
RAPORT 
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA 

PRIMĂRIEI ÎN ANUL 2021 

P R I M Ă R I A  C OM U N E I  I V A N C E A  



Scopul activității: 
Dezvoltarea durabilă  a comunei, în scopul creşterii  calității  vieții  prin crearea 
unui mediu economic şi  social prosper, sănătos  şi  participativ, capabil să  asigure 
bunăstarea  cetăţenilor.  
 

Prezentarea generală  a comunei Ivancea în anul 2021: 
 

 • Populație   - 5256 persoane  

    Nașteri  - 22 
    Căsătorii  - 16 
    Decese - 72 



Ținând cont de situația economică, politică și socială actuală din țară, considerăm că 
aceasta este printre domeniile prioritare care necesită intervenție din partea noastră: 

 

- 126 familii din comună au beneficiat de câte 1 m3 de lemne de foc; 
- De ajutor material, în valoare de 86,8 mii lei, au beneficiat 131 persoane; 

- 49 beneficiari de ajutor social; 

-172 de beneficiari de ajutor pentru perioada rece a anului; 
- Cca 300 de personae în etate au beneficiat de pachete alimentare unice; 

- 5 familii au beneficiat de suport monetar (6 mii lei/familie); 

- 6 persoane solitare îngrijite la domiciliu; 
 

I. Sfera socială 



Protecția drepturilor 
copiilor 

- 13 sesizări privind neglijarea copiilor 

- 20 de ședințe al Echipei multidisciplinare 

-36 dosare active 

- 4 dosare închise 

- 4 copii luați la evidență 

- 5 dosare în monitorizare 

- Tutelă/curatelă - 0; 
 

- Sprijin pentru o familie cu 2 copii - 
8 mii lei; 

- Cadouri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă – cca 300; 



Venituri 

Cheltuieli  

Mijloace bănești la 
sfârșitul perioadei 

II. Executarea bugetului 
pentru anul 2021 

15 663 359,28 lei (102,61%) 

14 893 038,69 lei 

1 434 384,00 



Executatarea 
bugetului    

Denumirea instituției 
Aprobat 

iniţial pe 
an 

Plan 

precizat 

pe an 

Executat 

perioada  

gestiune 

Venituri  

  

Cheltuieli 

  

Executarea Guvernării 2106,1 1958,2 1858,8 1867,1 2161,0 

Dezvoltarea locuinței și servicii 
comunale 638,3 1253,3 1175,8 1481,7 

  

790,7 

Aprovizionarea cu apă 737,6 4432,9 4333,3 4339,4 403,7 

Iluminarea stradală 280,0 1001,4 982,5 982,5 2143,4 

Activități sportive 20,0 30,0 29,1 29,1 1,5 

Gospodăria drumurilor 632,3 925,0 924,6 924,9 137,3 

Fondul de rezervă   86,8 86,8 86,8 86,8 

Dezvoltarea culturii (bibliotecile) 316,9     268,7 317,3 

                 (Casa/Căminele de cultură) 1368,5 1396,0 995,4 995,4 664,4 

Educație timpurie 4209,1 4260,0 4204,9 4223,7 5514,9 



100% 95,7
% 

91,7
% 

III. Impozite 

Impozitul funciar pe 
terenurile cu destinație 

agricolă GȚ 

Impozitul funciar pe 
terenurile cu destinație 

agricolă  

Impozitul pe bunurile 
imobiliare neevaluate 

Încasat total - 146 240,00; 
Sold la 31.12.2021 - 
supraplată 225,00 

 

Încasat total - 
151907,00 

Sold la 31.12.2021 - 
6569,00 

83,6% 

Încasat total - 42860,00 
Sold la 31.12.2021 - 

3571,00 

Impozitul pe bunurile 
imobiliare evaluate 

Încasat total - 49591,00 
Sold la 31.12.2021 - 

8148,00 



61,1% 

IV. Taxe 

Amenajarea teritoriului Pentru unitățile comerciale Pentru cazare 

Precizat pe an - 42 000,00 
Executat - 25 684,44 

153,07% 

Precizat pe an - 151 000,00 
Executat - 231 129,32 

183,06% 

Precizat pe an - 32 000,00 
Executat - 58 577,99 

 

