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Discuții publice asupra proiectului de amenajare a parcului
public care urmează să apară la Băcioi
Redacția ZDB

R

ecent, Primăria com. Băcioi a propus
spre dezbatere pe rețelele sociale
conceptul proiectului de amenajare a parcului
public(cu zone de agrement) care urmează a ﬁ
construit în centrul com. Băcioi, în locul fostei
Case de Cultură demolate la ﬁnele anul trecut.
Având în vedere interesul pe care l-au arătat locuitorii com. Băcioi, prin numeroasele
aprecieri și critici a acestui proiect, Primăria
invită la discuțiile publice asupra eventualelor soluții de includere și integrare a unor
elemente structurale, peisagistice, de agrement, etc., în vederea consolidării strategiei
de amenajare a viitorului parc public care ar
schimba de fond imaginea localității Băcioi.
Potrivit primarului, Ilie Leahu, „Proiectul
de amenajare este unul istoric și necesar pentru locuitorii com. Băcioi, în susținerea căruia
s-au pronunțat circa 90% din cei peste o mie de
respondenți ai sondajului online organizat de
Primărie în vara anului trecut.”
Strategia Admini-strației Locale este aceea
de a dezvolta spațiul public, o dezvoltare care sa
reﬂecte în special îmbunătățirea con-dițiilor de
viață pentru populație și creșterea atractivității
acestei zone. Necesitatea unei zone de agrement
moderne, cu respectarea normelor de sănătate
și igienă publică, este unul din obiectivele proiectului dat, precum și necesitatea dezvoltării
comunității locale, nu în ultimul rând și în plan
turistic.

Model al proiectului de amenajare al parcului public(cu zone de agrement) care urmează a fi construit în com. Băcioi / Primăria com. Băcioi

Mesajul de felicitare a primarului Ilie Leahu cu 8 martie Ziua Internațională a Femeii
„Femeia este al cincilea anotimp, în care natura se odihnește, amintindu-și toate florile
primăverii, toate privighetorile verii, toți strugurii toamnei și toate ninsorile iernii.”
(Grigore Vieru)

C

u ocazia Zilei internaționale a femeii, cu un profund sentiment de
recunoștință față de sfințenia mamelor dătătoarele de viață, dar și de actele de curaj şi
de hotărâre de care mereu dau dovadă femeile, vreau să vă transmit tuturor doamnelor și
domnișoarelor, în special celor din comuna
Băcioi, care zi de zi muncesc cot la cot cu
noi pentu o comunitate mai prosperă, cordiala mea aprecierea a efortului nemărginit prin
care păstrați mereu aprins focul din vatra
casei și a comunei natale și cele mai sincere
urări de sănătate și liniște în familiile voastre,
iar această zi frumoasă și specială de 8 martie,
care prevestește venirea primăverii, să fie un
prilej în plus pentru a vă dărui o floare și a vă
mulțumi pentru tot ceea ce faceți!
Fie ca chipurile să vă ﬁe mereu luminate de
bucurie și spiritul încurajator al acestei sărbători să vă însoțească pretutindeni.
La mulți ani dragilor și frumoaselor femei!
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Compensații la plata serviciilor
comunale pentru persoanele
defavorizate din com. Băcioi
Oficiul Asistentului Social
din com. Băcioi

S

e stabilește că persoanele defavorizate din mun. Chișinău, care au beneﬁciat de compensarea cheltuielilor pentru
serviciile comunale și resursele energetice în
sezonul rece precedent(2019-2020), vor beneﬁcia de aceste compensații în sezonul rece
curent(2020-2021), fără depunerea cererii, cu
condiția corespunderii criteriilor stabilite în
Regulamentul privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din mun.
Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice.
Comisiile din cadrul preturilor de sector
vor veriﬁca listele persoanelor care au beneﬁciat de compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece 2019-2020 și în cazul corespunderii
acestora criteriilor stabilite, vor decide decide
pentru acordarea compensațiilor pentru sezonul rece 2020-2021.

