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Municipiul Oradea din Ro-
mânia și comuna Băcioi 

din Republica Moldova vor coo-
pera în vederea creșterii capacității 

instituționale a autorităților pu-
blice locale cu scopul asigurării 
dezvoltării economico-sociale a 
comunităților locale, precum și 
pentru implementarea unor pro-
iecte necesare comunității.

Primarul Municipiului Ora-
dea, Ilie Bolojan, a efectuat pe 
24.02.2020, o vizită de lucru în 
com. Băcioi, unde a înmânat do-

cumentele emise de municipiul 
Oradea, necesare pentru pro-
cedura de înfrățire a celor două 
localități și în vederea coordonă-
rii activităților de cooperare între 
acestea.

Totodată, acesta a avut o între-
vedere de lucru cu Primarul com. 
Băcioi, Ilie Leahu, și cu echipa 
primăriei unde s-au discutat ofer-
tele de sprijin în administrarea 
publică locală care pot fi oferite 
de către Municipiul Oradea co-
munei Băcioi. 

Ilie Bolojan a menționat că 
Municipiul Oradea, chiar dacă se 
supune unor anumite riscuri, se 
poate orienta spre finanțarea unor 
proiecte în localitatea Băcioi. 
Potrivit acestuia, pentu început, 
Municipiul Oradea va delega un 
specialist în urbanism și arhitec-
tură care va efectua în com. Bă-
cioi expertizele tehnice necesare 
derulării unor anumite proiecte 
privind amenajarea teritorială. 
Acestea urmează a fi demarate 
până în vara acestui an.

„Colegii mi-au arătat proiectele 
care spun ei că sunt în competența 
comunei și ar fi necesare de rea-
lizat, de la partea de grădinițe la 
partea de acoperiș de școală și 
alte două, trei lucruri pe care mi 
le-au arătat. Noi din respect pen-
tru cei care trăiesc pe terenurile 
unde din istorie locuiesc românii, 
cum este și Republica Moldova, 
vrem să aducem niște investiții în 
semn de respect pentru dumnea-
voastră. Nu vrem nimic altceva.”, 
a declarat Ilie Bolojan, Primarul 
Municipiului Oradea Județul Bi-
hor, România.

La fel, delegația din Ro-
mânia a participat, alături de 

Municipiul Oradea și comuna Băcioi vor coopera 
în vederea creșterii capacității instituționale

T ransparența procesului decizional din 
com. Băcioi poate fi urmărită pe internet. 

Administrația Publică Locală a lansat site-ul ofi-
cial al Primăriei și al Consiliului Local.

Potrivit autorităților pagina web www.bacioi.
md are ca scop familiariza-
rea publicului larg în reţeaua 
Internet cu activitatea auto-
rităţii administraţiei publice 
locale.

Site-ul conține informații 
cu referire la știrile și eve-
nimentele din localitate, 
anunțuri cu privire la deco-
nectările de la energia electrică sau alimentarea 
cu apă. La fel, aici sunt publicate dispozițiile pri-
marului, deciziile Consiliului Local, componența 
comisiilor consultative și a celor specializate. 

Pagina web este completată sistematic cu in-
formaţii despre; activitatea instituţiilor din sector, 
proiectele de decizii ale Consiliului Local, pro-
iecte care urmează a fi implementate, contactele 

funcţionarilor publici, la fel și cu alte informații, 
cu scopul de a transparentiza procesul decizio-
nal din com. Băcioi.

„Pe aceasta cale ne dorim să venim în spriji-
nul cetățenilor, oferindu-le dreptul la informația 

produsă și gestionată de 
administrația publică loca-
lă și în același timp să fim 
o referință permanent des-
chisă tuturor celor ce vor 
să cunoască com. Băcioi și 
pe oamenii acestor locuri.”, 
susține Primarul com. Bă-
cioi, Ilie Leahu.

Autoritățile locale reprezintă o verigă im-
portantă a procesului decizional național, iar 
transparența acestui proces la nivel local și acce-
sul la informația cu caracter oficial este un aspect 
necesar în asigurarea eficienței procesului de 
elaborare a deciziilor, a legalității și legitimității 
autorităților implicate.

Redacția ZdB

P rin decretul Primăriei co-
munei Băcioi domnului 

Teodor Leahu i s-a conferit titlul 
de „Cetățean de Onoare” al co-
munei Băcioi, pentru sprijinul, 

încurajarea și ajutorul financiar 
acordat localității de baștină Bă-
cioi pe parcursul unei perioade 
de timp îndelungate, și cu prile-
jul aniversării jubiliare. 

Din partea întregului colectiv 
al Primăriei comunei Băcioi ve-
nim cu felicitări cordiale și sin-
cere sentimente de considerație 
și respect pentru numeroasele 

acțiuni de mecenat făcute pentru 
comuna noastră de către domnul 
Leahu. 

