 

și odihnă''

nr. 1406-1i din 

22.11.2021

Direcția generală locativ-

comunală și amenajare

Sinteza propunerilor parvenite în urma organizării consultărilor publice 

a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022”

propuneri în cadrul 

consultărilor din 

25.11.2021

Partidul Politic „ȘOR"

 Fracțiunea ACUM  Platforma  

DA
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nr. 

crt
nr. demersului Solicitant Propunere

 Suma, mii 

lei 
 Mențiuni 

29 Amenajarea scuarului Serbskaya 7     1 250,00    Se acceptă 

30 Construcția bazinului, LT  Liviu Deleanu        470,00    Se acceptă 

31

Reparația drumurilor intercartier din str. N. Milescu 

Spătaru, 17,19,19/1. str.Ginta Latină, 19,19/1,19/2, 

17,17/1

 Se acceptă, program 

DGTPCC 

32
Procurarea mobilierului pentru biblioteca M 

Lomonosov
       700,00    Se acceptă 

33
Consilieri neafiliați politic, 

Veaceslav NEDELEA

Extinderea sălii de sport și organizarea unor spații 

adăugătoare la liceul Gheorghe Asachi
    5 200,00    Se acceptă 

34
Partidul Democrat, Victor 

MÎNDRU

Utilaj pentru Mina Chișinău
       200,00    Se acceptă 

35

Crearea unui centru de reabilitare a persoanelor fără 

domiciliu stabil
 Se acceptă, pentru 

modernizarea Centrului de 

găzduire - 2 000,0 mii lei 

36
Procurarea inventarului tehnic în scopul dezvoltării și 

amenajării ÎM ,,Dendrarium''
       525,00    Se acceptă 

37
Programul de asistență pt Centre de Tineret și Consilii 

de Tineret din mun. Chișinău
    3 000,00    Se acceptă 

38 Acțiuni sportive pt persoane cu dizabilități        100,00    Se acceptă 

39
Programul municipal de Granturi pt organizațiile 

neguvernamentale și grupele de inițiativă
       500,00    Se acceptă 

40 Organizarea Concursului municipal ,,Școala anului”        350,00    Se acceptă 

41
Reparația capitală a clădirilor și procurarea 

instrumentelor muzicale la 5 instituții extrașcolare
    3 500,00    Se acceptă 

42 Acțiuni și manifestări cultural-artistice     5 874,50    Se acceptă 

43 Centrul de cultură „Grigore Vieru”     5 000,00    Se acceptă 

44 Centrul de cultură și artă „Eugen Doga”     3 000,00    Se acceptă 

45 Centrui de cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovic”     2 000,00    Se acceptă 

46 Primăria com. Băcioi

Sulimentar la obiectivul „Construcția grădiniței de 

copii din satul Brăila, comuna Băcioi” în sumă de 6 

000,0 mii lei, s-a solicitat 700,0 mii lei.
       700,00    Se acceptă 

47 Primăria comunei Bubuieci

Suplimentar la obiective în sumă de 5 777,0 mii lei, s-

a solicitat suma de 1 000,0 mii lei pentru obiectivul 

„Trotuarul satul Bîc”

    1 000,00    Se acceptă 

48 Primăria comunei Budești

Suplimentar la obiective în sumă totală de 2 923,1 mii 

lei, s-a solicitat 1 043,0 mii lei pentru obiectivul 

„Renovarea cu extindere a imobilului din str. Chișinău 

28, pentru amplasarea unui Centru Comunitar de zi 

pentru persoanele în etate” și 400,0 mii lei pentru 

obiectivul Reparația capitală a trotuarului din str. 