Actele necesare pentru primirea
compensațiilor de către persoanele
defavorizate:
 actele de identitate a persoanelor înregistrate în locuință: buletin de identitate,
adeverință de naștere a persoanelor minore(în
copie);
 certiﬁcatul de stare civilă (după caz)
eliberat de către Oﬁciul Stării Civile (în copie);
 actul care conﬁrmă dreptul de proprietate sau de locațiune/sublocațiune asupra imobilului (în copie);
 certiﬁcatul persoanelor înregistrate

în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice și extrasul din ﬁșa de evidență a
locuinței;
 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;
 facturile despre plata la serviciile comunale și resursele energetice pentru ultima
lună până la depunerea cererii (în copie);
 avizul de ședere pentru ultimile 12
luni precedente, de la data depunerii cererii,
pentru persoanele înscrise în locuință aﬂate
peste hotare, eliberat de organele abilitate
competente;
 beneﬁciarii care locuiesc în suburbiile mun. Chișinău vor prezenta certiﬁcatul
despre componența familiei, eliberat de către
primăria locală;
 declarația membrilor familiei privind
acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal;
În cazul în care pachetul de acte depuse
este incomplet, cererea va ﬁ respinsă.
Persoanele care vor depune cererea-tip
pentru sezonul rece se obligă să prezinte
declarația pe proprie răspundere pentru corectitudinea informației în cerere, pentru
compensarea cheltuielilor pentru serviciile
comunale și resursele energetice.
În cazul în care potențialul care potențialul
beneﬁciar a întrerup relațiile de muncă, acestuia i se acordă 2 luni pentru o eventuală reangajare sau pentru a se înscrie la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar
pentru tinerii specialiști, absolvenți ai școlilor
profesionale, colegiilor și instituțiilor superioare de învățământ, acestora li se acordă 6
luni pentru a se angaja în câmpul muncii.

Înștiințare privind termenele
de achitare a impozitelor și taxelor locale
Perceptorii fiscali din com. Băcioi

P

rimăria com. Băcioi informează că,
începând din acest an, impozitul pe
bunurile imobiliare ale persoanelor ﬁzice
care nu desfășoară activitate de întreprinzător
existente și/sau dobândite până la data de 31
mai, inclusiv a anului ﬁscal în curs, se achită
de către subiecții impunerii la bugetul local,
conform amplasării obiectelor impunerii, nu
mai târziu de data de 30 iunie a anului curent.
În cazul bunurilor imobiliare dobândite
după data de 31 mai inclusiv a anului ﬁscal în
curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită nu mai târziu de data de 25 martie a anului
următor anului de gestiune. Vă informăm că,
alin (2) art. 282, Titlului VI din Codul Fiscal
referitor la acordarea reducerii de 15% a sumei impozitului ce urmează a ﬁ achitat până
la data de 30 iunie, este abrogat prin Legea
257 din 16.12.2020.
Obiecte impunerii sînt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din
extravilan, clădirile, construcţiile, casele de
locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aﬂate
la o etapă de ﬁnisare a construcţiei de 50%
şi mai mult, rămase neﬁnisate timp de 3 ani
după începutul lucrărilor de construcţie. Gradul de ﬁnalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în
construcţii sau de către agenţii economici cu
activităţi în domeniul expertizei tehnice, sau
de către autoritatea administraţiei publice locale, în baza metodei stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în
domeniul construcţiilor. Baza impozabilă a
bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri.
Cotele concrete a impozitelor funciar și
pe bunurile imobiliare se stabilesc anual, de
către autoritatea reprezentativă și deliberativă

a administrației publice locale. Scutirile la
plata impozitului pe bunurile imobiliare se
acordă în baza art.283 și art.284 Titlului VI
din Codul Fiscal.
Vă aducem la cunoștință că lipsa documentelor care ar atesta dreptul de proprietate
asupra bunurilor imobiliare, precum şi faptul
neexecutării obligaţiei de înregistrare a drepturilor patrimoniale prevăzute de legislaţie
nu pot constitui temei pentru nerecunoaşterea acestor persoane în calitate de subiecţi ai
impunerii privind bunurile imobiliare respective, în cazul în care aceste persoane exercită,
de fapt, dreptul de posesie, de folosinţă şi/
sau de dispoziţie asupra acestor bunuri. În
cazul în care bunurile imobiliare se aﬂă în
proprietate(în folosinţă) comună în diviziune
a mai multor persoane, subiect al impunerii
este considerată ﬁecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine. În cazul în
care bunurile imobiliare se aﬂă în proprietate
comună în devălmăşie, subiect al impunerii
este considerată, în baza acordului comun,
unul din proprietari(coproprietari).
În acest caz toţi proprietarii(coproprietarii)
poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor ﬁscale.
Termenele de plată a taxelor locale, de
prezentare a dărilor de seamă ﬁscale privind
taxele locale pentru subiecţii impunerii, sînt
cele stabilite în Titlul VII din Codul Fiscal.
Întreprinzătorul individual, gospodăria
ţărănească(de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei
ﬁscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt
înregistraţi ca plătitori de T.V.A, prezintă în
termen de pînă la 25 martie al anului următor
anului ﬁscal de gestiune, o dare de seamă ﬁscală uniﬁcată privind taxele locale, cu achitarea taxelor în acelaşi termen.
Subiecţii impunerii plătesc taxele locale
la contul trezorerial de venituri al bugetului
local.