Redacția ZdB

D-lui Teodor Leahu i s-a conferit 
titlul de „Cetățean de Onoare”

echipa primăriei la inspectarea 
construcției nefinalizate din 
centrul comunei Băcioi, Casa 
de Cultură din s. Băcioi, care se 
află în ruine mai mult de 30 de 
ani. Decizia privind soarta aces-
tei construcții urmează a fi luată 
după efectuarea expertizei teh-
nice necesare privind rezistența 
mecanică și de stabilitate a aces-
tui obiectiv.

Marți, 18.02.2020, Consiliul 
Local al Municipiului Oradea a 

emis Hotărârea nr. 90, din 18 fe-
bruarie 2020, ,,Privind aprobarea 
încheierii unui acord de principiu 
de înfrățire între Municipiul Ora-

dea Județul Bihor din România și 
Unitatea Administrativ Teritoria-
lă – comuna Băcioi Municipiului 
Chișinău Republica Moldova”.

Iar sâmbătă, 22.02.2020, 
Consiliul Local al com. Băcioi 
a adoptat decizia de înfrățire a 
com. Băcioi cu Municipiul Ora-
dea, județul Bihor, din România.

Oradea este unul dintre cele 
mai dezvoltate oraşe din Româ-
nia. Înfrăţirea oraşului Oradea 
cu comuna Băcioi face parte din 

strategia municipalităţii orădene 
de a sprijini comunităţile din di-
aspora românească.

Redacția ZdB

A fost lansată pagina web a Primăriei 
și a Consiliului Local al com. Băcioi.
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Este primul vostru mandat de primar. 
Care sunt problemele de stringentă ac-

tualitate din com. Băcioi pe care v-ați pus ca 
scop să le rezolvați în acest mandat? 

Sunt la primul mandat la funcția de primar, 
este adevărat, însă domeniul de activitate îmi 
este cunoscut, am activat anterior ca consilier 
local, secretar la consiliului local și ca vicepri-
mar. În plus studiile în administrație publică mă 
califică și îmi sunt de mare ajutor în activitatea 
administrativă ce mi-am pus scop s-o desfășor.

 În primărie este de lucru la nesfârșit. Pro-
bleme ce necesită implicare și soluționare 
rapidă și de lungă durată sunt foarte multe. 
Cadru legal atribuie primarilor competențe 
și responsabilități tot mai multe însă fără să 
prevadă resurse financiare noi și adecvate 
soluționării problemelor abordate, în confor-
mitate cu principiul conform căruia resursele 
ar trebuie să se potrivească cu competențele. 
Remunerațiile primarului și angajaților din 
Primărie sunt departe de a fi decente sau sufici-
ente și au tendința de a descuraja tinerii și per-
soanele calificate de la angajare și asumarea 
responsabilităților. Cu toate acestea sunt opti-
mist și consider că numaidecât se vor produce 
lucruri pozitive în com. Băcioi, fapt pentru 
care voi insista alături de echipa din Primărie 
și Consiliul Local al com. Băcioi. Voi face tot 
posibilul să fim auziți în raport cu autoritățile 
mun. Chișinău, autoritățile centrale, donatorii 
și partenerii externi. Interesul băcioienilor este 
și interesul meu și întotdeauna mă voi baza și 
consulta cum să procedez mai rațional și mai 
binevenit pentru oameni.

Totodată, problemele com. Băcioi le-aș în-
scrie în câteva paliere:

Întreținerea și modernizarea Instituțiilor de 
învățământ preșcolar (grădinițele), învățământ 
școlar (școala primară, liceu și gimnaziu din 
s. Brăila). 

Proiectarea și extinderea serviciilor de ali-
mentare cu apă, gaz, lumină electrică a caselor 
de locuit.

Infrastructura drumurilor locale și rețelelor 
de iluminat public. 

Proiectarea și construcția sistemului cen-
tralizat de canalizare și a stației de epurare.

Crearea unor centre de ocupație și activități 
extracurriculare pentru tineri si maturi (con-
structia parcului, deschiderea stadionului, des-
chiderea unui centru de tineret etc). 

Eficientizarea transportului public, înnoi-
rea unităților de transport și completarea grafi-
cului cu rute noi de autobuze.

Curățenia și întreținerea salubră a 
localităților din componența com. Băcioi și a 
râului Ișnovăț. 

Proiectarea și construcția unei piețe agri-
cole. 

Susținerea și atragerea investitorilor și 
agenților economici. 

Care este bugetul c. Băcioi pentru anul 
2020 și care sunt domeniile prioritare care vor 
fi finanțate din bugetul local în acest an?

Bugetul com. Băcioi pentru anul 2020 este 
de aproximativ 27 mln lei, dintre care: 

13 mln 153 mii lei sunt cheltuieli cu 
destinație specială, pentru întreținerea și ac-
tivitatea celor 4 grădinițe din comună: nr. 45 
s. Brăila, 101,171 și 176 din Băcioi, inclusiv 
planificare pentru grădinița nr. 140 care se află 
în proces de reparație care intenționăm să o 
deschidem în acest an.

4 mln 974 mii lei sunt cheltuieli pentru pri-
mărie și serviciile de suport (retribuirea muncii, 
contribuții și servicii.)

380 mii lei, retribuirea muncii angajaților 
asistenților sociali din cadrul Primăriei com. 
Băcioi.

