
PRIMĂRIA COMUNEI IVANCEA 

CU  PRIVIRE  LA ACTIVITATEA PRIMĂRIEI ÎN 
ANUL 2020 

Decembrie - 2021 

Raport 

Boris  OCHIȘOR, 

P r i m a r  a l  c o m u n e i  I v a n c e a  



          A fost un an cu multe evenimente de bună 
calitate. Toate activitățile au fost posibile datorită 
sprijinului Dumneavoastră, datorită unor membri 
entuziaști ai echipei din cadrul Primăriei, datorită 
voluntarilor dezinteresați din comunitatea noastră. 
În multe inițiative am beneficiat de suportul 
membrilor consiliului local, iar pentru altele – mai 
este necesar de consens, eforturi și argumente 
suplimentare pentru a forma o viziune comună. În 
special, mulțumesc tuturor consilierilor locali, care 
au susținut deciziile atât de necesare pentru 
cetățenii noștri. 
 



           În situația unei crize complicate din 

Republica Moldova, în condițiile unui buget 

redus atestat de situația COVID-19, oricum 

am continuat investițiile, s-a mers înainte cu 

reabilitări de străzi, cu lucrări de 

modernizare a sistemului de apeduct și 
continuarea proiectului legat de canalizare, 

cu lucrări de îmbunătățire a activității 
grădinițelor, cu proiect de reparație a sălii 
de sport, proiecte de iluminat stradal, 

amenajare a teritoriului, etc.  
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1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 
Bugetul local  

inclusiv: 

9982,9 17841,8 17084,0 95,8 6709,
6 

6620,9 6261,7 94,6 664,1 

veniturile fiscale, din care: 3960,2    
3960,2 

3756,8 94,9           

Impozitul pe venit din salariu 2772,3 2772,3 2667,0             
Alte impozite și taxe (impozite 
pe proprietate, impozite și taxe 
pe mărfuri și servicii) 

1187,9 1187,9 1089,8 91,7           

încasări nefiscale  730,2 680,7 757,9 111,3           
Transferuri primite între bugetul 

de  
Stat și bugetele locale 

5292,5 10936,9 10918,1 99,8           

Transferuri primite între 

bugetele  
locale în cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale 

- 2264,0 1651,2 72,9           

      În anul 2020 
veniturile bugetului 
Primăriei com. 
Ivancea au fost 
executate în sumă 
totală de 17084,0 mii 
lei, iar cheltuielile – 
în sumă de 6261,7 mii 
lei și se prezintă în 
acest tabel: 

EXECUTAREA BUGETULUI 

PE  ANUL 2020 



ACTIVELE NEFINANCIARE AU FOST EXECUTATE SUMA DE 10 719,6 MII LEI, DIN CARE: 
 

- reparații capitale ale clădirilor – 213,8 mii lei; 
- reparații capitale ale construcțiilor speciale – 753,6 mii lei; 
- reparații capitale ale instalațiilor de transmisie – 1609,8 mii lei; 
- procurarea mașinilor și utilajelor – 246,2 mii lei; 
- reparații capitale ale mijloacelor de transport – 76,7 mii lei; 
- procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc – 247,4 

mii lei; 
- procurarea activelor nemateriale – 3,6 mii lei; 
- procurarea altor mijloace fixe – 69,8 mii lei;  
- instalații de transmisie în curs de execuție – 6637,9 mii lei; 
- procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor – 272,4 mii lei;  
- procurarea pieselor de schimb – 41,7 mii lei; 
- procurarea produselor alimentare – 235,1 mii lei; 
- medicamente și materiale sanitare – 14,2 mii lei;  
- procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou – 151,6 mii lei;  
- procurarea materialelor de construcție – 128,0 mii lei;  
- procurarea altor materiale – 17,8 mii lei; 
realizarea terenurilor – (0,02 mii lei). 



