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Introducere
La 14 octombrie 2016 în mun. Bălți a avut loc conferința de constituire a Comitetului
Subbazinal Răut, la care au participat reprezentanți delgați din partea Consiliilor raionale,
localitățile cărora sunt situate în Bazinul hidrografic Răut, precum și mun. Bălți, Instituțiilor
de sănătate și de mediu.
În cadrul acestui eveniment a fost prezentată o comunicare privind sitiația generală ecologică
în bazinul hidrografic Răut și expuse unele soluții de redresare a situației de ordin tehnic și
educațional, aprobat Regulamentul de constituire și funcționare a Comitetului subbazinal și
componența acestui Comitet.
Organizarea și desfășurarea conferinței a fost asigurată de Centrul Național de Mediu în
colaborare cu Agenția ”Apele Moldovei” și de comun acord cu Autoritățile publice locale din
regiune.
Cadrul legal de funcționare a Comitetului constituie Legea apelor, nr 272 din 23 decembrie
2011, pusă în aplicare la 26 octombrie 2013, art.11, iar hotarele zubbazinului hidrografic Răut
sun stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 4 octombrie 2013 cu privire la hotarele
districtelor bazinelor și subbazinelor hidrografice și hărțile speciale în care sunt determinate.
Conform legendei la anexa nr.2 la hotărîrea în cauză suprafața subbazinului Răut, nominalizat
sub nr. de ordine 20 constituie 7782.94 km2.
Comitetul Subbazinal Răut este o structură consultativă, independentă în exercitarea
atribuțiilor stabilite prin Regulamentul aprobat la conferință , abilitat cu competențe de
participare la activitățile de gestionare eficientă a resurselor de apă în perimetrul bazinului
hidrografic Răut și în condițiile cadrului legal existent.
Pentru buna desfășurare a competențelor este necesar de a cunoaște care este situația în
bazin, evedenția prioritățile de soluționare a problemelor ecologicecreate în bazin, precum și
planificarea activității comitetului în perioada de referință. Evident, în astfel de condiții, apare
și necesitatea elaborării unui raport de sintesă privind situația ecologică în fiecare localitate
situată în subbazin.
Anticipat constituirii Comitetului, Autorităților publice locale de ambele niveluri li s-au
propus de a îndepleni un Chestionar elaborat de Centrul Național de Mediu cu reflectarea
informației privind situația creată în primăria respectivă.
În această activitate s-au implicat, în mare măsură, autoritățile de mediu raionale, parțial de
sănătae și Consiliile raionale, cărora le aducem mulțumiri prin intermediul acestei publicații.
În cuprinsul de urmează situația este reflectată, după volum și conținut, în dependență de
informația prezentată în Chestionarul menționat de către primăriile sitate în subbazubul
hirografic Răut.
Raportul cuprinde 2 capitole privind situația generală socio-ecologică în bazinul hidrografic
Răut și starea mediului dezagregat pe localități/primării. Concomitent sunt formulate și unele
probleme prioritate spre soluționare.
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Amplasarea geografică a sub-bazinului rîului Răut
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Capitolul 1. Situația generală socio-ecologică în bazinul hidrografic Răut
Bazinul hidrografic Răut cuprinde un teritoriu de peste 702.423 ha. În spațiul hidrografic al
rîului Răut sunt amplasate localități întrunite în 18 unități teritorial-administrative (primării),
inclusiv: o primărie situată în raionul Ocnița (Lipnic); 21 primării- raionul Dondușeni; 28
primării-raionul Drochia; 29 primării-raionul Florești; 11 primării-raionul Rîșcani; 6 primăriiraionul Fălești; o primărie (Fundurii Vechi)-raionul Glodeni; o primărie (Măgurele)- raionul
Ungheni; 16 primării-raionul Soroca; 6 primării-raionul Șoldănești; 12 primării-raionul
Rezina; 26 primării-raionul Sîngerei; 31 primării-raionul Telenești; 6 primării-raionul
Călărași; 31 primării-raionul Orhei; 4 primării-raionul Criuleni, o primărie (Ustia)-raionul
Dubăsari și mun. Bălți
Unități administrative teritoriale
Primării
232

Localități
412

Locuitori
(persoane)
746.921

Gospodării
228900

În localitățile menționate activează 1939 instituții sociale/ publice, desfășoară activități
economice circa 2220 GȚ, peste 20 mii agenți economici în agricultură, comerț și prestări
servicii.
