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           Administraţia publică există pentru satisfacerea 
necesităţilor cetăţeanului, lucru ce poate fi realizat doar 
prin intermediul serviciilor de calitate populaţiei, crearea 
condiţiilor pentru atragerea investițiilor, şi creşterea 
nivelului de trai al locuitorilor. La rândul lor, serviciile 
publice nu pot fi înfiinţate decât de administraţia publică, 
dat fiind faptul că aceasta este constituită anume pentru 
satisfacerea intereselor de ordin naţional ale populaţiei sau 
pentru satisfacerea necesităţilor locuitorilor unei unităţi 
administrativ-teritoriale. Este dificil de imaginat viaţa în 
societatea contemporană fără aceste servicii. Un argument 
în acest sens ar fi că din limba germană noţiunea „servicii 
publice” ar putea fi tradusă ca „condiţie pentru existenţă”, 
ceea ce înseamnă că într-un stat dezvoltat cetăţenii nu îşi 
concep existenţa fără a avea la dispoziţie întreaga gamă de 
servicii publice.  



                     
 
 

                       
DEZVOLTAREA 

SOCIALĂ 



         Reflectînd situaţia socială în oraş vreau să pun accent pe faptul natalității și 
mortalității care sunt  trăsăturile principale  ale mișcării naturale a populației. La 01 

ianuarie 2020 numărul populației în orașul Florești este de 12718  Decesuri au atins cifra 

de 141 în 2019 față de179 în 2018.  Sau născut 122 în anul 2019 față de 145 în anul 2018. 

2019 2018 2020

Născuți 122 145 119

Decedați  141 179 137
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Clasificarea populației după 

categoriile de vîrstă 
Denumirea 

UAT 

Total 

populație 
0-14   0-3 3-6 3-7 7-16 15-56/61 57/62 + 

Anul 
2019 

or. Floreşti 
 12718 2051 718 737 871 1434 8453 2214 

Anul 
2018 

or. Floreşti 
12980 2036 747 805 920 1132 9003 1941 

Anul 
2017 

or. Floreşti 
13078 1924 794 742 875 1101 9042 2112 



Numărul populației în conformitate cu datele de la Biroul Național 
de statistică este în diminuare din mai mulți factori așa cum sunt 

migrația, micșorarea locurilor de muncă, ș.a. 
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Cele 3 grădinițe, Școala primară, 4 

licee teoretice (L.T. ,,Miron Costin”, 
L.T. ,,Mihai Eminescu”, L.T. ,,Ion 

Creangă”, L.T. ,,A.Cehov”) și Școala 

profesională polivalentă care 

funcționează în oraș sunt capabile să 

ofere programe educaționale bune. 

Ceea ce constituie un factor asupra 

repartizării nr. de copii în instituții. 



  

2019 2018 2017 2020

Școala Primară 561 509 484 561

LT ”M.Costin” 449 411 394 456

L.T. ”A. Cehov” 249 261 255 255

L.T. ”M. Eminescu” 408 405 351 412

L.T.”I. Creangă” 548 554 504 541
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Repartizarea copiilor  



 Numărul copiilor care frecventează grădinițile în 
anul 2019  este aproximativ constant și alcătuiește 
680 copii, iar in anul 2020 sunt încadraţi 506 copii 

din cauza restricţiilor epidemiologice. 
Repartizarea copiilor pe gradinițe 

Gr. nr.2 - 90 copii

Gr. nr.7 - 390 copii

Gr. nr.9 - 200 copii



Repartizarea copiilor la grădinițe 

Gr.nr.2- 4 grupe, Gr.nr.7- 12 grupe, Gr.nr.9- 6 grupe 

2019 2018 2017 2020

Gr. nr.2 90 104 109 92

Gr. nr.7 390 400 386 276

Gr. nr.9 200 198 201 138
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O importanță majoră în domeniul social o are 
spațiul locativ (blocuri locative) și dotarea lor cu 

facilități de confort. 
  

Blocuri locative 

6 nivele-1

5 nivele-66

4 nivele-2

3 nivele-1

2 nivele-53



DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ 



S.A. ”Servicii Comunale Florești” 

 

2019 2018 2017 2020

Venitul operational 24585,16 29321,2 24493,2 29574,368

Cheltuieli operationale 26721 30110 27113,1 28238,639
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S.A. ”Servicii Salubrizare Florești” 

2019 2018 2017 2020

Venitul operational 5316,882 6291,99 6023,126 4352,938

Cheltuieli operationale 6155,472 6505,772 6382,635 5053,389
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Servicii publice prestate de 

Primăria or. Florești 



 Pe  perioada anului 2019-2020 au fost eliberate: 

 39/40 autorizaţii de construire, 

 10/12 autorizaţii de schimbarea destinatiei, 

12/15 autorizaţii de desfiinţare 

 39/40 certificate de urbanism.  