-Organizarea a 11 ședințe ale CSE Ivancea; 
-Monitorizarea continuă a situației, legate de contaminarea cu 

virusul covid-19 pe comună, colaborarea cu Centrul de 

Sănătate Ivancea și reprezentantul Inspectoratului de Poliție 

în acest sens; 

-Distribuirea dezinfectanților fiecărei gospodării din s. 

Furceni; 

-Organizarea filtrului de dezinfecție la intrarea în s. Furceni; 

-Asigurarea, cu produse alimentare și de igienă, a unor familii 

socialmente vulnerabile; 

-Asigurarea transportului pentru distribuirea pensiei 

locuitorilor comunei Ivancea; 

 

COMISIA PENTRU 

SITUAȚII EXCEPȚIONALE 
IVANCEA: 

 



(1)  Reparația drumurilor: 

Străzile – s. Ivancea: str. Centrul Vechi- 456,84 m (drum 

asfaltat, tipul profilului VI); 

 Str.  Mehanizatorov, I. Belețchi – 700 m (variantă albă); 

s. Furceni – str. Păcii, M. Gașper – 500 m (variantă albă); 

s. Brănești – str. Fântânelor – 160 m (acoperire cu beton); 

Total lungime reparată 1 816,84 m., în valoare de 753,6 mii lei 

+; 
 (2) Reabilitarea drumurilor în urma calamităților 
naturale - total lungime reabilitată ___ m; 
 
(3) Negocieri cu Administrația de Stat a Drumurilor în 
vederea construcției trotuarelor, cu lungimea totală 
de 1600 m, de-a lungul traseului republican, în 
intravilanul satelor Ivancea și Brănești 

I.   Dezvoltarea 

infrastructurii  

drumurilor–  element 

prioritar în activitatea 

Primăriei  

 



II. ILUMINAT  

PUBLIC STRADAL 

 

      Iluminatul cu elemente de tip LED a fost extins pe 

perimetrul mai multor străzi ale satului Ivancea, pe lungimea 

de 17,6 km. 

     Banii investiți în acest proiect, În valoare de 1 616 290,00 

lei au fost acordați de Consiliul Raional Orhei. 

      În rezultat, a fost asigurat un trai decent și sigur 

cetățenilor noștri, a sporit considerabil securitatea pietonilor 

și a șoferilor în cursul deplasărilor nocturne. 

 



-S-a trasat 1km de rețea pentru a asigura unirea directă dintre fântânile arteziene 

și turnuri, mărind, astfel, calitatea apei furnizate consumatorilor; 

-A fost asigurată funcționarea utilajului și a echipamentului de strictă necesitate: 

procurarea și instalarea pompei pentru asigurarea furnizării apei potabile, 

achiziționarea uneltelor și materialelor necesare; 
 

III. ASIGURAREA CU APĂ, CANALIZARE: 

 
(1) Asigurarea cu apă 



-Executarea lucrărilor din cadrul celei de 
a IV (suma rămasă 1 148 135,28 lei) și a V-

a ( în valoare de 5 000 000 lei) etape a 

proiectului execuție „Evacuarea și 
epurarea apelor uzate din satul Ivancea, 

raionul Orhei”, precum și inițierea 
procedurii de corectare a erorilor, legate 

de terenul pentru amplasarea stației de 
epurare. Contribuția Administrației 
Publice Locale Ivancea, la 

implementarea acestor etape a 

constituit 361 606,04 lei și, respectiv, 
882 352,94 lei pentru cele 2 etape 

realizate. 
 

(2) Canalizarea 



-Amenajarea localităților din comună, efectuarea 

curățeniei în spațiile publice de către APL Ivancea, 

monitorizarea spațiilor proprietate privată, în acest sens; 

-Evacuarea săptămânală a deșeurilor menajere din 

fiecare localitate a comunei, amenajarea gunoiștilor; 
-Salubrizarea cimitirelor din s. Ivancea, s. Brănești și s. 