Patentă de 
întreprinzător 

Precizat pe an - 00,00 
Executat - 500,00 



V. Dezvoltarea infrastructurii:         
Reparația drumurilor: 

s. Brănești, str.  Libertății - 370 metri (acoperire cu beton); 

s. Furceni, str. Uniri- 250 metri  (acoperire cu beton), în valoare de 

794 998,58 lei  

- În parteneriat cu băștinașii satului 
Brănești a fost betonată o porțiune de 
drum  de 55 m, alocându-se suma doar 

de 23 mii lei și reparat un pod, care de 
ani de zile s-a aflat în stare avariată, din 

bugetul local utilizându-se suma de __ 

lei. 

- În s. Ivancea, cu forțe proprii, a fost 
reparat un pod, fiind alocată suma de 

400 lei.  

Tot cu forțe proprii a fost betonat un 
segment de drum 78 m2 care era foarte 

deteriorat, utilizându-se, în acest scop 

din banii publici suma de 10 mii lei. 

- S-a efectuat documentația de proiect pentru reparația str. 
Kvartal Mira din s. Ivancea 



VI. Iluminat  
public stradal 

- Iluminatul cu elemente de tip LED a fost extins pe perimetrul mai multor străzi ale 
satului Brănești, pe lungimea de 9 km. Banii investiți în acest proiect, În valoare de  638 
400,00 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. 
 

-Lucrări de restabilire, reinstalare a iluminatului public stradal, pe o lungime de __ în 
s. Furceni, în urma lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de energie electrică, 
executate  de către furnizor 



VII. Asigurarea cu apă, canalizare: 
(1) Asigurarea cu apă 

№ Serviciul public 
Datorii la 

01.01.2021 
Calculul 

Corectarea 
datoriilor 

Achitat (lei) 
Datorii la 
31.12.2021 

1 
Furnizarea apei în s. 
Ivancea 

57870,28 207708,00 4500,64 201776,00 59301,64 

№ Serviciul public 
Nr. total de 
gospodării 

Nr. de contracte 
încheiate cu 

peroane fizice 

Nr. de contracte încheiate cu 
persoane juridice 

1 
Furnizarea apei în s. 
Ivancea 

715 515 9 



Executarea lucrărilor din cadrul celei de a VI-a etape a proiectului 
execuție „Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Ivancea, 

raionul Orhei”, în valoare de 3 230 821,90 lei. 
Contribuția Administrației Publice Locale Ivancea, la 

implementarea acestei etape a constituit 352 941,18 lei pentru cele 
2 etape realizate. 

Semnarea, cu Fondul Ecologic Național, a contractului de finanțare, 
în valoare de 8 500 000,00 lei pentru cea de a VII-a etapă a 

proiectului. 

2) Canalizarea 



VIII. Amenajarea și 
salubrizarea localităților: 

-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; 

-Înverzirea spațiilor publice: plantarea arborilor și speciilor de 
conifere; 

-Diminuarea impactului negativ al acțiunii ambroziei asupra 
sănătății prin combatere și prevenire a răspândirii plantei pe 
teritoriul comunei Ivancea; 

 



- Amenajarea gunoiștilor.Îngrădirea gunoiștii din 
s. Furceni cu gard de plasă, care va stopa 
împrăștierea pungilor de plastic și a altor deșeuri 
și cu o bară la intrare, pentru depozitarea 
deșeurilor strict conform graficului. 
 
-Lichidarea gunoiștilor stihiinice din intravilanele 
satelor 

- Instalarea, în fiecare localitate a comunei a trei 
stații de așteptare, asigurate cu bănci, ceasuri și urne 
pentru gunoi 

- Asigurarea cu mobilier stradal a celor mai vizitate 
spații din localitățile comunei : oficiile poștale, 

oficiile medicilor de familie, centrul de sănătate, 
terenurile de joacă 

-Salubrizarea cimitirelor din s. Ivancea, s. Brănești 
și s. Furceni; 

- Serviciile publice de gospodărie comunală din cadrul 
Primăriei au fost asigurate cu lamă pentru curățatul 

zăpezii; 
Penitenciarul nr. 18- Brănești în valoare de 36 000,00 lei; 