Au fost date în exploatare: 

 10/16 case de locuit individuale, 

 45/61 de construcţii nelocative (centre 
comerciale, magazine, garajuri ş.a ). 

Suprafaţa totală 1570 m2 şi o  valoarea de bilanţ de  
2750000 lei. 



4501218054 3,5 APL Samoil Viorel 

4501218053 8,0 APL Î.I.”Trelea Ion” 

4501218041 2,0001 APL Ciubotaru Dorin 

4501218040 2,0006 APL Rusu Alexandru 

4501218059 1,0001 APL Dubalari Igori 

4501218004 6,6917 APL SRL ”Ciserdor” 

4501218052 5,0 APL G.Ț.”Ivanes N.T.” 

4501218079 3,0 APL G.Ț.”Ivanes N.T.” 

4501218005 2,4764 APL Melincean Sergiu 

4501218058 0,1286 APL Dubalari Liliana 

4501216118 0,9712 APL Colța Mihail 

4501218063 0,7564 APL Melnic Veaceslav 

4501218030 3,6151 APL Grinevici Igor 

4501218029 1,7809 APL Grinevici Igor 

4501218031 2,99209 APL Grinevici Igor 

4501218022 5,9891 APL Spataru Adrian 

4501218021 4,6495 APL Spataru Adrian 

4501218059 18,4108 APL SRL ”Flornuc” 

4501218042 1,1331 APL Ostrov Aliona 

4501218051 61,2085 APL SRL ”Metvicom” 

4501218028 3,1558 APL Dubalari Igor 

Lista terenurilor arendate 



Au fost elaborate (2019-2020): 

 135/168 - proiecte de decizii, 

  131/157 - decizii adoptate, (din ele 4 - decizii 
notificate). 

 487/596 – dispoziţii cu privire la personal şi cu 
privire la activitatea de bază.  

   15/20 - caiete de sarcini,  

    15/20 - devize de cheltuieli. 

   1020/1050 - certificate privind lipsa cotelor de teren. 

    45/50 – Certificate caracteristică 

   64–Certificate privind lipsa din teritoriu a cetăţenilor 

   136 -Tutele- Curatele(Custodie) 

 



 28 -dosare civile dintre care la moment sunt pe rolul 
Instanţelor  atît de fond cît şi de recurs;  

 14 -dosare în instanţele de recurs; 

 2 -dosare privind patrimonial public şi privat;  

 5 -dosare pe alte domenii(Dreptul Muncii,Protecţiei 
Sociale şi Familiei). 

 Pe 32 cauze au fost primite hotărâri ale instanţelor sau 
scoase de pe rol în urma medierii directe cu 
reclamanţii. (anul 2019-2020) 

 Hotărârile primite au fost în favoarea autorităţii pe 
care o reprezint, doar 3 au fost pierdute, dar nu 
definitiv.(anul 2019) 

 



 S-au organizat: 

 Martie 2019- Ziua Internaţională a Femeii. 
 Mai 2019- ,,Ziua Sportivului”. 
 Iunie 2019-2020 - Sărbătoarea Internațională a copiilor 1 Iunie:  -,,Parada eroilor din povești” 

defilarea ,,Prințeselor” și a ,,Bravilor Haiduci” cât și concursul ,,Cel mai puternic haiduc”.  
 Iulie 2019- ,,Forumul de tineret”-  Floreşti (Moldova)-Gulbene(Letonia)-Kostrijin nad Odra 

(Polonoia). 
 August 2019-2020- Activități dedicate  Independenței Republicii Moldova și sărbătorii  

,,Limba Noastră”.  
 Octombrie 2019- activități dedicate ,,Săptămânii Mobilității Europene” unde se organizează 

cursă ciclistică, alergări, concurs de desen și desen pe  asfalt cu genericul ,,O zi fără automobil”. 
 Octombrie 2019-2020- Activități dedicate ,,Hramului orașului Florești”.  
 Noiembrie 2019-Săptămîna Tineretului 
 Decembrie 2019-,,Cupa Primarului de Florești la Volei ”. 
 Decembrie 2019-2020- Aprinderea festivă a luminiţelor la Bradul de Anul Nou , ,,Traseul 

Magic” cu  participarea  Moș Crăciunilor și Fulguțelor din oraș.  
 Decembrie 2019- Revelion 
 Mitinguri de comemorare a eroilor căzuţi şi participanţilor la războiul din Afganistan şi 