Bazinul rîului Răut ocupă o parte considerabilă a Podișului Nistrului și a Podișului Moldovei
Centrale. Are forma de pară, cu lungimea de cca 190 km, lățimea medie de 41 km, maximă –
65 km (în partea centrală). Cumpenele de apă bine exprimate trec pe vârful dealurilor cu
altitudinea de 230-388 m. Suprafața bazinului este de câmpie, puternic dezmembrată de
vâlcele și ravene dese, care deseori au forma de canion. Partea superioară a bazinului, în
limetele Podișului Maldovei de Nord și ale Câmpiei Cuboltei, are altitudinea de 150-250 m.
Cele mai mari altitudini sunt pe afluentul Cula, unde ating cote de 250-300 m. La temelia
bazinului se află roci nisipoase, cretă, marnă din perioada cretacică, acoperite cu un strat de
roci calcaroase și lutoase de origine tortoniană. Cuvertura tortoniană este prezentată de argile
loessoidale și luturi.
Solurile sunt cernoziomice, iar pe sectoarele mai înalte – cenușii de pădure. În cea mai mare
parte bazinul este valorificat sub terenuri arabile, cu excepția a 3,2 % din suprafață, acoperită
de păduri de foioase, predomenand stejar și carpen. Terenurile înmlăștnite, care se întâlnesc
doar în luncile rîurilor, ocupă cca 0,8 % din suprafața bazinului.
În bazinul hidrografic Răut sunt răspîndite zăcăminte de argilă, nisip, pietriș, piatră, saur și
lut, calcar. În teritoriul com Prodănești, rl Florești există zăcămîntul complex de argilă
bentonitică și calcar pentru construcții, iar în s. Hoginești, rl Călărași- argila pentrtu ceramică.
În teritoriu funcționează carierele de extragere a argilei (or. Drochia); de nisip ( Florești;
Bravicea și Hirova rl Călărași; Inești , Căzănești, Verejeni, Scorțeni rl Telenești); piatră
(Jevreni, Criuleni; Brînzenii Noi, Pistrueni, rl Telenești; Seliște rl Orhei).
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Rețeaua hidrorafică este bine dezvoltată de o formă detritică, cu densitatea medie de 0,48
km/km². În total în bazin există 935 de rîuri cu lungimea de 3 720 km, cele mai multe cu o
lungime de până la 10 km; 25 de rîuri cu lungimea de 10-20 km, 6 rîuri cu lungimea de 31-40
km, 3 răuri cu lungimea de 41-50 km, 5 răuri cu lungimea de 51-100 km.
Rîul Răut este cel mai mare afluent al Nistrului și, totodată, cel mai mare rîu care izvorăște și
curge integral pe teritoriul Moldovei. Izvoarele rîului se află lângă satul Rediul
Mare din raionul Dondușeni, lungimea sa fiind de 286 km. Pe Răut sunt situate
orașele Bălți, Florești și Orhei. Suprafața bazinului de recepție este de 7760 km2, căderea
rîului-168 m.
Cei mai mari afluenți de pe cursul superior și cel mediu sunt rîurile Copăceanca, Cubolta,
Căinar, Camenca, Soloneț, Ciucul Mic, iar în cursul inferior (pe ultimii 80 km) rîul primește
apele a doi afluenți însemnați - Cula și Cogâlnic. Printre cursurile mai mici de apă de
menționat rîulețele Bolata (r.Soroca); Căinarca, Ramazani (r.Drochia, r.Florești); Teiul, Ciorna
(r. Florești, r.Șoldănești); Răuțel, Flămînda (mun. Bălți); Culișoara (r.Ungeni, r. Sîngerei);
Romazanca, Popornița (r. Rîșcani); Dobrușa (r. Șoldănești, r. Telenești); Valea Gogîlnicului,
Filanda, Șegala, Cumparia (r.Rezina); Ciulucul mijlociu și Ciulucul Mare, Chiua (r. Telenești);
Iligacea, Chișcari, Roșiori, Jidani (r. Sîngerei); Drighinici, Moța, Vatici, Ivanos, Voloca (r. Orhei);
Zdoroca (r. Criuleni). Rîul Ichel traversează teritoriul r. Călărași.