Chișinău nr. 121 -151”

    1 443,00    Se acceptă 

49 Primăria satului Colonița

Suma de 1 500,0 mii lei de la obiectivul „Reparația 

capitală a str. Răsăritului și sistemului pluvial” s-a 

solicitat de a fi direcționată spre obirctivul „Reparația 

capitală a str. Ștefan cel Mare (între str. Budești și 

Calea Strămoșilor) și suplimentar s-a solicitat de a fi 

alocată suma de 1 000,0 mii lei

    1 000,00    Se acceptă 

50 Primăria orașului Cricova

Suplimentar la obiective în sumă totală de 4 200,0 mii 

lei, s-a solicitat 1 000,0 mii lei pentru obiectivul 

„Reconstrucția instalațiilor de epurare a canalizării din 

or. Cricova (etapa II)”

    1 000,00    Se acceptă 

51 Primăria orașului Sîngera

Sulimentar la obiective în sumă totală de 6 000,0 mii 

lei, s-a solicitat 300,0 mii pentru obiectivul 

„Amenajarea terenului de joacă pentru copii în curtea 

blocului de locuințe din str. Luceafărul, 5 satul 

Dobrogea” și 1 200,0 mii lei pentru obiectivul 

„struirea grădiniței de copii din or. Sîngera”.

    1 500,00    Se acceptă 

52
Primăria orașului Vadul lui 

Vodă

Suplimentar la suma de 5 064,0 mii lei s-a solicitat 

236,0 mii lei și respectiv suma de 5 300,0 mii lei de a 

fi repartizată la următoarele obiective:

- 494,61 mii lei pentru „Construcția trotuarului 

pietonal în zona de odihnă or. Vadul lui Vodă pînă la 

Grădiniță, Parcul Nistran”;

-  2 846,65 mii lei pentru „Finalizarea lucrărilor de 

construcție a rețelilor de canalizare menager-fecaloidă 

în Parcul Nistrean Plaja ”;

- 494,61 miilei pentru „Iluminatul stradal în zona 

plajei Parcul Nistrean”.

       236,00    Se acceptă 

53 Primăria comunei Stăuceni

Suplimentar la suma de 3 000,0 mii lei s-a solicitat 3 

000,0 mii lei pentru următoarele obiective:

- 2 000,0 mii lei, „Proîectarea și construcția terenului 

de baschet cu iluminat şi utilaj sportiv pe terenul 

LT."Dragoș Vodä”;

- 1 000,0 mii lei, „Pavarea și amenajarea curții la 

L.T.Dragoș Vodă, com. Stăuceni„

    3 000,00    Se acceptă 

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

25.11.2021

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

01.12.2021

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

02.12.2021 desfășurate 

cu Primarii din 

suburbiile municipiului 

Chișinău

Direcția generală educație, 

tineret și sport, demers nr. 3651 

din 03.12.2021

Direcția cultură, demers nr. 03-

078524/1 din 03.12.2021

Partidul Politic „ȘOR"

Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova, Ivan 

FILIMON
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nr. 

crt
nr. demersului Solicitant Propunere

 Suma, mii 

lei 
 Mențiuni 

54 Primăria comunei Tohatin

Suplimentar la suma de 3 622,5 mii lei s-a solicitat 2 

110,0 mii lei pentru următoarele obiective:

- 140,0 mii lei, „Amenajarea terenurilor de joacă„;

- 450,0 mii lei, „Construcția cazangeriri casei de 

cultură (inclusiv utilaj)”;

- 500,0 mii lei, „Reconstrucția drumului str. Vadul lui 

Vodă, satul Tohatin”;

- 600,0 mii lei, „Rețele de canalizare în satul 

Cheltuitori, com. Tohatin, mun. Chișinău-Colectorul-

Finalizarea proiectului”;

- 420,0 mii lei, „Lucrări de amenajare a intersecției la 

întrare în comunitate (traseul Chișinău,Vadul lui Vodă-

str. Păcii)”.

