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Prezentul raport reflectă starea economică, socială și de mediu al 
Orașului Florești.

Conținutul acestui raport evidențiază evoluția principalelor indicatori 
economico-sociali ai Orașului Florești. Rămâne o datorie de onoare să fac
cunoscute principalelor acţiuni de interes public realizate în anul precedent. 
Obiectivul nostru major este asigurarea bunăstării tuturor locuitorilor
localităţii noastre, cu respectarea strictă a legalității, utilizând în acest scop 
toate resursele disponibile ale Consiliului Local și aparatului de specialitate 
al primarului, începând cu cele financiare și materiale și nu în ultimul rând, 
resursele umane. Chiar daca acest raport nu poate să cuprindă întreaga 
activitate a instituţiei pe care o conduc, vă prezintă o sinteza, un material de 
studiu şi analiză a activităţii fiecărui serviciu, compartiment sau birou din 

cadrul Primăriei oraşului Florești.



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 2021 numărul populației în orașul Florești este de 12786.

2019 2018 2020 2021

Născuți 122 145 119 140

Decedați 141 179 137 219

0

50

100

150

200

250

N
um

ăr
ul



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
2021

or. Floresti

12786 2043 726 745 896 1412 10977 2769

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 2021

Școala Primară 561 509 484 561 588

LT ”M.Costin” 449 411 394 456 581

L.T. ”A. Cehov” 249 261 255 255 243

L.T. ”M. Eminescu” 408 405 351 412 450

L.T.”I. Creangă” 548 554 504 541 525

0

100

200

300

400

500

600

700

N
r.

 d
e

 c
o

p
ii

Repartizarea copiilor 



Numărul copiilor care frecventează grădinițile în 
anul 2021 este aproximativ constant și alcătuiește 

596 copii.

Repartizarea copiilor pe gradinițe



Repartizarea copiilor la grădinițe
Gr.nr.2- 4 grupe, Gr.nr.7- 12 grupe, Gr.nr.9- 6 grupe

2019 2018 2017 2020 2021

Gr. nr.2 90 104 109 92 84

Gr. nr.7 390 400 386 276 330

Gr. nr.9 200 198 201 138 182
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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 2021

Venitul operational 24585,16 29321,2 24493,2 29574,368 27975,4

Cheltuieli operationale 26721 30110 27113,1 28238,639 29742,6
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S.A. ”Servicii Salubrizare Florești”

2019 2018 2017 2020 2021

Venitul operational 5316,882 6291,99 6023,126 4352,938 3869,787

Cheltuieli operationale 6155,472 6505,772 6382,635 5053,389 4615,74
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Servicii publice prestate de 

Primăria or. Florești



Pe perioada anului 2021 au fost eliberate:

❖ 27 autorizaţii de construire,

❖ 9 autorizaţii de schimbarea destinatiei,

❖ 8 autorizaţii de desfiinţare,

❖ 50 certificate de urbanism pentru proiectare,

❖ 10 certificate de urbanism informative.

Au fost date în exploatare:

❖ 20 case de locuit individuale cu o suprafată mai mare
2500 m.p.,

❖ 65 de construcţii nelocative (centre comerciale,
magazine, garajuri ş.a ), din care face parte și centrul
comercial ”Daniel”, si centrul comercial Avangard.



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           total     21

Lista terenurilor arendate



Au fost elaborate (2021):

❖ 152 - proiecte de decizii,

❖ 139 - decizii adoptate, (din ele 7 - decizii modificate, 
4 - abrogate).

❖ 8  - decizii au fost noficate din care 5 au fost 
satisfacute , iar 3 sunt in proces de judecată.

❖ 442 – dispoziţii cu privire la personal şi cu privire la 
activitatea de bază. 

❖ 18 - caiete de sarcini, 

❖ 18 - devize de cheltuieli.

❖ 1034 - certificate privind lipsa cotelor de teren.



 18 -dosare civile și 2 dosare penale dintre care la
moment sunt pe rolul Instanţelor atît de fond cît şi de
recurs – 7 dosare, din care:

 2 - dosare privind contestarea deciziilor CO Florești;
 1 –dosar in instanța de apel;

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

 2 – dosare privind patrimoniu public si privat,

 Pe 11 cauze au fost primite hotărâri ale instanţelor sau
scoase de pe rol în urma medierii directe cu
reclamanţii.