În bazinul hidrografic Răut lacuri naturale practic nu există, iar lacurile de acumulare ocupă
doar 0,2% din suprafața totală a acestuia. Nemijlocit în albia r. Răut sunt construite două
lacuri de acumulare-Florești, care funcționează și în prezent, și Căzănești, raionul Telenești, al
cărul baraj este avariat. Lacul de acumulare Florești se întinde de la s. Prajila pînă la or.
Florești. Barajul de aici este într-o stare satisfăcătoare, lacul însă este foarte calmatat, pe
alocuri înmlăștinit, mai cu seamă în cursul superior.
Barajul lacului de acumulare Căzănești a fost construit pe la miglocul sec. XX ca o
hidrocentrală. Procesele de colmatare intensivă au dus la degradarea lacului. În prezent
stavilele barajului nu funcționează și alături s-a săpat un canal de evacuare a apei din lac, prin
care curge rîul. În cursul superior, pînă la satul Putineși, raionul Florești și într-un șir de locuri
din cursul inferior al rîului, albia este complet acoperită cu vegetație de stuf și rogoz, în restul
cursului vegetația se întîlnește doar la maluri.
În bazinul rîului sunt construite 1236 bazine acvatice /iazuri dintre care 218 sunt, la moment,
uscate; 31 de unități sunt private. Apa din acumulările de apă se folosește în special pentru
irigare, în piscicultură, pentru diferite necesități tehnice, adăpatul animalelor și parțial pentru
agrement. Apa r. Răut nu se recomandpă pentru irigare din cauza mineralizării și durității
înalte.
În localitățile situate în subbazinul rîului Răut sunt luate la evidență 832 izvoare, dintre care
66 sunt secate. În s. Gribova, rl Drochia toate izvoarele sunt secate. În mare măsură izvoarele
sunt amenajate cu apă de calitate bună. Apa se folosește pentru consum potabil, parțial
irigare, adăpatul animalelor și alte necesități casnice.
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La 1 km aval de s. Jeloboc, raionul Orhei, la talpa versantului stîng al văii, se află un izvor
puternic de apă cu debitul de cca 45 l/s. Apa iese prin fisurile din calcarele sarmațiene, fiind
captată și pompată prin țevi pentru alimentarea cu apă potabilă a populației or. Orhei și unor
localități din preajma orașului. Surplusul de apă se deversează direct în rîul Răut.
Localitățile dispun de 53305 fîntîni de mină, dintre care 564 –sunt secate. În s. Lunga, rl
Florești 60 fîntîni de mină sunt afectate cu gaz. Apa se utilizează în scopuri potabile, menajere,
irigarea grădinilor din sectorul casnic, adăpatul animalelor domestice. În baza investigațiilor
efectuate de către CSP, în majoritatea probelor prelevate din fîntînile de mină apa nu
corespunde cerințelor normative după indicii chimici și microbactereologici. În localitățile din
rl Fălești din cele 2960 fîntîni de mină în 1435; în rl Dondușeni in 386 fîntîni, rl Sîngerei-230
fîntîni apa este foarte poluată și nu corespunde normativelor de potabilizare. Deasemenea de
calitate proastă sunt apele din fîntînile localităților din raioanelele Călărași și Criuleni.
În localitățile din bazin sunt luate la evidență 909 sonde arteziene, dintre care 592 sunt
exploatabile, 165 – conservate, 100 sonde sint în rezervă, 4- în construcție, 48-nefuncționale.
O parte din populația unor localități se aprovizionează cu apă din izvoarele captate.
De sisteme centralizate de aprovizionare cu apă dispun 135 unități teritorial administrative/
primării, la care sunt conectați 264.958 consumatori. În proces de construcție sunt 7 sisteme
centralizate de aprovizionare cu apă (1- rl Dondușeni; 2- Rl Rîșcani; 3-rl Sîngerei, 1- Ustia,
Dubăsari). În proces de reparație se află un sistem în rl Dondușeni; în curs de implementare se
află proiectul de aprovizionare cu apă în s. Mașcauți, Criuleni. Primăria Măgurele, Ungheni
deține proiectul de construcție a apeductului în localitate.
De sisteme centralizate de canalizatre dispun 33 primării, la care sunt conectați 163.670
consumatori. În proces de renovare sunt 3 sisteme de canalizare (1- or. Dondușeni; 2s.Bolohan, Ciocălteni, raionul Orhei); 1- s. Corlăteni, raionul Rîșcani nu funcționează. În s.
