
R E P U B L I C A M O L D O V A

MUNICIPIUL CHIŞINĂU

CONSILIUL COMUNEI CIORESCU

DECIZIE

„_10   ”   Decembrie  2021 nr. 4/2

Cu privire la aprobarea 
Programului de dezvoltare social-economică
 al comunei Ciorescu pentru anul 2022

În temeiul art. 14 (1), art. 29(1) din Legea Republicii Moldova nr. 436/2006 
privind Administraţia Publică Locală, în scopul dezvoltării social-economice a 
comunei Ciorescu, a infrastructurii şi în vederea satisfacerii necesităţilor 
populaţiei, Consiliul comunei Ciorescu 

DECIDE:

1. Se aprobă Programul de dezvoltare social – economică al comunei Ciorescu, 
pentru anul 2022 (Anexa nr. 1).

2. Primăria comunei Ciorescu, instituţiile publice şi întreprinderea municipală 
aflate în subordinea Consiliului comunei Ciorescu, în colaborare cu cetăţenii, 
vor întreprinde acţiunile necesare pentru realizarea programului aprobat.

3. Primarul comunei Ciorescu, dl Ivan Scripnic, va asigura îndeplinirea 
prevederilor prezentei Decizii.

4. Comisia pentru ordine publică și drept, pentru educație, cultură, protecție 
socială și ocrotirea sănătății va ține la control îndeplinirea prevederilor 
prezentei Decizii.

Preşedinte de şedinţă:    

Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului

    
    GRIȚAC Alina 



Anexa nr. 1 
 la Decizia Consiliului comunei Ciorescu

 nr. 4/2 din „ 10 ”   Decembrie  2021

P R O G R A M U L
 de dezvoltare social – economică al comunei Ciorescu

  pentru anul 2022
Nr. 
d/o

Obiective

1. Construcția Stației de pompare și a rețelei exterioare de canalizare a unui sector 
din satul Ciorescu;

2. Lucrări de reparație capitală a segmentelor stradale: str. M. Eminescu – Florilor – 
partea stîngă (L=200m + 300m + 220m + 180m + 150m = 1350m);

3. Lucrări de reparație capitală prin asfaltare/betonare a drumurilor din s. Goian: str. 
Ichel, str. Păcii, str. Chișinăului;

4. Construcția rețelei de canalizare pe segmentul străzilor Livezilor – Cireșilor – 
Merilor și reparația capitală a străzilor nominalizate.

5. Restabilirea drumurilor pe care a fost construită rețeaua de canalizare;

6.  Instalarea plăcuțelor cu denumirea străzilor și numerotarea blocurilor locative;

7. Lucrări de reparație capitală în Instituția de Educație Timpurie nr. 220 ”Licurici”: 
sala de sport, galeriile, scările;

8. Elaborarea proiectului privind reconstrucţia acoperişului Şcolii de Arte;

9. Elaborarea proiectului privind consolidarea clădirii Şcolii de Arte;

10. Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultură s. Făureşti;

11. Reparația casei de cultură din satul Goian;

12. Construcția trotuarului adiacent străzii Alexandru cel Bun.

13. Elaborarea proiectului pentru construcția Casei de Cultură din s. Ciorescu;

14. Revizuirea și elaborarea proiectului de renovare a Instituției preșcolare nr. 221;

15. Extinderea rețelei de supraveghere video;

16. Înregistrarea patrimoniului (clădirile proprietate a unității administrativ-
teritoriale);

17. Amenajarea intrărilor principale și a intersecțiilor din satele Ciorescu, Goian, 



Făurești;

18. Reconstrucția rețelei de iluminat stradal pe arterele principale ale satului Ciorescu;

19. Renovarea edificiului Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din satul Goian;

20. Elaborarea proiectului privind reparația acoperișului, sistemului de apeduct și 
canalizare la Gimnaziul nr. 45;

21. Achiziționarea unui aparat de ultrasonografie (IMSP CS Ciorescu);

22. Amenajarea unui laborator de analize în cadrul IMSP CS Ciorescu;

23. Amenajarea unui complex multifuncțional (teren sportiv și centru de joacă);

24. Asfaltarea porțiunilor restante a străzilor Tineretului, S. Lazo, Viilor, Albinița (L= 
70m + 70m + 220m + 140m = 500m);

25. Cercetarea hidrogeologică a apei subterane izvorului în satul Făurești;

26. Construcția unui teren de minifotbal, pe terenul sportiv al I.P.L.T. ”N. Bălcescu”;

27. Asfaltarea curții I.P.L.T. ”N. Bălcescu”;

28. Lucrări de reparație capitală a acoperișului I.P.L.T. ”N. Bălcescu”;

29. Termoizolarea clădirii I.P.L.T. ”N. Bălcescu”;

30. Amenajarea parcului Gimnaziului nr. 45 și extinderea rețelei de supraveghere 
video pe teritoriul acestuia.

Secretar al Consiliului Alina GRIȚAC 