❖S-au organizat:

 Ianuarie - Sărbătoarea "Bobotează" la barajul de pe râul "Răut"
 Februarie - miting şi depunere de flori în memoria celor căzuţi în Afganistan
 Martie - miting şi depunere de flori în memoria celor căzuţi în conflictual armat din Estul Republicii
 Aprilie - miting şi depunere de flori în memoria participanţilor la lichidarea avariei de la Cernobâl
 Mai - miting şi depunere de flori în cinstea celor căzuţi în cel de-al doilea război mondial
 Mai - "Ziua Familiei"
 Mai - "Ziua Sportivului 2021" (la nivel de oraş)
 Mai - "Ziua Sportivului 2021" (la nivel de raion)
 Mai - Concursul online "Familia Mea"
 1 Iunie - "Ziua Internaţională a Copiilor"
 Iunie - cursa ciclistică prin oraş cu prilejul sărbătorii de 1 Iunie - "Ziua copiilor"
 Octombrie - "Ziua persoanelor în etate"
 Octombrie - Joc de sărbătoare de "Hramul Oraşului Floreşti'
 Noiembrie - Concurs de desene, picturi şi compoziţii "Toamna Aurie"
 Noiembrie - competiţii sportive dedicate Săptămânii Tineretului
 Decembrie - concurs de compoziţii dedicate sărăbătorilor de iarnă
 Decembrie - aprinderea festivă a luminiţelor la Bradul de Anul Nou
 Decembrie - concert dedicate Crăciunului pe stil nou
 Decembrie - "Caravana lui Moş Crăciun"
 Decembrie - pimirea cetelor de urători şi colindători cu prilejul sărbătorilor de iarnă
 Decembrie - "Cupa Primarului de Floreşti la volei"- ediţia 2021.



 Notificari de initiere a activitatii de comert- 23 buc.

 Notificari privind incetarea activitatii de comert- 12
buc.

 Autorizatii pentru dispozitivele publicitare- 20 buc.

 Numarul unitatilor comerciale din or. Floresti – 229
buc

 Numarul platitorilor pentru amenajarea teritoriului-
500 buc

 Numarul contribuabililor pentru patenta de
intreprinzator – 200 buc



 Au fost gestionate 16690 conturi ceea ce constituie 8664 de

contribuabili;
 S-a ajustat valorile obiectelor cu detaliere pe proprietari pentru 185 de

imobile;
 S-a ajustat calculul impozitului prin operaţiuni manuale de diminuare

şi/sau majorare la 153 de contribuabili;
 S-a efectuat şi verificat relaţiile temporare pentru 6153 de obiecte

impozabile la 3059 de contribuabili;
 S-a expediat 7297 avize generalizate , inclusiv calculate şi înmânate

contribuabililor 1020 avize pentru plata impozitului pe proprietate, 87
de înştiinţări pentru plata impozitului funciar;

 impozitului pe proprietate calculat - 471600 lei a fost încasată în sumă
de 476903,11 lei (102%);

 Impozitul funciar de la persoanele fizice - 3152 lei.



 -s-a elaborat plan anual de achiziţiilor publice pe baza necesităţilor si priorităţilor identificate la nivelul instituţiei.
 -s-a colaborat cu celelalte instituţii subordonate din cadrul primăriei la planul anual de achiziţii publice.
 s-a întocmit anunţuri invitaţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
 -s-a elaborat documentaţia de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie publică
 -s-au iniţiat şi desfăşurat proceduri de achiziţii publice prin SIA “RSAP” (MTender) de furnizare bunuri, servicii şi lucrări prin 

procedura de :
 LD -4 proceduri
 COP- 8 proceduri
 s-a asigurat participarea largă a OE la procedurile de achiziţie publică.
 s-a examinat, evaluat şi comparat ofertele OE prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
 s-a atribuit contracte de achiziţie publică care sînt încheiate între AC şi OE.
 s-a întocmit dări de seama privind rezultatul procedurilor de achiziţie publică şi prezentat Agenţia Achiziţii Publice .
 s-a monitorizat contractele de achiziţie publică.
 se păstrează şi se ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de achiziţie publica cusute 

intr-un dosar care se păstrează timp de 5 ani în arhivă.
 s-a încheiat contracte de achiziţie publica de valoare mică: CV/M- 117 contracte.

 s-a încheiat contracte din o singură sursa; CSS -5 contracte
 s-a monitorizat executarea contractele de achiziţii publică de valoare mică din punct de vedere al respectării valorilor şi 

termenelor.