Ce trebuie să ș i despre vaccinul împotriva COVID-19
zare enormă, dar probabil în primii
câțiva ani nu vor ﬁ suﬁciente doze
pentru o utilizare mai răspândită.
Asta înseamnă că va ﬁ important
să luați în continuare măsuri de
precauție pentru a vă proteja familia și comunitatea, inclusiv respectarea distanței ﬁzice, spălarea regulată a mâinilor și purtarea măștilor.

UNICEF Moldova

V

accinul împotriva COVID19 va ﬁ un instrument de
importanță majoră pentru a ajuta
la ținerea sub control a pandemiei,
împreună cu testarea eﬁcientă și respectarea măsurilor de prevenire. Cu
mai mulți candidați promițători care
lucrează la dezvoltarea vaccinului,
cu alții în curs de revizuire, dar și
cu vaccinurile Pﬁzer / BioNTech și
Moderna aprobate pentru utilizare,
calea spre un vaccin sigur și eﬁcient
a intrat într-o fază nouă.
Amenințarea pe care o reprezintă COVID-19 pentru copii este enormă, aceasta extinzându-se cu mult
dincolo de efectele ﬁzice imediate
ale bolii. Pe măsură ce restricțiile
impuse în legătură cu pandemia sunt
menținute sau sunt aplicate repetat,
accesul copiilor la serviciile de sănătate de rutină poate ﬁ grav afectat, iar
aceasta, de rând cu recesiunea care
se conturează, pune în pericol viitorul unei generații de copii.

Va fi vaccinul împotriva
coronavirusului sigur?
Fiecare țară are organisme de
reglementare care supraveghează
siguranța și eﬁcacitatea vaccinului
înainte ca acestea să ﬁe utilizat pe
scară largă. La nivel global, OMS
coordonează o serie de entități tehnice independente care revizuiesc
siguranța vaccinurilor înainte și

Copilul meu ar trebui să
primească un vaccin împotriva COVID-19?

francescoridolfi.com

chiar după introducerea acestora.
Vaccinurile aprobate pentru utilizare de către OMS au trecut prin teste
riguroase și studii clinice pentru a
demonstra că sunt sigure și eﬁciente în combaterea bolilor. Chiar dacă
vaccinurile COVID-19 sunt dezvoltate în timp record, acestea pot primi
aprobările de reglementare necesare

numai dacă îndeplinesc standarde
strite de siguranță și eﬁcacitate.

Cine va avea acces la vaccinul împotriva coronavirusului?
Obiectivul actual este de a pune
la dispoziție 2 miliarde de doze de

vaccin în cadrul planului COVAX
până la sfârșitul anului 2021. Aceste doze ar trebui să ﬁe suﬁciente
pentru a proteja lucrătorii din domeniul sănătății și asistenței sociale,
precum profesorii, persoanele cu
risc crescut de a dezvolta boli grave
sau deces în majoritatea țărilor din
întreaga lume. Aceasta va ﬁ o reali-

Dozele inițiale de vaccinuri
trimise în Republica Moldova sunt
destinate lucrătorilor din domeniul
sănătății, asistenților sociali și persoanelor cu risc crescut de boli grave
cauzate de virus, cum ar ﬁ persoanele
în vârstă sau cele cu afecțiuni asociate, și este puțin probabil să ﬁe administrate copiilor. Aceste categorii de
populație au fost prioritizate pentru
a contribui la reducerea morbidității
cauzate de COVID-19 și pentru a
ajuta la protejarea sistemelor de sănătate. Aﬂat în serviciul tuturor.
Alte instrucțiuni și informații
despre disponibilitatea vaccinurilor
ar putea ﬁ actualizate pe măsură ce
aﬂăm mai multe - este o idee bună
să vă informați din surse de încredere precum OMS, dar și ministerul
local de sănătate. Cu toate acestea,
este important să vă asigurați că
copilul dumneavoastră continuă să
ﬁe vaccinat conform orarului de
vaccinare.
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Se citește în secolul XXI?