Transnistria, participanţilor la lichidarea avariei nucleare de la Cernobîl. 
 Jocuri de sărbătoare la 1 Mai, 9 Mai , Sărbătoarea Paştelui, Ziua Independenţei ş.a. 
 Acţiuni de caritate 
 Spectacole teatralizate de păpuşi şi spectacole de circ cu intrarea gratuită a copiilor din familii 

defavorizate. 
 Concursul de desene “Oraşul meu cu numele de floare”2019-2020 
 Asigurarea cu transport a echipei de fotbal FC Floreşti la meciurile de fotbal din divizia 

naţională. 
 



 

 128/100 - Notificari de initiere a activitatii de comert 

 36/20- Notificari privind incetarea  activitatii de 
comert 

 12/30- Autorizatii pentru dispozitivele publicitare 

 514      -Numarul unitatilor comerciale din or. Floresti 

 804 -Numarul platitorilor pentru amenajarea 
teritoriului 

 572 -Numarul contribuabililor pentru patenta de 
intreprinzator 

 1846/1912-petiții 
 

 



9- scrisori de iniţiativă pentru renovarea şi susţinerea 
financiară a Stadionului orăşănesc, (Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al 
Republicii Moldova; Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării al Republicii Moldova; Ambasada SUA; 
Ambasada Japoniei, Ambasada Suediei, ADR-Nord, 
FMF- Federaţia Moldovei de Fodbal; 

 2-scrisori de iniţiativă către Ambasada Franceză din 
R.M, pentru reabilitarea și promovarea monumentului 
istoric „Podul de Fier” din or. Florești, construit 
înaintea Primului Război Mondial; 

” am aplicat în cadrul Programul de Granturi Locale „ 
Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova ”  



S-a creat un parteneriat de colaborare dintre Primăria or. Florești 
și A.O „Coroma - Nord”, privind creșterea gradului de 
transparență decizională și bugetară, în cadrul proiectului 
“Informează, abilitează și acționează; 

Un alt parteneriat de colaborare dintre Primăria or. Florești, A.O 
Consens Sîngerei și  Incubatorul de afacere Sîngerei în cadrul 
Programului „Femeia în Afaceri”, implementat de către Centru de 
Informații Universitare cu suport integral al Fondației Orange 
Moldova; 

 În perspectivă îmi propun ca drept scop integrarea fenomenului 
migraţiei în strategiile de dezvoltare socio-economică locală, 
prin urmatoarele obiective: 

- Elaborarea strategiei locale 2021-2027; 
- Elaborarea unei baze de date; 
- Crearea Asociaţiei de băştinaşi (a fost fondată pe data de 

06.07.2020); 
- Implementarea iniţiativelor şi proiectelor comune 

(APL/migranţi/comunitate); 
- Comunicarea cu băştinaşii plecaţi peste hotare, etc. 

 



 Seminar - 21.06.2019 Panelul D „Politica dezvoltării regionale: realizări 
şi provocări” Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord,  Zona 
Economică Liberă;  

  Masă rotundă - 27.06.2019 „Servicii eficiente la nivel local” Asociaţia 
pentru Democraţie Participativă ADEPT ; 

 Seminar – 16.07.2019 Privind organizarea consultărilor publice asupra 
proiectului de hotărîre privind aprobarea Regulamentului  cu privire la 
acordarea subvenţiilor  pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de 
muncă în mediul rural din Fondul Naţional de dezvoltare a Agriculturii 
şi Mediului Rural. 

  Seminar Regional de instruire (31.07.2019) privind includerea abordării 
integrate a domeniului Diaspora, Migraţiune Şi Dezvoltare (DMD) în 
programele, planurile şi strategiile de dezvoltare locală; 

 Sesiune de instruire la sediul CALM (19.09.2019) “Integrarea Migraţiei 
în Dezvoltarea Locală”. 

Masă rotundă CALM (20.09.2019) Potenţialul de dezvoltare economică 
locală prin turismul rural şi cultural în Republica Moldova; 

 Seminar (05.11.2019)- Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă Socio-
Medicală “CASMED” în parteneriat cu Crucea Roţie din Elveţia şi 
Asociaţia Obştească “HOMECARE”; 

 



 17.01.2020  Primăriei Florești  a fost selectată în  cadrul proiectul de grant al UE „Informează, 

abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. 

Proiectul este implememtat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de 

partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul 

pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene 

(IPRE) și Asociația Obștească “Caroma Nord” în caliutate de partener în regiunea de nord a 

Republica Moldova. 