    2 110,00    Se acceptă 

55 Locatari

Instalarea iluminatului stradal în cartierul amplasat pe 

str. Mihail Sadoveanu, 40 – până la str. Bucovinei, 

amenajarea terenurilor de agrement, renovarea 

sistemului de canalizare în zona respectivă;

 Expediat demers către 

DGTPCC și DGLCA 

56
Roman Andriiv platforma 

națională a tinerilor

Majorarea bugetului la compartimentul tineret;
 Se acceptă 

57 Locatari
Defrișarea arborilor uscați din sector;  Expediat demers către 

DGLCA 

58 Locatari
Reparația curții de bloc și amenajarea trotuarului de-a 

lungul str. N. Milescu-Spătarul;

 Expediat demers cptre 

DGLCA 

59 Locatari
Amenajarea unui teren pentru plimbarea animalelor de 

companie;

 Expediat demers către 

DGLCA 

60 Locatari
Amenajarea locației de pe str. Alecu Russo, 57 în 

vederea organizării târgurilor tematice;
 Se acceptă 

61 Locatari
Identificarea spațiilor suplimentare pentru organizarea 

târgurilor și iarmaroacelor tematice;
 Se acceptă 

62
Alexandr Odințov – Consilier 

municipal

Procurarea și lansarea troleibuzelor fără cablu sau 

autobuzelor pe străzile N. Milescu-Spătarul – P. 

Zadnipru - Ginta Latină;

 Expediat demers către 

DGTPCC 

63 Locatari
Organizarea trotuarului pietonal de-a lungul bd. 

Mircea cel Bătrân până la str. Bucovinei;

 Expediat demers către 

DGTPCC 

64 Locatari

Proiectarea și amenajarea Pădurii-parc „Râșcani”;  Se acceptă, inclus în 

proiectele  de amenajare a 

teritoriului implementate al 

Preturii Râșcani 

65 Locatari
Organizarea discuțiilor publice la fiecare etapă de 

elaborare a proiectelor;
 Se acceptă 

66 Locatari
Efectuarea auditului la executarea lucrărilor din cadrul 

proiectului „Curte confortabilă”;
 Se acceptă 

67 Locatari

Curățirea de pietrișul depozitat de o perioadă 

îndelungată și amenajarea ulterioară a terenului din str. 

M. Sadoveanu, 40 – 40/1;

 Expediat demers către 

DGLCA 

68 Locatari
Remedierea problemei cu băncile amplasate în curtea 

blocului nr. 23 de pe str. N. Milescu-Spătarul;
 Expediat demers către 

DGLCA 

69 Locatari

Înaintarea tuturor propunerilor și doleanțelor 

cetățenilor din sector către administrația publică locală 

pentru includerea acestora în elaborarea proiectelor 

ulterioare;

 Se acceptă 

70 Locatari

Instalarea iluminatului public stradal pe aleea dintre 

străzile Maria Drăgan și Meșterul Manole (de-a lungul 

str. Vadul lui Vodă).

 Expediat demerrs către 

DGTPCC 

71 Locatari 
Efectuarea lucrărilor de asfaltare în curtea blocului 

locativ nr. 7/1 din bd. Cuza-Vodă
 Expediat demers către 

DGTPCC 

72 Locatari
Verificarea stării rețeleleor inginerești interioare a 

blocului locativ din str. Trandafirilor, 11/1

 Expediat demers către 

DGTPCC 

73 Locatari
Reparația curții blocului locativ nr. 16 din str. 

Pandurilor, cît și reparația integrală a străzii Pandurilor
 Expediat demers către 

DGTPCC 

74 Locatari
În curtea blocului locativ nr. 31 din bd. Cuza-Vodă, de 

a instala un stadion multifunctional

 Expediat demers către 

DGLCA 

75 Babalan Ghenadie – profesor 
Instalarea/amenajarea unui teren sportiv 

multifunctional în curtea Liceului Rambam, str. 