№ Serviciul public 
Nr. total de 
gospodării 

Nr. de contracte 
încheiate cu 

peroane fizice 

Nr. de persoane vizate 
în contract 

Nr. de contracte 
încheiate cu persoane 

juridice 

1 Ivancea 715 447 954 14  / 30,9 m3 

2 Brănești 340 300 748 10 /  40,2 m3 

3 Furceni 360 175 391 6  /   2,8 m3 

№ Serviciul public 
Datorii la 

01.01.2021 
Calculul Achitat (lei) 

Corectarea 
datoriilor 

Datorii la 
31.12.2021 

  
Serviciul public de 
salubrizare 

33548,00 268518,00 268729,00 5592,00 27745,00 

Multe contracte de salubrizare au fost corectate, sau anulate din motivul (nou născuți, decesuri, schimbarea locului de trai). 
La venituri, serviciul de salubrizare a înregistrat următoarele cifre: 
 



IX. Instituțiile bugetare 
subordonate: 

- 3 Instituții de educație 
timpurie; 

- 3 Biblioteci; 
- 3 Case/Cămine de cultură; 

 



- Înscriși pe listă - 47 copii, înregistrate 8637 frecvențe în  cele 
252 zile lucrătoare. În anul 2021 grădinița-creșă a activat fără 
întrerupere; 
- În cursul anului 2021 instituția a fost dotată cu toate cele 
necesare, pentru buna funcționare a acesteia; 
- Pentru asigurarea alimentației copiilor, în decursul anului 
2021 au fost alocate 198 783,00 lei, în raport 67/33% plata 
părintească; 
- Activități organizate, cu ocazia diverselor sărbători: „Un 
mărțișor pentru mama”, „Încondeierea ouălor”, „Ziua 
bunicuțelor”, „Darurile toamnei”, „În așteptarea lui Moș 
Crăciun” etc. 
 

IET Grădinița-creșă „Ghiocel” din s. Furceni 



IET Grădinița pentru copii ,, Clopoțel" s.Brănești  
 

- Înscriși pe listă de 45 copii, înregistrate 6155 frecvențe în cele 252 zile 
lucrătoare;   
- În cursul anului 2021 instituția a fost dotată cu toate cele necesare, pentru 
buna funcționare a acesteia; 
- Pentru asigurarea alimentației copiilor, în decursul anului 2021 au fost 
alocate 114 mii lei, în raport 67/33% bugetul instituției/alocările părinților;                                              
- Au fost organizate mai multe activități extracurriculare, dintre care cele mai 
importante au fost: 
8 Martie, Vernisajul lucrărilor de Paști, Adio grădiniță, Ziua copiilor și 
Deschiderea ministadionului pentru sport, Activitate publică ,, Păsările 
domestice", Toamna de aur 2021, Povestea de iarnă" ș.a. 
-  Cu forțe proprii s-a efectuat reparație cosmetică în interiorul edificiului, în 
valoare de 3 mii lei, și amenajarea unui mini-teren de sport în curtea instituției, 
în sumă de 10 mii lei. 



IET Grădinița de copii ,, ALBINUȚA” din  satul Ivancea  
 

- Înscriși pe listă de 46copii, înregistrate 6867 frecvențe în cele 252 zile 
lucrătoare;   
- În cursul anului 2021 instituția a fost dotată cu toate cele necesare, pentru 
buna funcționare a acesteia; 
- Pentru asigurarea alimentației copiilor, în decursul anului 2021 au fost 
alocate ___ mii lei, în raport 67/33% bugetul instituției/alocările părinților;                                              
- Au fost organizate mai multe activități extracurriculare, dintre care cele 
mai importante au fost: 8 Martie, Sărbătoarea  Paștelui, Adio grădiniță, Ziua 
copiilor, 
Toamna de aur ș.a. 
-  Cu forțe proprii s-a efectuat reparație cosmetică în interiorul edificiului, 
în valoare de __mii lei. 
- S-a procurat inventar sportiv, în sumă de __ lei. 
- S-a efectuat documentația de  proiect pentru reparația acoperișului 
blocului alimentar al grădiniței. 