 08.05.2020 am aderat la  proiectului „Democraţia la ea acasă”  finanţat de AGREED-

(Activitatea reformei guvernarii pentru îmbunătăţirea dezvoltarii), implimentat de # ALDA, în 

parteneriat AO „Consiliul Raional al Tinerilor din Floreşti”, confinanţator fiind Primăria or. 

Floreşti, ideea de bază fiind promovarea valorilor participării democratice, bunei guvernări 
prin formarea abilităților a 15 tineri şi implicarea lor cît mai activă în dezvoltarea comunităţii, 
reuşind într-un final să amenajăm Aleea Bulevardului Victoriei cu mobilier urban şi urne. 

 Am avut experinţă în cadrul proiectului Women’s Digital Center, în parteneriat Incubatorul de 

Afaceri şi AO Conses, dezvoltarea domeniului de antreprenoriat (Femeia în afaceri) şi 
promovarea digitală,  în urma căruia s-a semnat un acord de parteneriat cu AO Conses, s-a 

organizat un şir de instruirii pentru tinerele antreprenoare de a scrie proiecte şi participarea la 

granturile oferite acestora. 

 Am fost selectaţi  la etapa I, în cadrul concursului de proiecte lansat de Fondul Naţional de 

Dezvoltare Regională, implementat ADR-Nord (Agenţia de dezvoltare regională- nord), cu 

propunerea de proiect „Construcţia Staţiei de Epurare și extinderea rețelelor de canalizare în 

orașul Florești”, valoarea estimativă a proiectului fiind 37315,30 mii. 

 

 



Lucrări de reparații 



Iluminarea publică stradală pe str. 31 August, V. Lupu, Eternității, Crinilor, 
Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare (planul nou), Trandafirilor, 1 Mai, 

Primăverii, Tricolorului, Cotovschi, M. Cebotari.-2019 



Iluminarea publică stradală pe str. Petru Rareş, Aurel David, G. Musicescu, 
Toma Ciorbă, Av. Beleaev,  Libertăţii, Independenţei, S. Ciobanu, 

Macarenco, I. Creangă, Florilor, L. Damian, Kogîlniceanu, Cosbuc, 

Decebal, Dragos Voda  -2020 



     Reparația drumurilor pe str. D. Cantemir, bd. Victoriei, 

Alexandru cel Bun, Iachir, Testimițeanu, I. Creangă, E. Bucov, 

Beleaev – în anul 2019 



     Reparația drumurilor pe str. Petru Rareş, Aurel David, G. 

Musicescu, Av. Beleaev, bd. Victoriei, L. Damian, Kogîlniceanu, 

Renasterii, Decebal, Izvoarelor, A. Lupan  – în anul 2020 



 Bugetul primăriei pe anul 2019 este de 23419,2 mii lei. 
 Pe parcursul anului a fost modificat şi a ajuns 24005,5 

mii lei. 

 Executat pentru anul 2019 este de 23614,6 mii lei. 

 Rezultatul financiar (mijloacele băneşti)pentru anul 
2019 este de 2771,6 mii lei. 

 Bugetul primăriei pe anul 2020 este de 31205,6 mii lei. 
 Pe parcursul anului a fost modificat şi a ajuns 33439,9 

mii lei. 

 Executat pentru anul 2020 este de 27269,1 mii lei. 

 Rezultatul financiar (mijloacele băneşti)pentru anul 
2020 este de 6180,42 mii lei. 



Revitalizarea urbană 



Soluţii pentru revitalizarea localităţii: 
1-Crearea locurilor de muncă (poate fi soluţionat prin deschiderea unui 

parc industrial, totodată  menţionăm faptul că or. Floreşti a fost inclus în 

programul de stat). 

2-Ţinând cont de faptul că, bugetul local nu poate satisface toate 

necesităţile comunității, este binevenit ca autorităţile publice locale să 

dispună de capacităţi de planificare strategică pentru atragerea 

finanţărilor şi investiţiilor din surse alternative, inclusiv exterioare. 

 FNDR-Fondul Național de Dezvoltare Regională 

 FEE-Fondul pentru Eficiență Energetică 

 FEN–Fondul Ecologic Național 
 FISM-Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 

 Parteneriate public –privat 

 Alte surse de finanţare. 
 

 



Prin cultură ne identificăm ca popor 

 

 

 ,,Cultura este înflorirea adevăratei 
educaţii  prin educarea sentimentelor, 
gusturilor şi bunelor maniere” 
 



 

 

 

Vă mulţumesc! 
 