 -s-a efectuat 2 proceduri de micşorarea valorii contractelor privind produsele alimentare la IET.
 -s-au operat modificari/completari ulterioare în planul anual al achiziţiilor publice şi publicat pe pagina web a Primăriei or. 

Floreşti.
 -s-a soluţionat în termenul prevăzut de lege corespondenţa
 -s-a întocmit şi raportat la Agenţia Achiziţii Publice dare de seamă privind contractele de achiziţii publică de valoare mica 

pentru anul 2021.

 -s-a cusut şi arhivat contractele de achiziţii publică de valoare mică atribuite privind bunuri, servicii Jucrări pentru anul 2021.



 În cadrul concursului de proiecte lansat de Fondul Naţional de

Dezvoltare Regională, implementat ADR-Nord (Agenţia de

dezvoltare regională- nord), a fost cistigat proiectul

„Construcţia Staţiei de Epurare si extinderea reţelelor de
canalizare în oraşul Floreşti", valoarea estimativă a

proiectului fiind de 37315300 lei.

S-a creat un parteneriat de colaborare dintre Primăria or.

Floreşti şi A.O „Coroma - Nord”, privind creşterea gradului de

transparenţă decizională şi bugetară, în cadrul proiectului

“Informează, abilitează şi acţionează, au fost implimentate 5

proiecte „bugetul meu” au fost realizate doua platforme de

deşeuri, un teren sportiv(fitness), pavarea unui segment de

trotuar în faţa oficiului postal, sa amenajat un foişor în regiunea

casa de creaţie,



 Partea de venituri bugetului primăriei Floreşti pentru A/ 2021 a fost realizată în
sumă de 38 339 mii lei, la nivel de 110% fată de suma precizată.

 111110 ,,Impozitul pe venit retinut din salariu” A/ 2021 a fost executată
suma de 12 656.3 mii lei în proporţie de 122%, faţă de suma planificată de anuală
de 10 414.5 mii lei, iar în comparaţie cu anul 2020 mai mult cu 2 526.2 mii lei,
această înfluienţă o are şi activitatea tuturor instituţiilor în comparaţie cu 2020.

 111121 ,,Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/ achitat” a fost
executată suma de 636.3 mii lei în proporţie de 192%, faţă de suma planificată de
331.5 mii lei în comparaţie cu perioada similară a anului 2020 mai mult cu 240.6
mii lei, această înfluienţă o are o are şi activitatea tuturor instituţiilor în comparaţie
cu 2020.

 111124 ,,Impozitul pe venitul PF ce desfășoară activități în domeniul
comerț” a fost executat de 51.1 mii lei, faţă de suma planificată de 35,0 mii lei, la
nivel de 146%, în comparaţie cu perioada similară a anului 2020 mai mult cu 1.7
mii lei.

 111125 ,,Impozitul pe venit PF în regim de taxi” a fost executat în sumă
totală de 0.5 mii lei, anul precetent perioada similară a fost înregistrată o achitare de
2.7 mii lei, acesta se datorează faptului că PF a nu a activat pe parcursul a 5 luni
2021.

 111130 ,,Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie
şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare” a fost executat în sumă de 42.5 mii lei în
proporţie de 120% din precizat, în anul 2020 suma executării pe acestă perioadă
constituind 51,4 mii lei, mai puțin cu 11,8 mii lei.



 ,,Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice în calitate de întreprinzător”
- s-a executat în sumă de 42,5 mii lei la nivel de 141% fată de precizat -30,2 mii lei
și mai mult față de 2020 cu 24,3 mii lei. Această creștere denotă că PJ şi fizice în
calitate de întreprinzător au activat pe tot parcursul anul (față de 2020-au întrerupt
activitate)și au achitat si restanțele din anul precedent – 11,2 mii lei.

 ,,Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetăceni” - s-a executat în sumă de -2,6
mii lei fată de precizat.

 ,,Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice” a fost executată
suma de 149,2 mii lei la nivel de 149%, în creştere fată de 2020 cu 49,2 mii lei, e de
menţionat ca anul precedent unele PJ nu au achitat integral.

 ,,Impozitul pe bunurile imobiliare ale fizice” a fost executată suma de -1,2 mii lei.

 113230 ,,Impozitul pe bunurile imobiliare ale PJ şi PF înregistrate în
calitate de întreprinzător” a fost executată suma de 438,5 mii lei, la nivel de 103%
fată de precizat şi mai puțin fată de 2020 cu 40,3 mii lei. Planul s-a modificat prin
majorare cu 125,0 mii lei, deoarece unele bunuri au trecut de la categoria PF, la PJ.

