
tic ruinate ș i prezintă  pericol 
vital pentru persoanele afl ată  
î n raza acestor elemente;

- construcț ia nu cores-
punde gradului de rezistenț ă  
seismică ;

- lipsa centurii antiseismice 
la toate blocurile construcț iei 
care trebuie să  repartizeze 
sarcina asupra fundaț iilor, 
neajunsuri care tehnic nu pot 
fi  restabilite;

- zidaria nu corespun-
de cerinț elor tehnice fi ind 
construită  pe mortar slab 
fi ind degradat, grinzile ș i 

stâ lpii sunt executaț i necalita-
tiv cu gă uri, scurgeri de beton, 
betonarea î ntreruptă  î n locuri 
neadmise;

Recomandă rile grupului 
de experț i tehnici a demon-
strat iraț ionalitatea fi naliză rii 
construcției care ar presupune 
alocarea de resurse exorbitan-
te, cu mă suri radicale de refa-
cere ș i consolidare.

Sondajul online
Inițiativă de demolarea 

a construcției nefi nalizate a 
Casei de Cultură și amenaja-
rea unui parc cu teatru de vară 

în locul acesteia a fost 
susținută de către majo-
ritatea locuitorii com. Bă-
cioi care au participat la 
sondajul online creat de 
către Primăria com. Bă-
cioi pe pagina sa ofi cială 
de facebook.

În urma sondajului 
online peste 90 % dintre 
respondenți au susținut 
demolarea construcț iei 
ș i amenajă rii unui “Parc 
public cu teatru de vară ”. 
Sondajul a fost efectuat 
î n perioada 27.04.2020-
26.05.2020, cu partici-
parea a peste o mie de 
persoane.

Consens între 
autoritățile publice 

locale 
Decizia privind de-

molarea construcției a fost 
luată  ș i î n urma avizelor 
pozitive ale comisiilor de 
specialitate: Comisia pen-
tru construcț ii, arhitectură , 
gospodă rie comunală  ș i 
resurse funciare și Comi-
sia pentru buget, econo-

mie, fi nanț e, patrimoniu pu-
blic local, agricultură .

După lucră rile de demo-
lare ș i evacuare a construcț iei 
din 1986 urmează ca Primăria 
com. Băcioi să inițieze pro-
iectarea ș i amenajare ”Parcu-
lui public cu teatru de vară „ 
pe terentul eliberat. În acest 
sens Consiliul Local al com. 
Bă cioi a aprobat prin decizie 
comasarea a patru terenuri, 
divizate anterior, î ntr-un sin-
gur teren cu un singur numar 
cadastral.

Primarul com. Băcioi, Ilie 
Leahu, își propune crearea 
unei zone verzi de maximă 

utilitate publică pentru 
băcioieni

”Nefi ind încă în funcția 
de primar am zis că unul 
dintre scopurile mele este să 
demolăm această construcție 
avariată, ruinată, neterminată 
și veche de peste 30 de ani, 
care crea până acum o ima-
gine dezordonată a centrului 
localității ca de după răz-
boi. Am făcut acest lucru cu 
ajutorul locuitorilor în urma 
consultării opinieii publice, 
raportului de expertiză teh-
nică și a Deciziei Consiliului 
Local de a demola și evacua 
construcția avariată, care pre-
zenta un pericol pentru tinerii 

care alegeau să se supună ris-
cului mergând acolo. 

Prin Decizia Consiliului 
Local am creat și înregistrat 

la Cadastru un teren unic cu 
suprafața de 1,2691 ha de 
domeniul public, la moment 
trebuie să elaborăm proiectul 
tehnic de execuție care va fi  
consultat cu locuitorii privind 
soluțiile tehnice și cum ar 
trebui să arate viitorul parc 
public și ce elemente trebuie 
să includă, gen: alei, bănci, 
havuz, scenă de vară, pistă de 
biciclete, spații de joacă etc. 
Sunt convins că cu sprijinul 
și susținerea locuitorilor vom 
duce la capăt și acest proiect 
de atracție și de maximă utili-
tate publică pentru toți locuito-
rii com. Băcioi.”, susține Pri-
marul com. Băcioi, Ilie Leahu.