455 mii lei, retribuirea muncii angajaților 
și întreținerea stadionului care urmează a fi 
deschis. 

1 mil 44 mii lei sunt cheltuieli pentru dez-
voltarea în domeniul culturii (Bibliotecile Pu-
blice din Băcioi, Brăila și Căminul Cultural). 

100 mii lei, activități sportive, acțiuni pen-
tru tineret. 

338 mii lei fondul de rezervă și situații de 
urgență. 

500 mii lei, construcția rețelelor de ape-
duct 2.4 km, proiectarea și conectarea la 
energia electrică a sondei arteziene de pe str. 
Chișinăului. 

500 mii lei, p/u extinderea iluminatului 
stradal. 

2 mil 804 mii lei p/u servicii de reparații 
curente a drumurilor și întreținerea lor. 

600 mii lei procurarea materialelor de 
construcție la reparația drumurilor (pietriș, ci-
ment)

2 mil 300 mii lei pentru dezvoltarea comu-
nală și amenajarea teritoriului.

Prioritar în acest an este să soluționăm 
problema lipsei locurilor libere la grădiniță 
prin deschiderea grădiniței nr. 140 cu capa-
citate de 160 de locuri, care se află în proces 
de reparație de mai mulți ani. Costurile pentru 
finisare la amenajarea teritoriului (pavilioane, 
terenuri de joacă, pavare etc.) se ridică la circa 
2 mil 174 mii (fără albituri, veselă și inventar 
p/u gospodărie necesare la buna funcționare). 
Un obiectiv important este și reparația capitală 
a acoperișurilor grădinițelor nr. 101 și 171 din 
Băcioi, cu izolarea termică a pereților, ce pre-
vede costuri de circa 4 mil lei. Plus construcția 
unor anexe la Grădinița nr. 171 necesare pen-
tru menținerea activității. Reparația capitală a 
acoperișului și izolarea termică a gimnaziului 
din Brăila cu costuri de circa 2 mil 636 mii lei. 
Total costuri sunt de 8 mil 636 mii lei, dintre 
care Consiliul Municipal Chișinău prin inter-
mediul consilierilor municipali ai fracțiunii 
PAS au obținut în proiectul de buget al mun. 
Chișinău pentru aceste obiective 5,5 mil de lei, 
iar contribuția noastră din buget local trebuie 
să fie diferența - circa 3 mil 13 mii lei.

Alt obiectiv este proiectarea și derularea cât 
mai urgentă a lucrărilor de construcție a unei 
grădinițe noi pentru s. Brăila, cu capacitate de 
3 grupe cu ajutorul FISM, grant nevalorificat 
din partea Guvernului României, de circa 2 
mil lei. Diferența costurilor pentru finalizarea 
proiectului de construcție capitală a grădiniței 
este contribuția noastră, minim 2 mil lei, bani 
planificați deja în buget. 

Alt obiectiv planificat cu contribuția 
CMC(Consiliului Municipal Chișinău) este 
schimbarea acoperișului Școlii Primare nr. 
101. CMC a planificat în acest sens 700 mii 
lei, însă un deviz de cheltuieli estimativ pen-
tru executarea acestor lucrări se apropie de 
suma de 1 mil 700 mii lei. Să reducem cheltu-
ielile la drumuri fie de la amenajarea teritoriu-
lui în așa fel, încât să reușim să acoperim chel-
tuielile pentru a repara în acest an acoperișul 
instituției de învățământ școlar cu suprafața 
de 2 600 m², care de fiecare dată la o situație 
meteorologică nefavorabilă fie curge, fie sunt 
luate de vânt foile de ardezie, punând în pe-
ricol viața și siguranța copiilor. Punem accent 
și trebuie să creăm condiții decente pentru cei 
400 de copii de clasele primare care frecven-
tează această instituție, și desigur că prioritate 
au și vor avea copii și educația lor. 

Un alt obiectiv important din acest sunt lu-
crările de reparație a drumului de acces către 
Băcioi din partea Aeroportului (nucari) pentru 
care am obținut finanțarea a 2 mil lei, fapt pen-
tru ce le sunt profund recunoscător consilieri-
lor municipali PAS.

Cum vedeți dezvoltarea infrastructurii în 
localitate (asfaltarea drumurilor, asigurarea 
cu apă și canalizare, iluminat stradal, siste-
melor de alimentare cu gaze naturale)? Vă ru-
găm să descrieți acțiunile Primăriei Băcioi în 
această direcție.

Ce ține de alimentarea cu gaze naturale, 
Primăria Băcioi contractează serviciile de 
proiectare pentru elaborarea proiectelor de 
execuție cu privire la aprovizionarea cu gaze 
naturale a caselor de locuit. Ulterior la cererea 
oamenilor se depune setul de acte la Chișinău 
Gaz și ei urmează să includă aceste proiecte în 
planul de investiții pentru etapele următoare. 