Răcușești, raionul Criuleni se desfășoară lucrări de construcșie, începute în anul 2015 (et.1);
primăria Nihoreni, raionul Drochia și Ghiduleni, Rezina dețin proiecte de construcție a
sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate. În bazinul hidrografic Răut sunt
construite 31 stații de epurare a apelor uzate, dintre care 9 sunt locale, care deservesc
instituțile publice. O stație se află în construcție (rl Orhei); primăria Plop (rl Dondușeni)
deține proiectul tehnic de construcție a stației de epurare. Apele uzate de la Instituțiile
preuniversitate și preșcolare sunt acumulate în haznale și evacuate cu autospeciale în locurile
autorizate. De la populația neconectată la sistemele de canalizare, unitățile
economice/comerciale apele uzate sunt deversate direct în mediul natural. În 15 localități
sunt prezente depozite de păstrare a îngrășămintelor, produselor și substanțelor chimice de
protecție a plantelor (7- rl Dondușeni, 2- rl. Drochia, 2-rl. Rezina, 2-rl. Sîngerei, 1- rl. Rîșcani,
1- Ghiliceni, rl Telenești-conservat).
În localitățile din bazin sunt luate la evidență 356 gunoiști, autorizate prin deciziile locale. Cu
excepția orașelor, în majoritatea cazurilor, transportarea deșeurilor la locurile de depozitare
se efectuează în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
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Capitolul 2. Starea mediului dezagregat pe localități
Raionul Ocnița
Comuna Lipnic
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Lipnic (s. Lipnic și s. Paustova) constituie
3548,06 ha, cu o populaţie de 3460 locuitori (s. Lipnic-2580 și s. Paustova-880) și 1710
gospodării (s. Lipnic-1305 și s. Paustova-405).
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2300 ha - terenuri agricole; 245 ha - plantaţii multianuale;
453 ha – păşuni; 281 ha- plantații forestiere; 3,7 ha – fondul apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii, 2
Oficii a medicilor de familie, 2 Case de cultură, 2 Biblioteci publice, 2 oficii poștale..

Pe teritoriul primăriei izvorăște rîul Cubolta și se extinde pe o lungime de aproximativ 12 km.
Sunt 16 iazuri pe o suprafață totală de 50 ha, dintre care 2 au secat în ultimii 2 ani..
În comună sunt 720 fîntîni de mină, dintre care 70 sunt părăsite și nu se folosește apa,
celelalte sunt în folosință. O parte din sat (de pe deal) se alimentează din 12 fîntîni cu
adîncimea de peste 30 metri, în care apa este foarte puțină, practic secate.

Pe teritoriul primăriei sunt 3 sonde arteziene, dintre care una funcționează, altele 2 sunt
conservate. Calitatea apei este bună pentru consum potabil. Din sonda de apă se alimentează
Gimnaziul și Grădinița de copii prin apeductul local cu lungimea de 400 metri. De la această
sursă se planifică aprovizionarea cu apă potabilă a unei mahala din sat, aproximativ 25
gospodării. Comuna nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Apele uzate de la
Grădinița de copii se acumulează într-o hazna, care mai apoi se evacuează de cître ÎM „Apa –
Canal” Ocnița în bază de contract.
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Activităţi economice desfăşoară 7 SRL, 12 GȚ mari și 365 GȚ mici în agricultură, cîteva unități
comerciale.
Sectorul privat dispune de 340 capete ovine, 200 - bovine, 50 cabaline. Gunoiul de grajd în
cantitate de 2005 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile
cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca
îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 2 gunoişti cu suprafața totală de 1,35 ha. Deșeurile sunt transportate de
către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Raionul Dondușeni -21 primării
Orașul Dondușeni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei orașului Dondușeni constituie 801,04 ha cu o
populaţie de 9800 locuitori şi 2686 gospodării.

În orașul Dondușeni funcționează 17 instituţii sociale/publice dintre care 5–în învățămînt, 4cultură, 2- sănătate.
Pe teritoriul primăriei este un bazin acvatic/iaz cu suprafața de 0,91 ha, 7 sonde arteziene,
inclisiv 6 – exploatabile, cu zone de protecție, dintre care 5 sunt amplasate în sectorul centru,
altele 2- sunt situate în microraionul fabricii de zahăr. Una este conservată. Calitatea apei
corespunde normativelor sanitaro-microbiologice.