Lansarea campaniei „Citim cu voce tare împreună”
Maria Lăpușneanu, bibliotecar la
Biblioteca Publică Băcioi

L

ectura a fost întotdeauna un liant
între generații, între lumea reală și
cea imaginară, între visuri și realități. Mihai Eminescu adresându-se tinerei generații,
spunea: „Citeşte! Citind mereu, creierul tău
va deveni un laborator de idei şi imagini, din
care vei întocmi înţelesul şi ﬁlosoﬁa vieţii.”.
Viața, în toate ipostazele sale, se
regăsește construită în basmele care ne-au
înfrumusețat copilăria, în romanele de aventuri alături de care am pășit îndrăzneț în
adolescență. Volumele de poezii le-am citit
din scoarță-n scoarță pentru a găsi un vers
ideal ce ar descrie sentimentul de dragoste
care ne-a copleșit în tinerețe.
Mai nou, suntem preocupați de dezvoltarea personală și suntem în căutarea de cărți
motivaționale: de la cum să devii un bun lider
până la cum să te faci auzit și acceptat. Lectura este o parte inseparabilă a personalității
ﬁecăruia dintre noi, în acest sens putem
aﬁrma că ﬁnalizarea studiilor nu presupune
renunțarea la lectură, ci, mai degrabă, oferă
posibilitatea de a descoperi cărți din alte domenii, de a avea ocazia de a citi de plăcere.
Potrivit unui studiu efectuat în 2014, de
Biroului Național de Statistică, privind utilizarea timpului, moldovenii alocă în mediu 17
minute pe zi pentru diverse forme de lectură, dintre care 10 minute sunt folosite pentru
informarea pe rețelele de socializare, inter-

net; celelalte minute sunt utilizate pentru a
citi cărți, reviste în format de hârtie. Pentru
comparație, în țările din Uniunea Europeană
timpul mediu pentru lectura zilnică este de
25 de minute, în timp ce estonienii, campi-

familie. Acolo unde se citește necondiționat,
de plăcere încă de la fragedă vârstă, se formează un reﬂex al lecturii, o necesitate vitală
a persoanei.
Părinții, fără îndoială, trebuie să serveas-

tură vitală a existenței, Biblioteca Națională
a Republicii Moldova a lansat pe data de 3
februarie programul „Citim cu voce tare împreună” care va reuni copii, tineri și adulți
sub umbrela cuvântului scris.
Directorul general al Bibliotecii
Naționale, dna Elena Pintilii, aﬁrmă că:
„Cititul cu voce tare reprezintă fundamentul
dezvoltării alfabetizării și cea mai importantă activitate pentru dezvoltarea culturii lecturii.”, îndemnând bibliotecile locale să se
implice în acest program.
Biblioteca Publică din com. Băcioi a răspuns invitației și își propune în acest an să ﬁe
aproape de vizitatori prin organizarea evenimentelor culturale, care vor promova cititul
cu voce tare. Agenda evenimentelor va cuprinde întâlniri cu cititorii în spațiul bibliotecii, dar și în online, lectura cu voce tare a
cărților pentru copii, implicarea părinților și
bunicilor în încurajarea copiilor să citească,
realizarea a „Top 10 cititori activi” ai bibliotecii pe categorii de vârstă, dar și a unui top
privind cele mai solicitate cărți din bibliotecă. Totodată, ne propunem să desfășurăm
sesiuni live pe facebook în care să avem
invitați de valoare care vor citi cu voce tare
pentru abonații bibliotecii. Vă îndemnăm să
ne urmăriți pe pagina oﬁcială de facebook a
bibliotecii și să ne vizitați ca să descoperim
Campania să citim împreună la Biblioteca Publică din com. Băcioi / ZdB
împreună tainele cuvintelor. Revenind la înoni la lectură, folosesc zilnic 14 minute pen- că drept model de cititori avizați pentru copii
trebarea din titlul articolului, avem convintru a evada în lumea cărților. În mare parte
lor.
gerea că împreună cu dumneavoastră vom
aceste date se bazează pe tradiția lecturii în
Conduși de principiul că lectura e o la- răspunde: „Da!”