La ora actuală avem proiectată presiunea 
medie din str. Iurii Gagarin (Afanasie Chi-
ochiu) până la str. Aeroportului din sectorul 
Hamzeu cu perspectiva a 600 de case, iar la 
moment elaborăm proiectul de execuție pentru 
presiunea joasă, prima etapă circa 200 consu-
matori din acest masiv. În acest context, sunt 
invitați toți locuitorii ori deținătorii de terenuri 
din acest sector la Primăria com. Băcioi, cu 
un act de identitate, pentru a depune cerere 
și a achita bonul de conectare în mărime de 
2 970 lei, în scopul urgentării includerii în 
planul de investiții a Chișinău Gaz, pentru a 
putea efectua lucrările de gazificare în acest an 
fie la anul viitor. Pentru efectuarea lucrărilor 
este nevoie să fie scrise 50%+1 din cereri. Pe 
str. Chișinăului Primăria a proiectat sistemul 
de alimentare cu gaze naturale, iar construcția 
rețelelor de gaz au fost suportate de locuitori. 

Similar, este și cu racordarea la rețeaua 
electrică APL care urmează să elaboreze pro-
iectele de execuție pentru str. Chișinăului, sec-
torul nou locativ și pentru s. Străisteni și alte 
adrese, ca să putem propune la finanțare către 
furnizorul de energie electrică extinderea și 
modernizarea rețelelor.

 La capitolul iluminat stradal ne propunem, 
în colaborare cu Rețelele de Iluminat Public 

Interviu cu primarul com. Băcioi, Ilie LeAhu: Priorități trasate pentru primul mandat de primar

Primarul com. Băcioi, Ilie Leahu / foto: bacioi.md

iar Întreprinderea Municipală „Lumteh” să 
efectueze lucrările. În acest sens mizăm în 
continuare pe o buna colaborare cu autoritățile 
municipale.

Despre conectarea la apeduct: la ora ac-
tuală primăria Băcioi efectuează lucrările de 
conectare la energia electrică a sondei de pe 
str. Chișinăului. În scurt timp, Primăria va 
achiziționa materialele necesare pentru extin-
derea rețelei de apă pe străzile respective cu 
circa 2,4 km de apeduct în prelungire la cei 
800 m deja existenți, iar toți potențialii consu-
matori vor trebui să achite taxa de conectare de 
3 000 de lei Întreprinderii Municipale „Băcioi 
Comservice”, întreprindere care va asigura 
efectuarea lucrărilor de construcție a rețelei 
de apă până la fiecare lot de teren ori casă de 
locuit. 

Asfaltarea drumurilor prioritar se va efec-
tua pe străzile centrale și căile de acces către 
comunitate, inclusiv podurile avariate, iar stră-
zile din interiorul localității vor fi la întreținere 
curentă - varianta albă, pietriș, beton. Până 
nu vom construi sistemul centralizat de cana-
lizare, este riscant să avansăm cu construcția 
capitală a străzilor din beton sau asfalt în inte-
riorul localității, iar acolo unde este necesitate 
stringentă vom interveni. 

Care este, dupa parerea voastra, cea mai 
importantă problemă actuală din com. Băcioi 
ce necesită a fi rezolvată imediat?

Mai multe locuri libere la grădinițele din 
localitate și reparația capitală cât mai urgen-
tă a unor instituții de învățământ preșcolar și 
școlar. Trebuie garantată posibilitatea ca copiii 
să aibă o educație de calitate și condiții decen-
te, pentru că ei sunt viitorul zilei de mâine. În 
așa fel și mulți părinți vor putea să-și găseas-
că un loc de munca pentru a întreține familia. 
Trebuie să ne bucurăm că este necesitate de 
asemenea instituții și trebuie să le oferim tutu-
ror care au nevoie aceste condiții. Băcioi este 
o comunitate în creștere cu natalitate și spor 
pozitiv, fapt ce ne motivează, comparativ cu 
alte localității din țară, unde au fost reparate 
și deschise noi instituții fie de învățământ fie 
grădinițe și au ajuns să fie goale 

Populația este în scădere din cauza exo-
dului la oraş ori peste graniţe, multe sate mici 
sunt aproape pustii, dar nu este și cazul com. 
Băcioi.

O mare bătaie de cap pentru locuitorii 
c. Băcioi este depozitarea neautorizată a 
deșeurilor. De ce este atât de greu de combă-
tut acest fenomen?

Depozitarea în locuri neautorizate se 
sancționează cu amendă. Este important să 
păstrăm curățenia, curat este acolo unde se 
păstrează, nu unde se face des. 

Aruncarea gunoiului la nimereală nu 
este o soluție, dar poate fi o problemă aspră 

„Lumteh”, să executăm lucrări de extindere a 
rețelelor acolo unde lipsesc și de modernizare 
străzilor din sectorul Hlobeni, str. Chișinăului, 
drumul de acces spre s. Frumușica și alte adre-
se, conform cererilor locuitorilor. Primăria 
urmează să achiziționeze materialele necesare 

pentru cei care încalcă regulile de păstrare a 
curățeniei în localitate. Îndemn toți locuitorii 
com. Băcioi să contracteze serviciul de colec-
tare și evacuare a deșeurilor care activează în 
localitate de câțiva ani, SRL ,,Prest Energy”, 
prețul este de 50 de lei lunar.