Intenția de a edifi ca a cen-
tru de cultură în com. Băcioi a 
început în anul 1986 însă nu a 

avut continuitate, ultimile trei 
decenii proiectul a fost aban-
donat iar construcția a stat în 
paragină.

Î n acest an a fost făcut 
un pas decisiv pen-

tru amenajarea centrului 
localității Băcioi. În locul 
construcției distruse a Casei 
de Cultură va fi  edifi cat un 
parc public cu teatru de vară.

Consiliul com. Bă cioi 
a aprobat, pe 15 august, de-
molarea construcț iei nefi na-
lizate din 1986 a Casei de 
Cultură  din centrul s. Bă cioi, 
inclusiv evacuarea deș eurilor 
de construcț ie cu nivelarea 
ulterioară  a solului. Lucrări-
le se încadrează în pregătirea 
spațiului necesar pentru edifi -
carea zonei pentru proiectarea 
parcului. Decizia de demola-
re a construcției avariate a Ca-
sei de Cultură vine î n urma 
stabilirii de către specialiști a 
mai multor nereguli descrise 
în „Raportului de Expertiză  
Tehnică ”(nr. 9513-02-20T) 
privind starea construcț iei. 

Nereguli stabilite de 
specialiști privind starea 
tehnică a construcției Ca-
sei de Cultură:

- executarea necalitativă  
a lucră rilor de construcț ii cu 
abateri de la soluț iile tehnice 
prevă zute de proiect;

- nerespectarea soluț iilor 
de proiect, cu posibile 
pră buș iri ale elementelor 
construcț iei;

- starea î nră ută ț ită  ș i 
periculoasă  adusă  de acț iuni 
climaterice ș i tehnogene asu-
pra construcț iei din 1986;

- elementele construcț iei de 
importanț ă  majoră  sunt prac-
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Terenul stabilit pentru edifi carea viitorului parc public 
cu teatru de vară 

ANUNȚ
Odată cu începutul noului an școlar, pentru elevii și 

studenții din com. Băcioi, ÎM “Parcul Urban de Autobuze” a 
dispus crearea abonamentelor lunare de călătorie cu autobu-
zul.

Spre comercializare sunt prevăzute două tipuri de abona-
mente de călătorie:

Abonamentul de 50 de lei lunar – Pentru călătorii cu auto-
buzul în raza com. Băcioi, inclusiv în raza localităților subur-
bane (Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica). (Pentru elevi) 

Abonamentul de 70 lei lunar. Pentru călătorii cu autobuzul 
din com. Băcioi spre mun. Chișinău și în raza com. Băcioi, in-
clusiv în raza localităților suburbane (Băcioi, Brăila, Straisteni, 
Frumușica). (Pentru studenții care merg la universități în mun. 
Chișinău) 

Atenție. Abonamentele de călătorie cu autobuzul pot fi  
procurate, la prezentarea carnetului de elev/student, de la 
chioșcurile Moldpresa din mun. Chișinău( Abonamentele 
de 50 de lei se vor procura exclusiv la chioșcul Moldpresa 
de la intersecția str. Cuza Vodă cu str. Independenței din or. 
Chișinău – Stația de Autobuz Nr. 4).

Pentru mai multe detalii sunați la numărul de telefon: 
+373 69 106 015

Mesajul de felicitare a primarului Ilie Leahu cu ocazia Hramului s. Brăila
Crearea abonamentelor lunare de 

călătorie cu autobuzul pentru elevii 
și studenții din com. Băcioi

Primarul com. Băcioi, Ilie LeahuStimaţi locuitori și prieteni, dragi brăileni, 
În această însemnată zi, când sărbătorim una din cele 

patru mari sărbători închinate Născătoarei de Dumnezeu, 
Acoperământul Maicii Domnului, am deosebita bucurie 
și onoare de a vă transmite, din 
toată inima, cele mai sincere 
felicitări cu prilejul sărbătorii 
Hramului s. Brăila şi aniversării 
a 577 de ani de când a fost ates-
tată documentar existența sa cu 
denumirea veche de Negrești, la 
răscruce de drumuri, pe malul 
stâng al Ișnovățului.