Independenței, 5/2

 Expediat demers către 

DGETS 

76 Locatari
Reparația stadionului sportiv din curtea Liceului 

Teoretic „Petru Movilă”

 Expediat demers către 

DGETS 

77 Locatari
Verificarea stării rețeleleor inginerești interioare a 

blocului locativ din bd. Cuza-Vodă, 19/2;

 Expediat demers către 

DGLCA 

78 Botea Valeriu 060116272
Amenajarea curții blocurilor locative din str. 

Titulescu, 47, 49, 51, 53/3

 Expediat demers către 

DGTPCC 

79
Consilier municipal Serghei 

Burgudji

Reparația trotuarelor pe bd. Dacia;  Expediat demers către 

DGTPCC 

80 Locatari 

Amenajarea zonei verzi din preajma Liceului Teoretic 

„Nicolae Iorga”;  Se acceptă, se va examina 

posibilitatea amenajării din 

contul economiilor din 2022 

81 Locatari 

Solicitarea informației privind studiul de fezabilitate la 

Parcul de distracții din Parcul „Valea Trandafirilor”
 Expediat demers către Î.M 

,,Direcția parcurilor, cultură 

și odihnă'' 

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

02.12.2021, desfășurate 

în sectorul Botanica

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

02.12.2021 desfășurate 

cu Primarii din 

suburbiile municipiului 

Chișinău

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

30.11.2021, desfășurate 

în sectorul Ciocana
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nr. 

crt
nr. demersului Solicitant Propunere

 Suma, mii 

lei 
 Mențiuni 

82 Locatari 

Informație privind lucrările din preajma Lacului 

„Victoria”
 Lucrările au demarat, în 

cadrul Bugetului Civil 2021 

83 Locatari 
Referitor la parcarea auto din preajma restaurantului 

McDonald's
 Se conlucrează în comun 

cu DGTPCC și INP 

84 Locatari 

Amenajarea terenului aferent șos. Muncești, 804
 Se acceptă, se  va examina 

posibilitatea amenajării din 

contul economiilor din 2022 

85 Sakalî Iurii Activist Stop Ham
Referitor la parcarea auto din preajma restaurantului 

McDonald's
 Se conlucrează în comun 

cu DGTPCC și INP 

86

Locuri de parcare pe str. Burebista  A fost informat despre 

procedura de licitație. Se va 

efectua în 2022 

87
Aleia din bd. Dacia (nr. 25-37)  Expediat  demers către 

DGTPCC 

88 Locatari 
Schimbarea geamurilor la blocul locative nr. 24/1 din 

str. Independenței 

 Expediat demers către 

DGLCA 

89
Rută de autobus din sectorul Botanica pînă la str. 

Doina 

 Expediat demers către 

DGTPCC 

90 Locatari 
Curățarea Lacului „Victoria”  Expediat demers către 

AGSV 

91

Reparația curții blocului locative nr. 1 din str. 

Trandafirilor  Se acceptă, se va examina 

posibilitatea amenajării din 

contul economiilor din 2022 

92 Locatari 
Reparația capital a curților blocurilor locative nr, 51A, 

B, V, din str. Dimineții 

 Expediat demers către 

DGTPCC 

93 Roman Guneavîî – activist civic

Reparația pasajului subteran din bd. Dacia – bd. 

Traian (McDonald's)
 A fost informat de PsB 

despre lucrările de 

proiectare  

94
Publicarea pe viitor a propunerilor pentru 

implementare
 Se acceptă 

95 Implementarea proiectelor după prioritate  Se acceptă 

96
Iluminare mai puternică la SKATE PARK (Valea 

Trandafirilor)

 Expediat demers către 

DCC 

97
Renovarea aleiei din bd. Dacia (nr. 25-37)  Expediat demers către 

DGTPCC 

98

Referitor la construcția blocului locativ din adiacentul 

CMF nr. 2
 Se examinează de către 

Secția Urbanism și 

Arhitectură 

99

Referitor la amenajarea trotuarului din adiacentul 

Lacului „Victoria”
 Lucrările au demarat, în 

cadrul Bugetului Civil 2021 

100
Referitor la parcarea auto din preajma restaurantului 

McDonald's
 Se conlucrează în comun 

cu DGTPCC și INP 

101

Referitor la terenul adiacent imobilului din bd. Dacia, 

24/2 și parcarea automobilelor în preajmă
 Se examinează de către 

Secția Urbanism și 

Arhitectură 

102

Referitor la aleia din preajma imobilului din bd. 