Fac apel și la toți agenții economici care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul com Bă-
cioi, cât și față de toții locuitorii să mențină în 
stare salubră teritoriile în care își desfășoară 
activitatea, precum și pe terenurile pe care le 
gestionează sau le dețin.

Persoanele juridice, cât și persoanele fizi-
ce sunt pasibili de sancțiuni, conform prevede-
rilor Codului Contravențional al R. Moldova 
pentru încălcarea regulilor de asigurare, în 
modul stabilit de autoritatea administraţiei pu-
blice locale, a curăţeniei în localităţile rurale 
și se sancţionează cu amendă de la 18 la 36 
de u. c. aplicată persoanei fizice sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 
60 de ore, și cu amendă de la 60 la 180 de u. c. 
aplicată persoanei juridice.

Ce nu are acum com. Băcioi şi va avea 
după patru ani cu dumneavoastră primar al 
localității?

Îmi propun să amenajăm un parc frumos 
în centrul com. Băcioi cu un teatru de vară, 
bănci, coșuri de gunoi, alei, iluminat stradal, 
spații verzi bine întreținute și cu havuz pe cen-
tru. Un loc unde să-ți placă și să vrei să revii. 
Acesta va fi probabil în locul casei de cultu-
ră, care este în ruine mai bine de 30 de ani și 
care s-a transformat într-un adevărat pericol 
pentru societate și tânăra generație din Băcioi. 
La etapa actuală Primăria efectuează experti-
za tehnică a construcției respective în scopul 
identificării soluțiilor.

Aici aș dori să atrag atenția bunei colabo-
rări cu Municipiul Oradea din România, cu 
care avem o relație de înfrățire, d-nul primar 
Ilie Bolojan, care este campion în România la 
atragere de fonduri europene și care a ridicat 
nivelul de viață cu zeci de ori a or. Oradea, își 
dorește să ne ajute și pe noi cu anumite proiecte 
investiționale, inclusiv posibilitatea amenajării 
centrului comunei Băcioi. Pe noi, ne onorea-
ză această relație de prietenie și ne obligă să 
inițiem și ducem la bun sfârșit acele proiecte 
necesare comunității pentru a fi un reper pentru 
Oradea și desigur pentru Băcioi și R. Moldova. 
D-nul Bolojan a ajuns la Băcioi pentru prima 
dată cu ocazia acestei înfrățiri între Băcioi și 
Oradea, datorită eforturilor Primăriei com. Bă-
cioi și a prietenului nostru comun - Primarul 
Orașului Aleșd, Dl. Todoca Ioan, oraș cu care 
la fel, avem o relație de înfrățire și bună coope-
rare. Ei au participat la mai multe activități din 
Băcioi la fel cum și noi am mers în deplasare la 
anumite evenimente ale orașelor Aleșd și Ora-
dea și am reprezentat cu demnitate com. Băcioi. 

Vă urăm perseverență și mult succes pen-
tru a realiza lucruri frumoase în com. Băcioi!

Vă mulțumesc, voi fi bucuros să 
îndreptățesc încrederea băcioienilor acordată 
la alegerile locale din 20 octombrie și 03 no-
iembrie 2019.
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S ă păstrăm ordinea și 
curățenia - Primăria com. 

Băcioi face apel către toți agenții 
economici care își desfășoară ac-
tivitatea pe teritoriul com. Băcoi, 
cât și față de locuitorii comunei, 
să mențină în stare salubră terito-

riile în care își desfășoară activi-
tatea, precum și pe terenurile pe 
care le gestionează sau le dețin în 
proprietate.

Totodată, administrația publi-
că locală amintește că începând 
cu anul 2015 în localitate se 
aplică „Regulamentul ordinii și 
curățeniei în com. Băcioi”, care 

Apel la pastrarea curateniei către cetățeni 
și agenții economici

Perceptorii fiscali com. Băcioi

P rimăria com. Băcioi informează contribu-
abilii din localitate că începând cu anul 

2020 termenul de achitare a impozitului pe bu-
nurile imobiliare este stabilit până la data de 25 
septembrie curent fără aplicarea penalităților. 

Persoanele fizice și juridice care dobândesc 
bunurile imobiliare după data de 25 septembrie 
a perioadei fiscale respective achită impozitul 
imobiliar nu mai târziu de 25 martie a perioadei 
fiscale următoare celei de gestiune. Contribua-
bililor care au drept la acordarea înlesnirilor la 
plata impozitului pe bunuri imobiliare conform 
prevederilor art. 283, Titlul VI, din Codul Fiscal 
al R. Moldova solicităm prezentarea actelor con-
firmative (legitimația de pensionar; certificat de 
încadrare în grad de dizabilitate; ect.).

Cotele de impozitare pe anul curent nu sînt 
modificate. 

Aducem la cunoștință că obiectele impunerii 

sînt bunurile imobiliare, clădirile, casele de locu-
it individuale, terenurile, apartamentele, inclusiv 
bunurile imobiliare aflate la etapa de finisare a 
construcțiilor în proporție de la 50% sau cele ră-
mase nefinisate timp de trei ani după începutul 
lucrărilor de construcție. 