În prezent s. Brăila este în 
componența com. Băcioi, iar 
Primăria și Consiliul Local asi-
gură implementarea proiectelor 
de infrastructură și dezvoltare 
locală într-o măsură egală pentru 
fi ecare localitate(reparația capi-
tală a Gimnaziului, reparația str. 
Decebal din plăci de beton, proiectarea unei grădinițe noi 
cu capacitatea de 3 grupe și demararea procedurilor pentru 

inițierea lucrărilor de execuție), astfel ca calitatea vieții să 
devină mai bună.

În această zi specială, vă asigur că eu și echipa Primă-
riei com. Băcioi, vom fi  alături de Dumneavoastră, chiar 

dacă, în condițiile incerte ale 
unor măsuri restrictive impuse 
de starea de urgență pe care o 
trăiește întreaga țară, sărbătoa-
rea nu va avea strălucirea din 
alți ani.

Totodată, eu și întreg colec-
tivul Primăriei vă dorim mari re-
alizări, o viaţă prosperă, stabili-
tate, pace, bucurii și menținerea 
empatiei care vă caracterizează. 
Pe această cale, vă garantăm, că 
depunem și vom depune, toate 
eforturile pentru a îndeplini cu 
succes misiunea noastră de con-
tribui la ridicarea nivelului de 

trai pentru fi ecare cetățean și gospodărie în parte. 

La Mulți Ani brăileni! La Mulți Ani Brăila!
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Î n legătură cu răspândirea plantei invazive 
ambrozia, expunerea la polenul căreia este 

periculoasă pentru sănătatea multor oameni, Primăria 
com. Băcioi face apel la conștiința cetățenilor privind 
îndeplinirea măsurilor de combatere a acestei buruiene 
de carantină. 

De ce este periculoasă ambrozia?
Ambrozia produce o cantitate mare de polen, 

iar acesta conține multiple fragmente 
extrem de alergizante. Este sufi cientă o 
concentrație în aer de sub 30 grăuncioare 
de polen/m3 pentru a induce o reacție 
alergică, iar persoanele foarte sensibile pot 
fi  afectate chiar și de 1-2 grăuncioare de 
polen/m3 .

Reacția alergică la polenul de ambrozie 
se manifestă clinic cel mai frecvent ca 
rinoconjunctivită și astm, dar pot apărea 
și simptome pe piele, inclusiv urticarie 
și angioedem, putându-se ajunge la 
manifestări similare celor din șocul 
anafi lactic.

Planta atinge perioada de maximă 
polenizare în lunile august - septembrie, şi 
se întinde până sfârșitul lui octombrie.

Combaterea răspândirii plantei ambrozia
Primăria atenționează locuitorii com. Băcioi 

că, conform prevederilor art. 35 a Legii 228, din 
23.09.2010, cu privire la protecţia plantelor şi la 

carantina fi tosanitară, persoanele fi zice și juridice, 
indiferent de tipul de proprietate și forma juridică 
de organizare, sunt obligate să efectueze: cercetarea 
sistematică a semănăturilor şi a plantaţiilor; controlul 
producţiei vegetale pentru a fi  detectate la timp 
organismele de carantină cu realizarea măsurilor 
fi tosanitare în scopul prevenirii apariţiei şi diseminării 
organismelor dăunătoare. 

Оdată сu observarea plantei de ambrozie este 
necesară nimicirea nemijlocită a acesteia prin: 

– Smulgerea din rădăcină sau tăierea repetată, 
cel puțin de trei ori, înainte de înfl orire, pentru a 
nu provoca dispersia polenului alergic. 

– Eradicarea prin lucrări agricole(prașilă 
manuală, tăiat/cosit manual sau mecanic). 

– Folosirea erbicidelor sau a preparatelor ре 
bază de imazamox sau fl uorocloridon, conform 
Registrului de Stat al produselor de uz fi tosanitar 
și al fertilizanților, permise pentru utilizare în R. 
Moldova.