Traian 5/3
 Se examinează de către 

Secția Urbanism și 

Arhitectură 

103
Alexandr Odințov – Consilier 

municipal

Din economiile pentru anul 2020 de proiectat și 

reparat trotuarul din str. Zelinski (perimetrul bd. 

Decebal-str. Titulescu)

 Se acceptă 

104

Renovarea Scuarului „Ceburașca” str. Zelinski 30/3-

30/4  Se acceptă, se va examina 

posibilitatea amenajării din 

contul economiilor din 2022 

105 Locatari 
Instalarea/amenajare unei denivelări pe carosabil, în 

adiacentul L.T. „Iulia Hașdeu” str. Titulescu, 18

 Expediat demers către 

DGTPCC 

106 Locatari 

De monitorizat în continuare efectuarea lucrărilor de 

reparații în curțile de bloc, întru neadmiterea 

executării necalitative a lucrărilor.

 Expediat demers către 

DGTPCC 

107 Locatari 

Demolarea complexul de pavilioane de pe terenul 

arendat de la str. Ion Creangă, 49/1, cu amenajarea 

terenului.

 Se acceptă, în limita 

bugetului pentru anul 2022 

108 Locatari 
Demolarea garajelor din cartierul dintre străzile 

Lisabona și Ion Creangă.
 Se acceptă, în limita 

bugetului pentru anul 2023 

109 Locatari 

Deschiderea unei rute de troleibuz ce ar asigura 

transportul de pasageri din or. Durlești spre s. 

Dumbrava și spre str. L. Deleanu.

 Expediat demers către 

DGTPCC 

110 Locatari 

De lărgit drumul de acces ce leagă str. N. Costin de 

Calea Ieșilor (de la intersecția străzilor N. Costin cu 

str. Paris).

 Expediat demers către 

DGTPCC 

111 Locatari 
De asigurat iluminatul public pe tot perimetrul 

parcului „Valea Morilor”.

 Expediat demers către 

DGTPCC 

112 Locatari 
Amenajarea parcărilor publice în perimetrul intrării în 

parcul „Valea Morilor” din str. Alexandrescu.

 Expediat demers către 

DGTPCC 

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

02.12.2021, desfășurate 

în sectorul Botanica

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

03.12.2021, desfășurate 

în sectorul Buiucani
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nr. 

crt
nr. demersului Solicitant Propunere

 Suma, mii 

lei 
 Mențiuni 

113 Locatari 

De soluționat problema parcărilor neautorizate pe str. 

Ion Creangă, în mod special din perimetrul nr. 70-78.
 Expediat demers către 

DGTPCC 

114 Locatari 
De strămutat terenul sportiv din parcul „La izvor” mai 

departe de terenul de joacă pentru copii. 

 Expediat demers către 

DGLCA 

115 Locatari 
De examinat posibilitatea comasării parcurilor 

„Dendrariu și „Valea Morilor”.

 Expediat demers către 

DGLCA 

116 Locatari 

De examinat posibilitatea amenajării unui drum de 

acces de ieșire din str. Alba-Iulia (terminus) spre 

drumul național.

 Expediat demers către 

DGTPCC 

117 Locatari 

De amenajat acces pentru persoanele cu nevoi speciale 

la scările de la intersecția str. Belinschi 65 cu str. Ion 

Creangă.

 Expediat demers către 

DGTPCC 

118 Locatari 
De examinat în comun cu Primăria or. Durlești, 

proiectul reparației străzii Vasile Lupu.