La fel, informăm că întreprinzătorii individu-
ali, gospodăriile țărănești al căror număr mediu 
anual de salariați pe parcursul perioadei fiscale nu 
depășește trei unități și care nu sunt înregistrați 
ca plătitori de TVA, prezintă până la 25 martie a 
perioadei fiscale următoare celei de gestiune o 
dare de seamă unificată.

Totodată, în cazul decesului proprietarului 
bunurilor imobiliare, calitatea de subiecți ai 
impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/
impozitul funciar revine moștenitorilor bunuri-
lor imobiliare care, de fapt, exercită dreptul de 
posesie și folosință, chiar și în cazul în care drep-
tul de proprietate asupra acestora nu este înre-

gistrat în Registrul bunurilor imobile. Respectiv, 
obligația aferentă achitării datoriilor înregistrate 
pe numele persoanei decedate la impozitul pe 
bunurile imobiliare/impozitul funciar, inclusiv 
obligațiile curente și viitoare aferente acestor bu-
nuri urmează a fi puse de către serviciile de co-
lectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul 
primăriilor pe seama moștenitorilor care au ac-
ceptat, inclusiv și tacit, moștenirea(moștenitori 
testamentari sau legali). Dacă moștenitorii nu 
au fost determinați sau dacă toți moștenitorii au 
renunțat la moștenire, se va produce la inițierea 
procedurii de declarare a succesiunii vacante, 
prin trecerea patrimoniului succesoral în propri-
etatea statului. Procedura în cauză urmează a fi 
inițiată de către Direcția generală administrare 
fiscală în baza propriilor constatări sau în baza 
informațiilor prezentate, în mod oficial, de către 
administrațiile publice locale, organul de poliție, 
avocați, executori judecătorești, ect.

Anunț privind achitarea impozitelor și datelor fiscale

Primăria com. Băcioi

P rimăria com. Băcioi informează că din octombrie 2019 
până în primăvara anului 2020, persoanele defavorizate 

din com. Băcioi pot depune cereri de compensare a cheltuieli-
lor la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile 
comunale, calculate în sezonul rece 2019-2020. 

Beneficiari ai facilităților menționate sunt familiile a căror 
venit global mediu lunar în anul calendaristic precedent nu a 
depășit suma de 3000 lei per persoană, conform actelor confir-
mative. 

Depunerea actelor se face la primăria com. Băcioi, servi-
ciul de asistență socială. În cazul în care pachetul de acte depu-
se este incomplet, cererea va fi respinsă. 

Dovada declarării veniturilor este: prin certificat privind 
salariul(după caz, bursa) pentru 12 luni precedente de la depu-
nerea cererii, eliberat de la locul de muncă pentru persoanele 
încadrate în câmpul muncii, iar pentru șomerii de lungă dura-
tă - certificatul de șomer pentru 12 luni precedente de la data 
depunerii cererii, eliberat de către Agenția Teritorială pentru 
Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă, în cazul declarării venitului zero; Certificat 
privind mărimea pensiei, pentru 12 luni precedente de la data 
depunerii cererii, eliberat de către Casa Teritorială de Asigurări 
Sociale, sau copia legitimației cu privire la mărimea pensiei 
pentru pensionari, persoane cu dizabilități.

Precizăm că cetățenii care au beneficiat de compensații 
respective în perioada rece 2018-2019, vor depune cereri de 
confirmare privind solicitarea compensării cheltuielilor pentru 
resursele energetice și serviciile comunale, prin care declară 
că venitul lunar global este mai mic de 3000 lei per persoană 
și componența familiei a rămas aceeași, cu anexarea actelor 
confirmative.

Persoanele care au în proprietate două sau mai multe 
locuințe, nu pot beneficia de suport financiar la efectuarea 
plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice. Acor-
darea compensațiilor persoanelor defavorizate din com. Băcioi 
pentru plata resurselor energetice și serviciile comunale, în 
sezonul rece 2019-2020, va fi efectuată conform Regulamen-
tului privind mecanismul de acordare a compensațiilor de către 
Consiliul Municipal Chișinău.

Pentru mai multe informații apelați serviciul de asistență so-
cială din cadrul Primăriei comunei Băcioi, Tel: 022 381-344

Serviciul de Asistență Socială

Recepționarea actelor 
pentru acordarea compensațiilor 

la plata serviciilor comunale 
persoanelor defavorizate 

din com. Băcioi: 
sezonul rece 2019-2020

stipulează regulii a ordinii 
publice în localitățile com. 
Băcioi. Primăria atenționează 
că în caz de neconformare 
cu solicitarea administrației 
publice locale privind păs-
trarea și menținerea ordinii, 
persoanele juridice, cât și per-
soanele fizice sunt pasibili de 

sancțiuni, conform prevederi-
lor Codului Contravențional 
al R. Moldova.