 113240 ,,Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de PF cetăţeni din
valoarea estimativă a bunurilor,, s-a executat în sumă de 477 mii lei, la nivel de
101% fată de precizat şi fată de anul precedent este în creştere cu 54,3 mii lei.
Planul s-a modificat prin micşorare cu 125,0 mii lei, deoarece unele bunuri au trecut
de la categoria PF, la PJ.



 La compartimentul 114 ,,Impozitele şin taxele pentru mărfuri şi servicii” au fost planificată suma de 4 137,6 mii lei, pe cînd
suma executată a constituit 6 042,4 mii lei în proporţie de 146 %, din care fac parte următoarele impozite şi taxe:

 taxa de piaţă s-a executat în sumă de 1 682,7 mii lei în proporţie de 250%, anului precedent suma executată a constituit 450,3

mii lei, mai puțin cu 1232,4 mii lei . E de menţionat că agenţii economici în anul 2020 au fost scutiţi prin decizia consiliului

orăşănesc de achitarea taxei pe perioada sistării activiţăţii în legătură cu pandemia COVID-19, iar modificările au fost

efectuate în baza deciziei nr.06/01 din 30.07.2020 şi e de menţionat că agentul SRL Centaurus nu a achitat pentru toată
suprafaţa pieţii fiindcă se află în proces de reconstrucţie. În anul 2021 a fost achitată restanța din Universal COOP în sumă
845,0 mii lei pentru perioada 2017- 2021.

 taxa pentru amenajarea teritoriului s-a executat în sumă de 560,3 mii lei în proporţie de 92%, în creştere fată de anul

precedent cu 18,9 mii lei, în anul 2020 a fost sistată activitatea agenţilor economici începînd cu 17.03.2020 -15.05.2020

precum şi s-a redus semnificativă numărul de salariaţi.
 taxa pentru prestarea serviciilorde transport auto s-a executat în sumă de 108,5 mii lei în proporţie de 108%, fată de anul

precedent cu 83,4 mii lei mai mult. E de menţionat că agentul economic care achită această taxă are restanță din 2020 în sumă
de 75,2 mii lei, dar a achitat doar 8,5 mii lei din aceasta.

 taxa de plasare (amplasare) publicităţii s-a executat în sumă de 1,6 mii lei aceasta nefiind planificată atît anul curent cît şi
precedent (1,7 mii lei).

 taxa pentru dispozitivele publicitare s-a executat în sumă de 135,6 mii lei, la nivel de 86% fată de planificat şi în creştere
faţă de 2020 cu 38,6 mii lei.E de menţionat că neexecutarea se datorează pandemiei COVID-19, deoarece au fost plasate

publicităţi cu caracter social şi de informare.

 taxa de parcare s-a executat în sumă de 13,0 mii lei, la nivel de 96% fată de precizat în creştere fată de 2020 cu 2,0 mii lei.

 taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări de servicii s-a executat în sumă de 2 939,8 mii lei în proporţie de 136%, la

nivel de 132% fată de anul precedent.Taxa a fost încasată în creştere cu 772,8 mii lei faţă de precizat, deoarece în trimestrul

III s-a înregistrat un agent nou tip – Market.cu o suprafață de comercială de 7000 m2 , de asemenea pe parcusul anului a fost

autorizat comerțul stradal, în centru orașului fiind încasați cîte 150 lei pe zi.

 taxa pentru cazare s-a executat în sumă de 33,8 mii lei, la nivel de peste 125% fată de precizat, e de menţionat ca aceasta se

achită din venitul obţinul, iar faţă de 2020 este în creştere cu 17,1 mii lei. E de menționat că aceștea în comparație cu 2020 au

activat pe toată perioada anului, și au solicitări la aceste servicii.

 taxa pentru patenta de întreprinzător s-a executat în sumă de 567 mii lei în proporţie de 142 % faţă de suma precizată de

400. E de menţionat că în comparaţie cu 2020 aceste venituri sunt în creştere cu 67,3 mii lei, patentele au fost prelungite.

Numărul patentarilor este în creştere chiar şi în comparaţie cu 2020 (restricţii COVID).



 Au fost alimentaţi în mediu 252 de copii, iar numărul de zile-copii pentru perioada
dată constituie 77557, de plata părintească sunt scutiţi 21 de copii din familiile
social-vulnerabile.