Redeschiderea Grădiniței de copii nr. 140 - o soluție la criza locurilor din grădinițe
Redacția ZDB

P

e 20 ianuarie, în com.
Băcioi, a fost redeschisă
Grădinița de copii nr. 140 „Ion
Creangă”, care și-a sistat activi-

Instituția renovată are capacitatea de 160 copii și și-a început
activitatea după reparația capitală
a încăperilor interioare, ﬁnisarea
exterioară a celor cinci blocuri
unite prin galerii, construcția ca-

Grădinița nr. 140 „Ion Creangă” după renovare / ZdB

tatea încă din anul 1994. După o
lungă perioadă de criză a locurilor libere la grădinițe, în localitate situația s-a îndreptat.
Primăria com. Băcioi referindu-se la ﬁnalizarea proiectului de
renovare capitală a instituției de
învățământ preșcolar, începută în
2012, invocă utilitatea acestuia în
contextul în care, până acum, mai
mulți locuitorii ai com. Băcioi
erau nevoiți să-și ducă copiii la
grădinițele din afara localității, ori
să stea cu ei acasă până la atingerea vârstei de școlarizare, capacitatea grădinițelor din localitate ﬁind limitată, iar problema locurilor
de înscriere ﬁind permanentă.

zangeriei şi a blocului alimentar,
construcția rețelelor de apă, canalizare, încălzire, electricitate și
comunicație, amenajarea grupurilor sanitare cu ediﬁcarea a șapte
pavilioane noi, cu șapte complete
de joacă pentru copii.
Lucrările au fost efectuate din
surse ﬁnanciare alocate treptat,
începând cu anul 2012, din fondurile bugetului municipal (90
%) și a celui local (10 %), suma
totală a lucrărilor constituind
aproximativ 20 mln lei.
Directorul Grădiniței nr. 140,
Vera Chiperi, în cadrul evenimentului de deschidere oﬁcială a
instituției, a declarat că „în acest

an, com. Băcioi debutează cu
o clădire a grădiniței bine pusă
la punct, modernă, încăpătoare, dotată cu ultimile tehnologii
educaționale”.
O importanță majoră în ﬁnalizarea acestui proiect l-a avut
și grantul românesc din Programul RO3, alocat de Fondul de
Investiții Sociale din Moldova,
care a servit la procurarea mobilierului prin grupe, inventarului
sportiv, utilajului din bucătărie, spălătorie şi uscătorie, dar
și la alte dotări necesare bunei
funcționări a instituției.
„Am depășit o etapă importantă
de criză, cea a lipsei locurilor în
grădinițele din Băcioi. În același
timp, nu ne oprim doar la acest
proiect, și în acest an, primăria
va continua îmbunătățirea mediilor de studii pentru instituțiile
locale și mizează pe creșterea

Evenimentul de inaugurare / ZdB

competitivității acestora la nivel
municipal și național.”, aﬁrmă,
pentru ZDB, primarul com. Băcioi, Ilie Leahu.
Potrivit autorităților locale,
la data de 01.12.2020, în com.
Băcioi erau încadrați în instituții
preșcolare toți copiii din registrul de evidență a copiilor născuți
până în anul 2018. Cei născuți
după 2018 vor ﬁ încadrați din
data de 01.06.2021.

Ambasadorul României, Daniel Ionița, Primarul General al mun. Chișinău,
Ion Ceban și primarul com. Băcioi, Ilie Leahu în cadrul evenimentului
de redeschidere a Grădiniței nr. 140 / ZdB

Astăzi, pe teritoriul com.
Băcioi activează cinci grădinițe
cu capacitatea totală de peste
500 de copii.
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Vitalie Pavaluc erou al Războiului de pe Nistru
decedat pe câmpul de luptă
Redacția ZdB

S

-au împlinit aproape trei decenii de la
sângerosul Război de pe Nistru, pentru integritatea și independență a tânărului
stat Republica Moldova contra separatiștilor
pro-ruși și armatei a 14-cea a Federației
Ruse, ziua când comemorăm eroii căzuți la
datorie.