 Expediat demers către 

DGTPCC 

119 Locatari 
Amenajarea curții blocului locativ  Expediat demers către 

DGTPCC 

120 Locatari 
Amenajarea terenului de gunoi, nr. de containere, 

amplasament,   capacitate, etc

Expediat demers către 

DGLCA

121 Locatari 
Infrastructura edilitară deplorabilă din zona str. M. 

Lermontov – str. Covtun
Se acceptă

122 Locatari 

Alocațiile bugetare către Pretura sectorului Centru au 

crescut și  propunem să nu ne oprim la aceste ajunsuri  Se acceptă 

123 Locatari 
Pasajul subteran din str. Ciuflea urma a fi repara de 

hotelul „Național”;
 Se acceptă, în limita 

bugetului pentru anul 2022 

124 Locatari 
Iluminatul nocturn din parcul „Valea Morilor”;  Expediat demers către 

DGTPCC 

125 Locatari 
Separarea traseelor pietonale și velo;  Expediat demers către 

DGTPCC 

126 Locatari 
Amenajarea locurilor de întrunire a muzicienilor și 

barzilor;
 Se acceptă 

127 Locatari 
Scuarurile se repetă ca tip, e necesar de diversificat, cu 

caractere;
 Se acceptă 

128 Locatari 

Intersecția str. Ismail – bd D. Cantemir, problema nu 

este la intersecție, ci în curte,    ce trebuie amenajată, 

iar lângă intersecție ar fi bine de instalat o parcare    

supraetajată;

 Expediat demers către 

DGTPCC și DGLCA 

129 Locatari 
Propunem lichidarea parcării din piața „Docuciaev”;  Se conlucrează în comun 

cu DGTPCC și INP 

130 Locatari 

Reconstruirea intersecțiilor str. Miorița – str. Gh. 

Asachi, str. Miorița – str.   N. Testemițanu deoarece se 

formează ambuteiaje;

 Expediat demers către 

DGTPCC 

131 Locatari 
Propunem noi străzi pietonale în zona istorică;  Expediat demers către 

DGTPCC 

132 Locatari 
În zona liceului „N. Sulac” propunel mai multe locuri 

de parcare;

 Expediat demers către 

DGTPCC 

133 Locatari 
Amenajarea terenului adiacent „Teatrului de vară”;  Expediat demers către 

DGLCA 

134 Locatari 
 Locuri mai multe de parcare în zona „Teatrului de 

vară”;

 Se conlucrează în comun 

cu DGTPCC și INP 

135 Locatari 
 Ambuteiaje regulate pe str. Universității;  Se conlucrează în comun 

cu DGTPCC și INP 

136 Locatari 
propunem stație de canotaj în parcul „Valea Morilor”.  Expediat demers către 

DGTPCC 

137 Locatari 
Amenajarea zonelor de agrement și distracții în Parcul 

″Rîșcani″ 

Se acceptă, în limita 

bugetului 2022

138 Locatari 
Amenajarea terenurilor de sport în Parcul ″Rîșcani″ Se acceptă, în limita 

bugetului 2022

139 Locatari 
Majorarea bugetului pentru implementarea proiectelor 

investiționale 
Se acceptă

140 Locatari 
Instalarea rampei pentru asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilități 

Se acceptă, în limita 

bugetului 2022

141 Locatari 
Reabilitarea și amenajarea trotuarelor în cartierul 

Poșta Veche 

Expediat demer către 

DGTPCC

142 Locatari 
Mai multe proiecte investiționale în cartierul Poșta 

Veche 

Se acceptă, plan multianul 

investițional din sector

143 Locatari 
Curățarea și prelucrarea cu substanțe chimice a 

arborilor din sector
Se acceptă

144 Locatari 

Înaintarea tuturor propunerilor și doleanțelor 

cetățenilor din sector către administrația publică locală 

pentru includerea acestora în elaborarea proiectelor 

ulterioare 

Se acceptă

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

03.12.2021, desfășurate 

în sectorul Buiucani

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

04.12.2021, desfășurate 

în sectorul Centru

Propuneri în cadrul 

consultărilor din 

04.12.2021, desfășurate 

în sectorul Râșcani
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