Orașul dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă. Lungimea rețelelor de
alimentare cu apă constituie 40,9 km. Sistemul a fost dat în exploatare în anul 1976 (sectorul
centru) și în a. 1957 (sectorul microraionului fabricii de zahăr), actualmente avînd o uzură de
50 %. Sursa de alimentare sunt sondele arteziene. La sistemul de apeduct sunt conectate 17
instituții publice, 55 unități economice, 4257 concumatori individuali.
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Sistemul de canalizare cu lungimea de 15,7 km a fost construit în anul 1976 (sectorul centru)
și 1957- sectorul microraionului fabricii de zahăr. La sistem sunt conectate 57 unități
economice, 17 instituții publice și 2434 gospodării. Apele uzate din sectorul centru sunt
transportate prin stația de pompare la stația de epurare; apele uzate din sectorul
microraionului fabricii de vin sunt deversate în cîmpurile de filtrare. Apele uzate acumulate în
haznale sunt transportate cu transportul specializat GAZ-53AC la stația de epurare sau
gunoiștea orășănească. Stația de epurare se află în stare de reconstrucție, însă din lipsa
surselor financiare, lucrările nu sunt finalizate conform proiectului din a. 2007 și nu poate fi
dată în exploatare. Panta II și stația de tratare, deasemenea, se află în stadia de reconstrucție,
conform proiectului de reconstrucție a rețelelor de aprovizionare cu apă a or. Dondușeni din
a, 2006. Serviciiile comunale, de aprovizionare cu apă și canalizare sunt acordate de către ÎM
„Apă-Canal” or. Dondușeni. Tariful pentru consumul de apă potabilă constituie 14,0 lei/m 3pentru populație și 39,60 lei/m3- pentru agenții economici. Pentru recepționarea apelor uzate
tariful este de 6,50 lei/m3 –pentru populație și 28,80 lei/m3- pentru agenții economici. Pentru
serviciile de salubrizare- 109,0 lei/m3pentru populație și 130,80 lei/m3- pentru agenții
economici. Volumul de apă prelevat din sonde constituie 84,4 mii m3. Volumul de ape
evacuate constituie 99,3 mii m3.
Activităţi economice desfăşoară peste 200 întreprinderi comerciale; fabrica de pîine („ÎI
Cristel Scutaru”; fabrica de jucării moi (ÎI „Etna Vanghelii”; filiala Dondușeni SRL „Edineț Gaz”;
SA „RED NORD VEST”; FRED Dondușeni; SA „Moldtelecom” filiala Dondușen; SA „Poșta
Moldovei” filiala Dondușeni; 5 bănci comerciale.
Primăria dispune de depozit de deșeuri menajere solide cu suprafața de 5 ha. amplasat la o
distanță de 5 km de la oraș. Capacitatea este de 130 000 m3, volumul acumulat anual
constituie 3578 m3. Deșeurile se compostează mecanizat cu buldozerul C-100.
Primăria a laborat Strateșia de dezvoltare social-economică a orașului Dondușeni pentru anii
2015-2020.
Satul Baraboi
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Baraboi constituie 5061 ha cu o populaţie de
3189 locuitori şi 1505 gospodării. În localitate funcționează Instituţii sociale/publice:
Primăria, Liceul Teoretic „PROMETEU”, Oficiul medicilor de Familie, Casa de cultură, 2
grădinițe, Biblioteca publică, oficiul poștal.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut. Pe teritoriul primăriei au fost construite 5
bazine acvatice/iazuri, care sunt în stare bună.
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În localitate sunt 485 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare, apa se folosește în scopuri
casnice; 7 sonde arteziene, dintre care 3-exploatabile, 4- conservate, cu zone de protecție,
calitatea apei este bună.
Comunitatea dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 12,213
km, anul construcției 2002, la moment în proces de extindere. Starea rețelelor este bună. La
sistem sunt conectate 4 instituții publice și 625 gospodării. Sistemul de canalizare este în
proces de renovare. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM
„BARSERVCOM”. Tariful pentru consumul de apă constituie 10 lei/m3 pentru populație; 15
lei/m3- agenți economici.
Activităţi economice desfăşoară 8 agenți economici în agricultură și 9 unități comerciale.
SRL „Agro-baraboieni” dispune de un depozit de îngrășăminte.