„Încălcarea regulilor de 
asigurare a curăţeniei în lo-
calităţile urbane şi rurale. 
Încălcarea regulilor de asigu-
rare, în modul stabilit de au-
toritatea administraţiei publi-

ce locale, a curăţeniei în lo-
calităţile urbane şi rurale se 
sancţionează cu amendă de la 
18 la 36 de unităţi convenţio-
nale aplicată persoanei fizice 
sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 20 
la 60 de ore, cu amendă de la 
60 la 180 de unităţi convenţi-

onale aplicată persoanei juri-
dice.”, Codul Contravențional 
al R. Moldova

Stimați băcioieni rugăm 
să păstrați curățenia și să 
va atârnați vigilent față de 
acțiunile de salubrizare efec-
tuate de către Primăria com. 
Băcioi.
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S temele și drapelele comunei 
Băcioi au fost rezolvate în 

complex unic și în context cu simbo-
lica localităților învecinate înrudite 
într-un fel.

Elementul de legătură dintre satele 
acestei comune și localitățile vecine la 
care ne referim îl constituie valea râu-
lui Ișnovăț, cea care a produs o familie 
de steme și drapele aparte în heraldi-
ca Republicii Moldova. Este vorba de 
însemne care folosesc o culoare heral-
dică particularizată – culoarea roșie-
vișiniu, personificând râul Işnovăţ.

Râul Işnovăţ este pentru prima oară 
amintit într-un act de la Alexandru cel 
Bun din 10 februarie 1429, în varianta 

„Vâşneveţ”. Hidronimul provine de la 
apelativul ucrainesc „vâşnea” – „vişin, 
vişină” şi înseamnă „valea crescută 
cu vişini”. Din spusele localnicilor, se 
ştie că în locul unde izvorăşte Işnovă-
ţul, lângă mănăstirea Căpriana, există 
copaci de vişini crescând sălbatic şi în 
zilele noastre. Vom menţiona şi faptul 
că în documentul din 1429 deja citat 
mănăstirea Căpriana apare cu numele 

„mănăstirea Vâşneveţ, unde este egu-
men Chiprian”.

Culoarea vişinie nu este o culoare 
heraldică clasică, ci una cu totul in-
dividuală și a fost folosită cu succes 
în Republica Moldova în simbolurile 
heraldice și vexilologice ale mai mul-
tor localități așezate pe râul Işnovăţ: 
oraşul Ialoveni (2002), satele Dăn-
ceni (2013), Nimoreni (2012), Sco-
reni (2016), Malcoci (2018) și altele. 
Acest smalt poate fi considerat ca o 
armă heraldică grăitoare, căci vişinul 
şi fructul său – vişina – au dat limbii 
române şi denumirea râului, şi denu-
mirea acestei nuanţe de roşu. Astfel, 
vișiniul apare în toate stemele și dra-
pelele comunei Băcioi.

Satul Băcioi a fost individualizat 
printr-un baci, în calitate de arme 
grăitoare. Toponimul provine de la 
antroponimul omonim, care este unul 
augmentativ de la supranumele Baciu, 
ambele fiind pomenite în documente 
din secolele XVIII-XIX. Substantivul 
comun „baciu”, care a stat la baza am-
belor antroponime reprezintă „un ter-
men comun popoarelor din sud-estul 
european, cu sensul de „căpetenie de 

Simbolica com. Băcioi
origine antroponimul Negru/ Negrea, 
personaje reale cu aceste nume fiind 
puse în legătură documentară cu moșia 
Brăilei.

Scutul a fost tăiat simbolizând fap-
tul că satul Brăila este amplasat pe am-
bele maluri ale Ișnovățului. Partea de 
jos a rămas vișinie, iar cea de sus a fost 
colorată în negru – culoarea heraldică 
a pământului – pentru a invoca vechea 
denumire de Negrești.

Într-un tablou al moșiilor răzeșești 
din județul Chișinău, întocmit la 17 
august 1872, găsim și satul Brăila, al 
cărei moșie umbla în trei bătrâni: bă-
trânul lui Gheorghe Brăila, cuprinzând 
75 desetine de pământ și având 15 
stăpâni; bătrânul lui Onofrei Cerchez, 
cuprinzând 73 desetine și având 14 
stăpâni; bătrânul lui Alexandru Brăila, 
cuprinzând 60 desetine și având 28 stă-
pâni. Din acest document ne dăm sea-
ma și de ce numele satului a devenit 
Brăila.

Răzeșia brăilenilor a fost marcată 
în stema și drapelul acestui sat prin fi-
gura unui călăraș gonind, de aur.

Satul Frumușica s-a individualizat 
printr-o tânără fată care face o aluzie 
grăitoare la denumirea localității. Din 
punct de vedere artistic, s-a dorit să fie 
rezolvată în stilul picturii lui Nicolae 
Grigorescu și a gravurilor de pe banc-
notele românești din perioada interbe-

nei Băcioi. Aurul câmpului a fost dic-
tat de condițiile tehnice.