Totodată, omiterea îndeplinirii la timp sau 
încălcarea în mod intenționat de către deținătorii de 
terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea 
dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni ai 
bolilor de plante și a buruienilor va fi  sancționată 
cu amendă, până la 12 unități convenționale aplicată 

persoanei fi zice, de la 24 la 48 de unități convenționale 
aplicată persoanei cu funcție de răspundere și până la 

90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, 
conform Codului Contravențional al R. Moldova. 

Primăria com. Băcioi face apel la conștientizarea 
fi ecărui cetățean a importanței protejării sănătății 
publice, mai ales în condițiile situației epidemiologice 
actuale, dar și a mediului ambiant.

Ambrozia (Ambrosia) este un gen de plante erbacee, sau 
de arbuști, aparținând familiei Asteraceae 

IMSP Centrul de Sănătate Băcioi

A dministrația IMSP Centrul 
de Sănătate Băcioi anunță 

că de la începutul epidemiei până 
la 10 octombrie, în com. Băcioi, 
219 persoane s-au infectat cu noul 
tip de coronavirus, cazurile fi ind 
confi rmate în laborator. 

Totodată, din numărul total de 
infectări, 98 de cazuri sunt tratate 
la domiciliu, iar 70 de persoane 
deja s-au vindecat. Contrar, în 
urma complicațiilor provocate de 
virus, de la începutul epidemiei 
de COVID-19, 7 persoane din 
com. Băcioi au decedat. 

Instituțiile de învățământ la 
fel au fost afectate de virus, la 
moment, doi copii(Grădinița 176; 
Liceul Teoretic “Grigore Vie-
ru”) și doi angajați ai instituției 
de învățământ preșcolar ( ) sunt 
diagnosticați cu cu noul tip de co-
ronavirus.

IMSP Centrul de Sănătate Bă-
cioi informează totodată că cazurile 
de Covid-19 cu forme ușoare sunt 

tratate la domiciliu, iar persoanele 
cu forme medii și grave sunt tratați 
în staționar. 

Recomandările Orga-nizației 
Mondiale a Sănătății cu referire 
la călătoriile internaționale și 
prevenirea cazurilor de infecție 
cu Coronavirusul de tip nou în 
rândul populației.

Aceste recomandări vizează 
reducerea riscului de transmitere 

a infecțiilor respiratorii acute în 
timpul deplasării în sau din zonele 
afectate prin:
 Evitarea călătoriilor în țările/

regiunile unde circulă Coronaviru-

sul de tip nou, dacă nu este o nece-
sitate stringentă. 
 Evitarea contactului strâns cu 

persoanele care suferă de infecții 
respiratorii acute. 
 Spălarea frecventă a mâinilor, 

în special după contactul direct cu 
persoanele bolnave sau cu mediul 
lor. 
 Evitarea contactului neprotejat 

cu animale de la ferme sau cu ani-
male sălbatice. 
 Persoanele cu simptome 

de infecție respiratorie acută ar 
trebui să practice eticheta tusei 
(mențineți distanța, acoperiți 
nasul și gura în timpul tusei și 
strănuturilor cu îmbrăcăminte 
sau șervețele de unică folosință 
și spălați mâinile). 
 La întoarcere din țările/

regiunile unde circulă Corona-
virusul de tip nou, se recoman-
dă automonitorizarea stării de 

sănătate pe o perioadă de 14 zile, 
și în caz de apariție a simptomelor 
clinice descrise mai sus, este reco-
mandată adresarea la medicul de 
familie. 

Comunicat de presă privind situația 
epidemiologică prin infecția COVID-19 

în com. Băcioi la 10 octombrie

Combaterea răspândirii plantei 
invazive аmbrozia

I nspectoratul General pentru 
Situații de Urgență al MAI 

atenționează cetățenii să fi e foarte 
prudenți la procesul de fermentare 
a vinului. Pentru a evita cazurile 
de intoxicație cu dioxid de carbon, 
acumulat în încăperile închise, 
specialiștii recomandă: 

Evitați intrarea în încăperile în 
care au loc procesul de fermentare 
a vinului, fără a asigura ventilarea 
prealabilă.

Excludeți amplasarea recipien-
telor cu must pentru fermentat în 
spații închise.

Anunțați pe cineva că veți intra 
într-o astfel de încăpere.