Furceni; 

-Înverzirea spațiilor publice: plantarea unui gard verde 

în jurul gunoiștii din s. Furceni (bilunarul de înverzire din 

toamna anului 2020); 

-Diminuarea impactului negativ al acțiunii ambroziei 

asupra sănătății prin combatere și prevenire a 

răspândirii plantei pe teritoriul comunei Ivancea; 
 

 

IV. AMENAJAREA ȘI 
SALUBRIZAREA 

LOCALITĂȚILOR: 

 



-Amenajarea scuarului monumentului eroilor 

căzuți în cel de al II-lea Război pentru 

Apărarea Patriei; 

 

-Asigurarea blocurilor locative din comună cu 

30 de tomberoane; 

 

-Extinderea și înnoirea terenului de joc pentru 

copii din satul Ivancea cu utilaj sportiv; 

-Elaborarea și realizarea unui plan de acțiuni 
privind sporirea siguranței apei potabile în 

comuna Ivancea; 

 



-Pregătirea instituțiilor de educație timpurie din comună pentru 

redeschidere, dotarea cu cele necesare, conform normelor indicate,  

în valoare de cca. 200 mii lei pentru fiecare instituție; 

 

-Monitorizarea și asigurarea continuității și a productivității activității 
angajaților instituțiilor bugetare din comuna Ivancea; 

 

-Asigurarea contribuției de 50% pentru câștigătorii proiectului 50+50 

privind dotarea bibliotecilor locale cu cărți noi și a Căminului de 

cultură din satul Brănești cu vestimentație tradițională pentru 

ansamblul din sat; 

 

V. INSTITUȚIILE 
BUGETARE 

SUBORDONATE: 

 



-Realizarea proiectului „Reparația capitală a sălii sportive în instituția publică Gimnaziul Ivancea”, 
selectat spre finanțare și declarat câștigător în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 
1+3” prin Procesul verbal nr.4 din 5 iunie 2020 al ședinței Comitetului de evaluare și supraveghere 

a proiectelor în cadrul Programului „DAR 1+3”. Aplicantul lider este Primăria comunei Ivancea, 

parteneri fiind grupul de inițiativă al băștinașilor comunei Ivancea (diaspora), un agent economic, 

Guvernul Republicii Moldova. Finalizarea proiectului, ce are drept scop reparația capitală a sălii 
sportive din cadrul IP Gimnaziul Ivancea, este preconizată până la finele anului curent.  

 

-Dotarea Oficiului Medicilor de 

Familie din s. Furceni cu 5 

condiționere; 
 

VI. INSTITUȚIILE BUGETARE DIN COMUNA IVANCEA 

-Instatalarea capacelor de canalizare 

în curtea gimnaziului din s. Brănești și 
a grădiniței de copii din s. Furceni; 

 

Contribuția Diasporei Contribuția APL Bugetul de Stat 
Alte surse/Alți 

parteneri 

56570,46 180220,24 249209,34 15000 



VII. ACTIVITATEA PRIMARULUI ȘI A CONSILIULUI 
COMUNAL IVANCEA 

Numărul deciziilor adoptate pe parcursul anului 2020  70 decizii 

Numărul dispoziţiilor cu caracter normativ şi individual emise de 
primarul comunei 

63 dispoziţii 

Numărul dispoziţiilor  de personalul scriptic  emise de primarul 
comunei 

84 dispoziţii 

Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul  de 
decizii adoptate) 

63 decizii 

Numărul deciziilor adoptate în regimul de urgenţă cu 
respectarea alin 2 din art. 14 din Legea nr. 239/2008  

0 

Numărul  întrunirilor consultative (audieri publici, dezbateri, 

şedinţe ale comisiilor consultative)   desfăşurate  de autoritatea 
administraţiei publice locale  

18 ședințe ale comisiilor consultative de 
dezbatere a proiectelor de decizii 



. 

VIII. SERVICII DE SECRETARIAT 

Certificate eliberate 
cetățenilor-  648 
Cereri examinate din 
partea cetățenilor  - 168 
Certificate de urbanism 
emise - 16 
Autorizații de construire 
emise - 10 
Notificări privind inițierea 
activității de comerț - 7 



. 

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 