Bibliotecile 

Ivancea 

- 382 utilizatori activi; 

- 3386 numărul de intrări la 
bibliotecă; 

-8965 cărți împrumutate la 
domiciliu; 

- 27 de activități culturale cu 
25 de participanți 

Brănești Furceni 

- 314 utilizatori activi; 

- 2403 numărul de 
intrări la bibliotecă; 

-4991 cărți împrumutate 
la domiciliu; 

- 28 de activități 
culturale cu 293 de 

participanți 
- S-ai instalat 2 condiționere 

iarnă-vară; 

225 utilizatori unici; 
- 690 numărul de intrări la 

bibliotecă; 
-400 cărți împrumutate la 

domiciliu; 
- 43 de activități culturale cu 

__ de participanți 



Au activat în regim  limitat de restricțiile și măsurile de protecție, generate de 
pandemia COVID-19. Din acest motiv activitățile au fost realizate cu un număr mai mic 
de spectatori cu prezență fizică, cu o bună prezență, în schimb, în mediul online. 

Casa de cultură Furceni 
 

- frecventată de cca 5000 de copii și 
adulți; 

- 2 activități organizate; 

- 8 activități în calitate de 
participant; 

Instituțiile de cultură 

Căminul de cultură Brănești 
 

- 50 activități organizate; 

- 4000 spectatori offline; 

- 27600 vizualizări online 
(Facebook, Instagram); 

 
 



Lucrări de restabilire a monumentului 
în memoria eroilor Corpului 2 de 
Cavalerie „Sovietul comisarilor 
poporului Ukrainei” al Frontului de Sud 
din extravilanul s. Ivancea, comuna 
Ivancea, raionul Orhei, în valoare de 
249 860,00, sumă alocată de Consiliul 
Raional Orhei 
 

Domeniul culturii 



S p o r t  
- Au fost procurate 3 seturi de uniforme , pentru cele 3 echipe de 

fotbal din satele Ivancea, Brănești și Furceni; 

- La 4 iulie 2021 a avut loc  inaugurarea sezonului sportiv, cu 

participarea amatorilor de sport din toate cele 3 sate ale comunei 

Ivancea; 

- În cursul anului 2021 echipa comunei Ivancea a luat parte activă 
la Campionatul raional la Fotbal, clasându-se pe locul III. 

Administrația Publică Locală Ivancea a suportat toate cheștuieile 
ce țin de deplasare și participare; 
- În cursul anului 2021, cu forțe proprii, s-a efectuat reparația 
încăperii din edificiul vechi al grădiniței de copii din satul Ivancea. 
Ea a fost dotată cu minimul necesar pentru desfășurarea 
antrenamentelor. În rezultat, în același an aici și-a început 
activitatea secția de lupte libere și greco-romane; 



Chiar dacă nu sunt în subordinea  noastră, Administrația Publică Locală Ivancea se implică în 
activitatea acestora, în direcția îmbunătățirii condițiilor de activitate și sporirea siguranței 
vieții copiilor din comună. 
 - A fost demolate  clădirile, aflate în stare avariată, din imediata apropiere a gimnaziului și 
grădiniței din satul Brănești; 

- A început construcția unui teren de sport multifuncțional în curtea gimnaziului din satul 
Brănești; 

- S-a procurat echipament sportiv pentru copiii din gimnaziul  satului Furceni; 

- S-a finalizat proiectul privind eficientizarea energetică a edificiului IP Gimnaziul din s. 
Furceni. Astfel Agenția pentru Eficiență Energetică a alocat suma finală de 199 414,69 lei. 

Gimnaziile din comuna Ivancea 



X. ACTIVITATEA PRIMARULUI ȘI A CONSILIULUI COMUNAL IVANCEA 
 

.  
Numărul deciziilor adoptate pe parcursul anului 2021  58 decizii 

Numărul dispoziţiilor cu caracter normativ şi individual emise de 

primarul comunei 
82 dispoziţii 

Numărul dispoziţiilor  de personalul scriptic  emise de primarul comunei 128 dispoziţii 

Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul  de decizii 

adoptate) 
33 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 



XI. SERVICII DE SECRETARIAT 

3 13 311 735 10 

Certificate 
eliberate 

cetățenilor  

Cereri examinate 
din partea 
cetățenilor 

Certificate de 
urbanism 

Autorizații 
de 

construire 

Notificări privind 
inițierea 
activității de 
comerț 



 Vă mulțumesc pentru atenție! 
  