Verifi cați concentrația de oxigen 
din încăperea în care intrați, prin 
aprinderea unei lumânări. În cazul 
în care se va stinge, înseamnă că nu 
există sufi cient oxigen.

Nu intrați fără echipament de 
protecție în încăperea în care există 
deja o victimă, pentru că este posibil 
să vă intoxicați și dumneavoastră. 

Simptome a intoxicatiei
Expunere redusă: dureri de cap, 

amețeli;
Expunere medie: dureri de cap 

persistente, amețeli, somnolență, 
vomitare, puls rapid, refl exe și ju-
decată încetinită;

Expunere ridicată: convulsii, 
comă, deces; 

Primul ajutor: 
Scoaterea imediată a persoanei 

din zona de risc;
Aerisirea încăperii prin deschi-

derea ușilor și ferestrelor;
Apelarea Serviciului 112
Aport de aer cât mai rapid po-

sibil

Cum să evităm intoxicarea 
cu dioxid de carbon în perioada 

fermentării vinului
Recomandări 

Primăria com. Băcioi

Secția de Votare nr. 1/270 
Sala de ceremonii ,,Orhideea”, com. Băcioi, str. Independenţei, 68/2
(votează alegătorii din sectorul HAMZEU și parțial Frumușica)
MARIANA IOSOB – Președinte 069 983 951

Secția de Votare nr. 1/271
Şcoala Primară nr. 101, com. Băcioi, str. Arhanghelul Mihail, 10
SECRIERU LILIA – Președinte 069 386 986

Secția de Votare nr. 1/272 
Liceul Teoretic ,,Grigore Vieru”, com. Băcioi, str. Independenţei, 52
TULBA ANA – Președinte 0 69 257 842

Secția de Votare nr. 1/273 
Sala de ceremonii „Mihaela”, com. Băcioi, str. Uzinelor, 8
BORȘ ELENA – Președinte 060 162 407

Secția de Votare nr. 1/274 
Sala de ceremonii ,,Victoria” din com. Băcioi, 
str. Independenţei, 19/1
(vor vota alegătorii din sectorul Straisteni)
ȚONU MARIA – Președinte 069 631 279

Secția de Votare nr. 1/275
Gimnaziul nr. 102, s. Brăila, str. Renaşterii, 14
BABALICI EUDOCHIA – Președinte 068 194 491

Locurile unde vor fi  amplasate 
secțiile de votare în com. Băcioi 

la Alegerile Prezidențiale 
din 01 noiembrie 2020
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C rearea unui mediul educaţi-
onal confortabil și creșterea 

competitivității instituțiilor educaționale 
locale, acestea sunt obiectivele pe care și 
le pune Primăria com. Băcioi investind 
în proiectele de renovare a infrastructu-

rii preșcolare și școlare din localitate. În 
ultimul timp în com. Băcioi au demarat 
mai multe proiecte de reconstrucție a 
centrelor educaționale.

Instituții de învățământ din 
com. Băcioi în renovare

Grădinița de copii Nr. 101 (sector 
Străisteni), s. Băcioi. Lucrările se afl ă la 
o etapă avansată de reparație capitală. 

Lucrările includ: consolidarea cen-
turii; înlocuirea ardeziei de pe acoperiș 
cu țiglă metalică; izolarea termică cu 
vată minerală și fi nisarea exterioară a 
pereților; reparația capitală a tavane-
lor, pereților și pardoselii instituției; 
construcția sistemului de ventilare; 
construcția sistemului de electricitate; 
alte lucrări.

Costurile pentru proiect sunt acope-

rite din bugetul com. Băcioi și bugetul 
mun. Chișinău.

Gimnaziului Nr. 102, s. Bră ila. Lu-
crările se afl ă la o etapă avansată de 
reparație capitală.

Lucră rile prevă d reparaț ia capitală  
a acoperiș ului; consolidarea centurii 
și elementelor acestuia; efectuarea 
izolă rii termice ș i fi nisarea exterioară  a 
construcț iei; executarea unui antreu; dar 
ș i alte lucră ri.

Costurile pentru proiect sunt acope-
rite din bugetul local.