Sectorul privat dispune de 600 – ovine și caprine, 950 - bovine, 320 - capete porcine, 117cabaline și 22000 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 10077,7 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de 2 gunoişti autorizate cu suprafețele respectiv de 1,6 și 1,2 ha, amplasate
în extravilanul localității. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Briceni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Briceni constituie 1778,14 ha cu o populaţie de
763 locuitori şi 533 gospodării. În localitate funcționează 4 Instituţii sociale/publice.
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Teritoria primăriei este traversată de o rîpă cu lungimea de 2200 m cu fășiile forestiere de
protecție cu arbori de specia salcie. Pe teritoriul primăriei au fost construite 2 bazine
acvatice/iazuri cu suprafața de 9,8 ha, la moment înămolite.
În localitate sunt 2 izvoare, la moment secate; 308 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare; 2
sonde arteziene conservate.
Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 24 agenți economici, inclusiv 22-în agricultură și 2-comerț.
Sectorul privat dispune de 55- ovine, 150 - bovine, 180 - capete porcine, 2650 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1669 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată cu suprafața de 0,48 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
Satul Cernoleuca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Cernoleuca constituie 4337 ha cu o populaţie
de 1900 locuitori şi 930 gospodării. În localitate funcționează 7 Instituţii sociale/publice:
Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii, Oficiul medicilor de familie, Oficiul poștal, Biblioteca,
Asociația de economii și împrumut.
Teritoria primăriei este traversată de rîpa Cubolta cu lungimea de 5 km. Pe teritoriul
primăriei sunt 17 bazine acvatice/iazuri, dintre care 4 sunt uscate, altele 13- înămolite în
proporție de 30% din suprafață, transmise prin arendă persoanelor fizice pentru piscicultură.
Suprafața totală a bazinelor constituie 72 ha. Starea construcțiilor hidrotehnice este
satisfăcătoare.
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În localitate sunt 411 fîntîni de mină, 3 sonde arteziene conservate. În luna decembrie 2016 a
fost dat în exploatare sistemul centralizat de aprovizionare cu apă cu o lungime de 14,8 km.
Sursa de alimentare servește sonda arteziană, apa fiind de calitate foarte bună. La sistem sunt
conectate 400 gospodării. La moment, comunitatea nu dispune de sistem centralizat de
canalizare. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de către Acociația consumatorilor
de apă „Cernoleuca”.
Activităţi economice desfăşoară agenți economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 400 – ovine și căprine, 300 - bovine, 290 - capete porcine. Gunoiul
de grajd în cantitate de 3092 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în
curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca
îngrăşămint organic pe cotele private.
Primăria dispune de 2 gunoişti autorizate cu suprafața de 0,4 ha. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște
Pentru construcția apeductului din bugetul local s-au alocat 974,1 mii lei, inclusiv contribuția
comunității 400 mii lei. Fondul Ecologic a alocat 5.492,7 mii lei.
Satul Corbu
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Corbu constituie 2381,92 ha cu o populaţie de
1467 locuitori şi 646 gospodării. În localitate funcționează 7 Instituţii sociale/publice.
Teritoria primăriei este traversată de rîpi cu lungimea de 4 km. Fășiile forestiere cuprind o
suprafață de 8,44 ha cu arbori, specia stejar, salcîm cireș, ulm și altele. Pe teritoriul primăriei
au fost construite 19 bazine acvatice, dintre acre 11 sunt transmise în arendă, 6 sunt
gestionate de autoritatea publică locală, unul aparține RED NORD-VEST, un bazin tehnic. Apa
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se utilizează pentru irigare, adăpatul vitelor, piscicultură, agrement. Trei bazine arendate , la
moment, sunt uscate. Construcții hidrotehnice lipsesc. Starea digurilor este satisfăcătoare. În
zonele de protecție a bazinelor sunt sădiți arbori, specia nuc, salcîm, frasin.
În localitate sunt 2 izvoare în stare satisfăcătoare, apa se folosește în scopuri potabile; 386
fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare, calitatea apei nu corespinde normativelor de
potabilizare; 3 sonde arteziene conservate.
Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 3 unități comerciale, punctul de colectare a laptelui, SA
„Floarea soarelui”.