Comuna Băcioi. În stema comunei 
Băcioi au fost preluate două elemen-
te esențiale, în primul rând culoarea 
vișinie, specifică însemnelor celor patru 
sate componente, apoi figura baciului 
din stema satului-reședință al comu-
nei, căci el simbolizează și denumirea 
comunei. Elementul de individualiza-
re inclus expres    l-au constituit cele 
patru durițe de pinten, după numărul 
satelor din comună, de aur, așezate în 
fascie deasupra capului baciului. Pinte-
nii cavalerești invocă răzeșia, căci este 
atestat faptul că moșia Băcioi a fost una 
răzeșească și compusă din două moșii 
în valea Ișnovățului.

Coroanele care timbrează scuturile 
heraldice arată statutul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale: la Băcioi – de 
sat-reşedinţă de comună, iar la Brăila, 
Frumușica și Străisteni – de sat-nere-
şedinţă de comună. Coroana comunală 
de câmpie ce timbrează scutul stemei 
comunei Băcioi, în conformitate cu 
normele stabilite de Comisia Naţională 
de Heraldică, trimite la zona geografică 
de câmpie în care este situată comuna. 
Reprezintă o cunună de aur, compusă 
din trei spice de grâu vizibile şi două 
gămălii de mac intercalate.

Dr. Silviu ANDRIEŞ-TABAC păstori” și „nene”, frate mai mare”. În 
acest context, trebuie să amintim și de 
tradiția păstorească milenară a popo-
rului nostru, reflectată plenar în folclor 
și în cultura noastră laică. Ciobanul în-
totdeauna a fost și rămâne un simbol 
național al rezistenței în timp, al dâr-
zeniei și al dăinuirii. El simbolizează 
verticalitatea și împotrivirea vremu-
rilor rele și oricăror forțe malefice în 
general. El păstorește turma prin văi 
și dealuri, prin păduri și deșerturi și o 
scoate la liman. Este o menire dum-
nezeiască, de fapt. Acest simbolism al 
baciului este întărit de toiagul de aur 
pe care îl are în mână. Toiagul este un 
simbol universal al conducătorului și 
al puterii în general. 

Satul Brăila. Pentru a dezlega eti-
mologia acestui toponim, în vederea 
creării unor arme grăitoare, ne-am 

Stema s. Brăila

adresat cunoscutului filolog ieșean 
Mircea Ciubotaru, care cu multă 
bunăvoință prietenească, într-un răvaș 
din 22 iunie 2016, ne-a explicat urmă-
toarele: 

„Despre Brăila, oraşul dunărean, s-a 
spus că ar fi de la germ. Briile, oche-
lari, fiindcă aşa s-ar explica zicala A ni-
merit orbul Brăila. Cine a zis asta mai 
curând a dat cu oiştea în gard. Etimo-
logia este orbitor de … transparentă şi 
de aceea nu se vede. E simplu: numele, 
frecvent Brae este etimonul pentru sa-
tele Brăeşti. Un derivat cu sufixul -ilă 
a dat Brăilă, precum Zorilă, Ochilă etc. 
Chestia e că numele ar putea fi şi îm-
prumutat direct din bulgară în forma 
Brail şi nu derivat în română cu -ilă. 
Numele e atestat în DIR/ DRH. Din 
Brăilă, cu sufixul -a, rezultă Brăila, ca 
Arbore – Arborea, Manole – Manolea 
etc.

Pentru heraldică, nu ştiu ce stemă 
vorbitoare s-ar putea face, căci Brae şi 
Brăilă nu însemnă nimic în româneş-
te. Între Brăila cu pricina şi neamurile 
boiereşti Brae, Brăescu şi Braevici nu 
e vreo legătură, ca să poată fi împru-
mutat vreun simbol de la aceştia (dacă 
este cunoscută vreo stemă). Deci tre-
buie inventat altceva, nu știu ce. […] 
Brae e slav”.

În consecință calea ideală a arme-
lor grăitoare a fost abandonată. 

Denumirea veche a satului Brăila 
a fost Negrești, toponim care are la 

Stema s. Frumușica

lică și imediat postbelică. Individuali-
zarea mobilei principale s-a făcut prin 
dotarea fetei cu un fir de lozie, invo-
când mahalaua Lozioara din localitate.

Satul Străisteni își trage originea 
etimologică de la un antroponim Strai-
stă sau direct de la apelativul strai-
stă, variantă a lui traistă – „obiect în 
formă de sac, confecționat din pânză 
groasă sau din lână și prevăzut cu o 
baieră pentru a fi agățat, care servește 
la transportul sau la păstrarea unor 
obiecte, mai ales a mâncării”. Și în 
acest caz a fost antrenat procedeul he-
raldic al armelor grăitoare, doar că în 
locul unei traiste-sac obișnuite s-a ales 
o armă heraldică mai insolită – o plan-
tă erbacee din familia cruciferelor, cu-
noscută în multe limbi cu denumirea 
pitorească de traista-ciobanului (Cap-
sella bursa-pastoris). Este remarcabil 
faptul că astfel se face legătură și cu 
baciul din însemnele satului și comu-

Stema com. Băcioi

Stema s. Străisteni

Drapelele satelor şi comunei au 
fost elaborate în baza stemelor, prin 
procedee specifice vexilologiei, ca ba-
niere armoriate, şi păstrează semnifica-
ţia cuprinsă în steme.