Eroul din Băcioi - Vitalie Pavaluc
Vitalie Pavaluc s-a născut la 28 mai 1970
în satul Băcioi, raionul Ialoveni, în familia
muncitorilor Anatolie şi Nina Pavaluc. Ambii
părinţi munceau la aeroportul din mun. Chişinău, tatăl său era tractorist, iar mama sa era
castelană.
După absolvirea şcolii medii, în anul 1985,
este admis la Şcoala tehnică profesională nr.
65 din Criuleni, specializarea tamplar/dulgher.
Activitatea de muncă o începe în cadrul
MCO nr.4 al Trustului „Agropromstroi” din
oraşul Chişinău, muncind conform specia-

Vitalie Pavaluc împreună cu camarazii pe câmpul de luptă / AO Credință Patriei

lităţii. În luna noiembrie 1988 este înrolat în
rândurile forţelor armate îndeplinind serviciul
militar până în luna noiembrie 1990, în calitate
de țintaș/servant la tun antiaerian, comandant
de grupă în cadrul unităţii militare nr. 46109.
În luna februarie a anului 1991 se încadrează în rândurile organelor afacerilor interne
ﬁind numit în funcţia de miliţian de patrulă şi

santinelă al Secţiei afacerilor interne de linie în fruntării dintre angajaţii de poliţie și separatiști,
aeroportul oraşului Chişinău a Direcţiei aface- sergentul-major de poliţie Vitalie Pavaluc cărilor interne pentru transport. În iunie 1991 este dea cu moarte de erou.
transferat la funcţia de poliţist al Batalionului
A fost decorat post-mortem cu Ordinul
de patrulă şi santinelă nr. 1 al Direcţiei de poli- „Ștefan cel Mare”.
ţie a orașului Chişinău.
În prezent, în satul Străisteni comuna BăLa data de 29 martie 1992, în regiunea sa- cioi o stradă poartă numele eroului Vitalie Patului Coşniţa, raionul Dubăsari, în timpul con- valuc.

Modernizare sistemul public de canalizare - un nou
proiect ambițios pentru comunitate
re nu au existat niciodată.”, a mai
adăugat acesta.
Proiectul vizează la prima
etapă implementarea acestui serviciu pentru localitățile Străisteni,
Brăila și Băcioi (sectorul din str.
Chișinăului, spre traseul M3(fosta
ferma)) din com. Băcioi. Totodată în anul 2021, va ﬁ inițiată proiectarea rețelelor de canalizare
și stațiilor de pompare pentru s.
Frumușica și s. Băcioi (sectoarele: Hamzeu, Hlobeni, Centru, Valea Satului, Armo Beton).
Canalizarea reprezintă o miză
majoră atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru dezvoltarea durabilă a localităților rurale. La scară
mondială, gestionarea serviciului
de canalizare se regăseşte în centrul
problemei de management al apei.
Existenţa unui sistem de canalizare calitativ condiţionează calitatea
mediului înconjurător şi implicit a
vieţii.
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inițiază în anul curent
proiectarea și modernizarea sistemului public de apă și canalizare pe teritoriul com. Băcioi.
Mai multe ședințe de lucru în
acest sens au avut loc în cadrul
Primăriei com. Băcioi cu participarea directorul companiei
„Fluxproiect”, Constantin Roșca,
care a prezentat, la prima etapă,
documentația de proiectare a
stațiilor de pompare și epurare
a apei și a sistemului public de
canalizare care include s. Brăila,
s. Străisteni și s. Băcioi(sectorul
dintre str. Chișinăului și traseul
M3), cu racordarea acestuia la
rețelele existente.
„Este începutul unui proiect
ambițios și istoric pentru comunitate.”, ne-a declarat Ilie
Leahu, primarul com. Băcioi,
menționând că extinderea serviciilor de apă și canalizare va fi o
prioritate pentru echipa primăriei
în următorii ani. ”Avem mai multe sectoare în care casele oamenilor nu dispun de rețele de apeduct
renovate, iar rețelele de canaliza-

Ședința de lucru la Primăria com. Băcioi, cu Constantin Roșca, directorul companiei SRL “Fluxproiect”,
autorul documentației de proiect a stațiilor de pompare, de epurare a apei și a sistemului public de canalizare /
Primăria com. Băcioi

Echipa redacțională:
Redactor șef: Vlad Țurcanu
e-mail:
ziar@bacioi.md
Tiraj 2000 ex.