Sectorul privat dispune de 120 capete ovine, 2118 - bovine, 282 - capete porcine, 64- caprine,
23-cabaline, 3560 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1467,1 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 2 gunoişti autorizate și 2 gunoiști neautorizate cu suprafața respectiv de
5 și 6 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se
duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Climăuți
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Climăuți constituie 2439,30 ha, cu o populaţie de 1070
locuitori şi 650 gospodării. Din suprafaţa totală a terenurilor: 1667,95 ha - terenuri agricole;
1364,53 ha- terenuri arabile; 305,67 ha – păşuni; 43,73 ha- plantații forestiere; 40,15 ha –
fondul apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Casa de cultură,
Oficiul medicilor de familie, Centrul Comunitar Educațional, Biserica Creștină Ortodoxă, Casa
de rugăciuni.
Teritoria primăriei este traversată de cursuri de apă pe o rețea hidrografică de 1,30 ha. În
fîșiile de protecție sunt plantații din specia arțar, nuc, cireșe și alte specii de tufari.
Pe teritoriul comunității au fost construite 5 bazine acvatice cu suprafața totală de 26,95 ha.
Dintre aceste 4 sunt transmise în arendă, în stare bună. O unitate de bazin este uscată.
Pe teritoriul primăriei sunt 5 izvoare, în stare satisfăcătoare, cu apă potabilă; 283 fîntîni de
mină, starea lor și calitatea apei este bună, 2 sonde arteziene, la moment conservate..
Localitatea nu dispune de rețele de aprovizionare cu apă ți canalizare
Activităţi economice desfăşoară 7 agenţi economici SC „Climăuțanul-Agro” SRL; SC „Curtea
Dacilor”; SRL „Fiata –Expediție”; SRL „Boris - Favotit”; ÎI „Lenuța-Laiu”; ÎI „Vovc Ghenadie”; ÎI
„Casap Liudmila”.
Sectorul privat dispune de 103 capete ovine, 134 - bovine, 402 - capete porcine, 9020 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2341,2 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
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Primăria dispune de 2 gunoişti. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Crișcăuți
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Crișcăuți constituie 2602,26 ha, cu o populaţie de
1172 locuitori şi 536 gospodării.
Pe teritoriul primăriei se află monumentul hidrologic-izvorul Crișcauți cu suprafața zonei de
protecție de 50 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii,
Casa de cultură, Oficiul medicilor de familie.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Cainari la hotar cu primăria Horodiște, alimentat
din izvorul Cainari. Pe maluri există vegetație forestieră.
Pe teritoriul comunității au fost construite 7 bazine acvatice, care se află în proprietatea
primăriei, amplasate în locațiile: Ponoara cu o suprafață de 3,76 ha, anul construcției 1970,
uscat; Ponoara Veche cu o suprafață de 0,88 ha, anul construcției 1956, uscat; Căinăruți cu o
suprafață de 0,92 ha, anul construcției 1954, uscat; Izvoraș cu o suprafață de 0,45 ha, anul
consreucției 1952, uscat; Ferma cu o suprafață de 0,28 ha, anul construcției 1952, uscat;
Moara cu suprafața de 0,42 ha, anul construcției 1954, înămolit, cu vegetație, digul în stare
bună și Odaia cu suprafața de 1,14 ha, anul construcției 1954, starea bazinului și a digului este
bună.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 7 izvoare: izvorul Cainari, anul apariției 1725; izvorul lui
Grigore, anul apariției 1930; izvorul Iulia, anul apariției 1998; izvorul Salcioara, anul apariției
1942; izvorul Vedenie, anul apariției 1920; izvorul Vij, anul apariției 1918. Toate izvoarele
sunt amenajate, surse de poluare prin preajma lor lipsesc. Apa este potabilă.
În localitate sunt 325 fîntîni de mină, dintre care 284 sunt amenajate, care servesc drept surse
de aprovizionare cu apă a populașiei.
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Pe teritoriul primăriei nu sunt prezente sonde arteziene, comunitatea nu dispune de sisteme
centalizate de aprovizionare cu apă și canalizare. Instituțiile publice dispun de rețele locale de
aprovizionare cu apă și canalizare. Apele reziduale sunt acumulate în 5 haznale.
Activităţi economice desfăşoară 10 agenţi economici SRL „ZOONIC-PLUS.” (abator); SRL
„Excoblavit” (moara de făină, oloinița, prelucrarea pămîntului), SRL „Climăuțanul Agro”
(prelucrarea pămîntului), SRL „Bucuria Saturn” (prelucrarea pămîntului), CAP „Prima
Nicatim” (prelucrarea pămîntului), GȚ Bulat Ivan (prelucrarea pămîntului), GȚ Belous Petru
(prelucrarea pămîntului), ÎI „Cebotaru Elena” (magazin), ÎI „Lungu Mihail ” (magazin) , ÎI
„Scurtu Tamara” (magazin).