Ș coala Primară nr. 101, s. Bă cioi. 
Lucrările au fost fi nalizate. 

Lucră rile iniț iate la î nceputul lunii 
iunie au constat î n schimbarea capitală  
a acoperiș ului vechi din ardezie cu unul 
din ț iglă  metalică  pe un perimetru de 2 
600 m².

Proiectul este fi nanț at din surse 
locale ș i municipale. Valoarea totală  a 
lucră rilor este de 1 058 766 lei, dintre 
care 700 000 lei reprezintă  fi nanț area 
din bugetul municipal ș i 358 766 lei din 
bugetul local. 

Grădinița nr. 171, s. Băcioi. Lucrări-
le se afl ă la o etapă avansată de reparație 
capitală.

Lucrările prevăd reparația capitală a 
grădiniței și includ: schimbarea capitală 
a acoperișului (termoizolarea, lemn nou, 
țiglă metalică), canale de ventilare, lucrări 
la fațadă(tencuială, termoizolare, vopsire, 

înlocuirea verandei cu construcția unei 
anexe noi ce vor cuprinde: vestiar, sală, 
cabinet de proceduri, cabinet, izolator, 
tambur), alte lucrări. 

Costurile sunt acoperite din cadrul 
bugetului municipal 70% și 30 % buge-
tul local.
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P entru ocrotirea să-
nătăţii publice şi 

protejarea mediului încon-
jurător, Primăria com. Bă-
cioi atenționează locuitorii 
și agenții economici de a 
nu permite arderea și depo-
zitarea în locuri nepermise 
a resturilor vegetale și a 
deșeurilor de orice prove-
nienţă, evacuarea acestora 
fi ind pusă pe seama servi-
ciul local de gestionare a 
deșeurilor.

Primăria îndeamnă 
locuitorii com. Băcioi să 

contracteze serviciul de 
colectare și evacuare a 
deșeurilor care activează 
în localitate de mai mulți 
ani, SRL ,,Prest Energy”.

Totodată, amintim că în-
cepând cu anul 2015 în lo-
calitate se aplică „Regula-
mentul ordinii și curățeniei 
în com. Băcioi”, acesta sis-
tematizează salubrizarea şi 
asigurarea curățeniei. 

Reprezentanții auto-
rităților publice locale 
împreună cu serviciile 
specializate ale Ministe-
rului de Interne și inspec-
torii Inspectoratului pentru 
Protecția Mediului vor 

efectua controale pentru 
a nu admite incendieri (a 
deșeurilor și a vegetației) 
şi vor aplica sancțiuni 
în caz de abateri de la 
legislație. 

În caz de neconformare 
la solicitarea primăriei pri-
vind păstrarea și menținerea 
ordinii, persoanele juridice 
cât și persoanele fi zice vor 
fi  sancționate cu amenzi 
de până la 180 de unități 
contravenționale sau/și 
cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de 
până la 60 de ore, con-
form prevederilor Codului 

Contravențional al R. Mol-
dova.

În același timp, 
specialiștii Serviciul Hi-
drometeorologic de Stat 
avertizează despre riscuri-
le arderii deșeurilor mena-
jere și a vegetației care pot 
duce la incendii cu daune 
ireparabile a locuinţelor și 
a sănătății umane, dar și la 
ridicarea la cote critice a 
poluării aerului atmosferic.

Stimați băcioieni ru-
găm să păstrați curățenia și 
să va atârnați responsabil 
față de acțiunile de salu-
brizare efectuate de către 
primărie.

Lucrările de reparație capitală a 
Gimnaziului nr. 102 din s. Brăila, 

com. Băcioi

Perceptorii fi scali din com. Băcioi

S timați cetățeni, Primăria com. Băcioi 
vă aduce la cunoștință că, conform 

prevederilor art. 282, Titlul VI din Codul 
Fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare 
se achită de către subiectul impunerii 
la bugetele locale, conform amplasării 
obiectelor impunerii, nu mai târziu de data 
de 25 septembrie curent.