 Clubul Luceafărul: numărul de unităţi aprobate sunt de 4,25 unităţi, real
încadrate 4,75 unităţi. La retribuirea muncii în total au fost prevăzuţi pe an 284,1
mii lei şi îndeplinit pe perioada de gestiune 266,3 mii lei. Salariul mediu este 5,3
mii, lei în creştere faţă de 2020 cu 1,2 mii lei.

 Biblioteca: numărul de unităţi aprobate sunt de 15,5 unităţi, real încadrate 15,5
unităţi, la sfârşitul perioadei de gestiune total 15,5 unităţi , îndeplinit – 15,5, la
cheltuielile de personal în total au fost prevăzuţi – 1004,6 mii lei şi executat pe
perioada de gestiune 953,8 mii lei. Salariul mediu este 5,1 mii lei, în creştere faţă de
2020 cu 0,3 mii lei.

 Casa de cultură: numărul de unităţi aprobate este de 6,5, la sfârşitul perioadei de
gestiune sunt de 6,5 unităţi, 7 persoane. La retribuirea muncii în total prevăzut pe an
sunt 390,2 mii lei şi executat pe perioada de gestiune 386,5 mii lei. Salariul mediu
este 4,9 mii lei, în creştere faţă de 2020 cu 0,8 mii lei.

 Stadionul: numărul de angajaţi la sfârşitul perioadei de gestiune este de 6
persoane – 6 unităţi, îndeplinit – 6,0, la retribuirea muncii în total prevăzut pe an
241,7 mii lei şi îndeplinit pe perioada de gestiune 233,0 mii lei. Salariul mediu este
3,2 mii lei în creştere faţă de 2020 cu 0,2 mii lei.

 Serviciul de mediator: numărul de angajaţi la sfârşitul perioadei de gestiune
existenţi şi prevăzut este de 1 persoană, la retribuirea muncii în total prevăzut pe an
45,5 mii, executat 45,4 mii lei. Salariul mediu este 3,8 mii lei, în creştere faţă de
2020 cu 0,5 mii lei.



Lucrări de reparatie și intreținere
 Transport rutier au fost efectuate reparații a drumurilor pe o

lungime totală de 10 km şi anume s-a reparat str. Irimiţa, str.
Libertăţii, str. Decebal, str. C. Porumbescu, str. V. Lupu, str.
Crinilor, str. Caplunov, s.a. Pe parcursul anului au fost efectuate
cheltuieli, inclusiv, pentru întreţinerea drumurilor, în sumă
totală de 8439,3 mii lei.

 Deasemenea au fost reparate trotuarele pe str. Ștefan cel Mare
și Sfînt, str. Libertăţii, str. C. Porumbescu.

 Iluninarea stradală au fost extinse reţele electrice pe o
lungime de 9,0 km, precum şi au fost reparate și unele reţele de
iluminare existente. S-a efectuat atît extinderea cît şi
întreţinerea iluminării stradale pe străzile: str. Andrei Lupan,
str. Răutului, str. M.Viteazul nr.7,9,13, str. M.Viteazul
porţiunea cu nr.40-60, str. M.Costin porţiunea cu nr. 11-25,
str.Păcii, str. Beleaev, str. Plămădeală.



 În baza proiectului nr.5785 s-a efectuat ,,Constructia

segmentului aductiunii Gura Cainarului - Floresti

amplasat in or.Floresti str. Independentii - etapa I” din care

936,4 mii lei constituie grantul de la Ministerul

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, iar 200,0

mii lei au fost alocaţi prin decizia CR pentru eleborarea

proiectului a 2 staţii de pompare.

 Totodată s-a efectuat lucrări de reparație curentă la toate 3

grădinițe.

 S-au plantat peste 500 puieți.
 Au fost efectuate lucrări de întreținere a scuarelor și

parcurilor din or. Florești.







Prin cultură ne identificăm ca popor

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



Vă mulţumesc în primul rând vouă dragi
cetăţeni încă odată pentru susţinere și încrederea
ce mi-ați acordat-o, pentru contribuţia fiecăruia
dintre dumneavoastră la dezvoltarea comunităţii
floreștene, la educația si siguranța copiilor
noștri, pentru spiritul civic si atașamentul
dumneavoastră față de valorile acestei localitați,
mulţumesc angajaţilor primăriei, precum şi
consilierilor locali pentru efortul depus și
sprijinul acordat.