Pentru neplata impozitelor și taxelor 
locale în termenul stabilit conform legislației 
fi scale se plătește o majorare de întârziere, 
determinată în conformitate cu art. 228 alin.
(3) din Codul Fiscal, pentru fi ecare zi de 
întârziere a plăților. Totodată, vă informăm 
că categoriile de persoane care benefi ciază 
de scutiri de la plata impozitelor pe bunurile 
imobiliare pot verifi ca corectitudinea 
acordării scutirilor la Primăria com. Băcioi, 
birou nr.1(perceperea taxelor fi scale).

Totodată, vă aducem la cunoștință, că în 
baza legii nr. 267 din 29.11.2012, privind 
monitoringul bunurilor imobiliare, titularii 
de drepturi asupra bunurilor imobiliare sunt 
obligați să asigure înregistrarea în cadastrul 
bunurilor imobiliare a tuturor datelor 
cadastrale , fapt pentru care informează 
organele cadastrale teritoriale în modul 
stabilit, anexând actele care confi rmă 
modifi carea datelor cadastrale. Aceeași 
obligație revine și posesorilor de construcții 
cu un grad de executare de 50 % și mai mult, 
dacă din data începerii construcției sunt mai 
bine de trei ani. 

În cazul neprezentării actelor în termenul 
stabilit, în capitolul - supliment privind 
estimarea bunului imobil va fi  indicat, din 
ofi ciu, valoarea unui bun imobil analog. 

În cazul decesului proprietarului 
bunurilor imobile, calitatea de subiecți 
ai impunerii cu impozitul pe bunurile 

imobiliare/impozitul funciar revine 
moștenitorilor bunurilor imobile care, 
de fapt, exercită dreptul de posesie și 
folosință, chiar și în cazul în care dreptul 
de aferentă achitării datoriilor înregistrate 
pe numele persoanei decedate la impozitul 
pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, 
inclusiv obligațiile curente și viitoare 
aferente acestor bunuri urmează a fi  puse 
de către serviciile de colectare a impozitelor 
și taxelor locale din cadrul primăriilor 
pe seama moștenitorilor care au acceptat, 
inclusiv și tăcit, moștenirea(moștenitori 
testamentari sau legali).

În scopul identifi cării moștenitorilor 
bunurilor imobile ale persoanelor decedate, 
autoritățile publice locale urmează să 
adreseze notarului, unde cel care a lăsat 
moștenirea își avea reședința obișnuită 
în momentul decesului, iar dacă această 
reședință obișnuită nu este cunoscută, la 

notarul după locul de afl are a bunurilor 
sau a părții principale a acestora ca 
valoare. În condițiile în care notarul nu 
deține informația aferentă succesorilor 
persoanei decedate, inclusiv declarațiile 
privind refuzul la moștenire, autoritățile 
administrației publice locale urmează să 
determine de sine stătător moștenitorii care 
au acceptat implicit succesiunea. 

Dacă moștenitorii nu au fost determinați 
sau dacă toți moștenitorii au renunțat 
la moștenire, se va purcede la inițierea 
procedurii de declarare a succesiunii vacante, 
prin trecerea patrimoniului succesoral în 
proprietatea statului. Procedura în cauză 
umrmează a fi  inițiată de către DGAF 
în baza propriilor constatări sau în baza 
informațiilor prezentate, în mod ofi cial, 
de către autoritățile administrației publice 
locale, organul de poliție, avocați, executori 
judecătorești, etc.

Depozitarea în locuri 
nepermise și incinerarea 
deșeurilor - o infracțiune

Investind în tânăra generație. Renovarea 
infrastructurii școlare în com. Băcioi

Ultima etapă a lucrărilor de reparație 
capitală a Grădiniței nr. 101 
(sec. Străisteni), com. Băcioi 

Schimbarea capitală a acoperișului 
vechi din ardezie cu unul de țiglă 

metalică pe un perimetru de 2 600 m² 
la Școala Primară 

nr. 101 din s. Băcioi

Înștiințare privind termenele de achitare a impozitelor, înregistrarea dreptului de proprietate și stabilire a actelor de moștenire

Gradinita-171 (sectorul Hamzeu): 
Lucrările de reparație capitală a 

Grădiniței nr. 171
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Î n anul 1937 la București 
iese de sub tipar vo-

lumul II al cărții „Județul 
Lăpușna 1934-1937” de 
Mihai M. Voia. Prefectul 
de Lăpușna face descrierea 
localităților cu prezentarea 
bugetul local și a gestionării 
acestuia de către autoritățile 
românești între anii 1934-
1937, anexând o serie de 
fotografi i ale proiectelor re-
alizate. 

Ziarul de Băcioi a tran-
scris mai jos informația refe-
ritoare la com. Băcioi.

Județul Lăpușna, 
comuna Băcioi, 

1934-1937 

Comuna Băcioi cu o 
populație de 4 876 locu-
itori este situată pe valea 
Ișnovățului la o distanță de 
14 km de Chișinău. 

Legătura cu Chișinăul se 
face prin șoseaua națională 
Chișinău-Băcioi-Zloți. 

Ocupațiunea principală a 
locuitorilor este agricultura 
și viticultura. 

Bugetul real anul al aces-
tei comune este în mediu … 
320.000 de lei.

În intervalul de timp până 
la 1934 în afară de cheltuie-
lile curente de personal și 
material, în comuna Băcioi, 
s-au executat următoarele 
lucrări de interes obștesc: 

S-a construit un pod în 
valoare de … 5.000 lei 

S-a cumpărat un local 
de primărie în valoare de 
150.000 lei.

În anii 1934-37 s-au exe-
cutat în această comună ur-
mătoarele lucrări de interes 
obștesc: 

S-a înfi ințat în anul 1934 
o circumscripție medicală cu 
reședință în comună.

S-a reparat localul de pri-
mărie în valoare de 2.812 
lei.

S-a construit în anul 
1935-1936, 400 m. l. de 
șosea cu 3 poduri, în valoare 
de 367.673 lei.

S-a construit în anii 1935-
1936 un local de școală cu o 
clasă cu o sală de clasă în 
satul Trăisteni, în valoare de 
248.694 lei.

S-a distribuit în anul 1936 
școlii din Băcioi, zece bănci 
școlare confecționate la gim-

Portretul com. Băcioi în anii 1934-1937

  Șoseaua din com. Băcioi / foto: Județul Lăpușna 
1934-1937, Vol II, București 1937

Podeț tubular pe șoseaua Băcioi / foto: Județul Lăpușna 1934-1937, 
Vol II, București 1937

Școala Primară „Dr. C. Angelescu” din comuna Băcioi  / foto: Județul 
Lăpușna 1934-1937, Vol II, București 1937

Gospodăria comunală Băcioi  / foto: Județul Lăpușna 1934-1937, 
Vol II, București 1937

Podeț tubular pe șoseaua Băcioi / foto: Județul Lăpușna 1934-1937, 
Vol II, București 1937

Podul pe șoseaua Băcioi / foto: Județul Lăpușna 1934-1937, 
Vol II, București 1937

Baia comunală Băcioi / foto: Județul Lăpușna 1934-1937,
 Vol II, București 1937

Redacția ZdB

naziul industrial din Văsieni, 
în valoare de 6.000 lei. 

S-a început în anul 1936 
construcția unui pod de 8 
m. deschidere peste Ișnovăț 
pe drumul Băcioi-Revaca. 
Valoare totală 155.208 lei. 
Valoare lucrărilor executate 
până în prezent 116 654 lei.

S-a construit în anii 1936-
1937 o gospodărie comunală 
prevăzută cu clădiri cores-
punzătoare și înzestrată cu 
reproducători și mașini agri-
cole în valoare de 341.000 
lei.

S-a distribuit școlii din 

Trăisteni 15 bănci școlare 
confecționate la gimnaziul 
industrial din Văsieni în va-
loare de 9.000 lei. 

S-a desfundat râpa „Hol-
beni”, în valoare de 10.421 
lei. 

S-a înfi ințat în anul 1937 
telefon propriu pe rețeaua 
județeană, în valoare de 
11.000 lei.

S-a plantat pe râpi și lo-
curi virane 50.000 puieți de 
salcâmi.

S-a construit în anii 1935-
1936 o baie comunală, în va-
loare de 486.641 lei.