Sectorul privat dispune de 30 capete ovine, 53 –caprine, 117 - bovine, 148- capete porcine,
5000 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1482,2 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de 3 gunoişti autorizate. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
În cadrul Gimnaziului funcționează APP „Viitorul” și a grădiniței-APP „Garofița”.
Satul Dondușeni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Dondușeni constituie 2747,64 ha cu o
populaţie de 1565 locuitori şi 630 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt Pimăria, Gimnaziul, Grădinița de copii
„Andrieș”, Casa de cultură, Oficiul medicilor de familie, Oficiul poștal.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut cu lungimea de 3 km., o rîpă care curge prin
mijlocul satului. Fășiile forestiere de protecție sunt pe o suprafață de 5,35 ha.
Pe teritoriul primăriei au fost construite 14 bazine acvatice cu suprafața torală de 49,16 ha,
oglinda apei-47,82 ha. Bazinele sunt utilizate pentru adăpatul animalelor, pentru irigare,
creșterea peștelui. Starea bazinelor este satisfăcătoare. În ultima perioadă nivelui apei a
scăzut cu 50 %. Starea digurilor este bună.
În localitate a fost o rețea de izvoare, care pe parcurs toate au secat. Ca sursă de alimentare cu
apă servesc 382 fîntîni de mină, o sondă arteziană, exploatabilă. Calitatea apei este bună.
Satul Dondușeni dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă a grădiniței și
Gimnaziului, construit în anul 2008, alimentat din fîntîna arteziană cu adîncimea de 90 m.
Localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 5 agenţi economici SRL „ALMARIA-GRUP” (comerț); SC
„CAZROM PLUS” SRL (comerț), ÎI „Drelea Cristina” (comerț), SRL „Vulture” (agricultupă), SRl
„Marivlad” (agricultupă).
Sectorul privat dispune de 320 capete ovine, 260 - bovine, 268 - capete porcine, 4246 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2908,7 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
16

Primăria dispune de o gunoişte autorizată și 2 gunoiști neautorizate. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște

Comuna Elizavetovca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Elizavetovca (s. Elizavetovca, s. Boroseni)
constituie 1500 ha, cu o populaţie de 580 locuitori și 398 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Grădinița de copii, Punctul
medical, Casa de cultură, Biblioteca.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Cubolta cu lungimea de 2,88 km. Zona de protecție
nu este delimitată. Apa nu se folosește. Fășii forestiere de protecție și arbori lipsesc.
Pe teritoriul primăriei sunt 5 bazine acvatice/iazuri cu suprafața de 9,78 ha, construite în anii
1957-1961, folosite pentu piscicultură. Pe maluri sunt arbori de salcie, salcîm, plop, arțar.
Zone de protecție lipsesc. Starea construcțiilr hidrotehnice este satidfăcătoare.
În comună sunt prezente 4 izvoare secate; 173 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare.
Calitatea apei este satisfăcătoare pentru consum/alimentație.
Pe teritoriul primăriei sunt 4 sonde arteziene conservate. Zone sanitare de protecție lipsesc.
Comuna nu dispune de sisteme centalizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 5 agenți economici: SRL „Oxana Grup”, SRL „RECOM-GRUP”
(prelucrarea producției agricole); SRL „Climăuțanul Agro”, SRL „Agrocrisan” (agricultura);
Magazin „MIXT” (magazin de produse alimentare).
Primăria dispune de 3 gunoişti amplasate în afara satului. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Comuna Frasin
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Frasin (s.Frasin, s.Caraiman, s.Codrenii Noi )
constituie 3936,23 ha cu o populaţie de 2230 locuitori şi 1563 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2769,40 ha - terenuri agricole; 2003,67 ha- terenuri arabile;
656 ha - plantaţii multianuale; 538,07 ha – păşuni; 60 ha- plantații forestiere; 38,33 ha –
fondul apelor. Suprafața rîpilor constituie 1,85 ha; 15,84 ha – fășii forestiere cu arbori, specia
nuci, arțar, cireș, agut ș.a.
Instituţiile sociale/publice din comună sunt: Primăria, Gimnaziu Codrenii Noi, Casa de Cultură
Frasin, 2 Grădinițe de copii (s. Frasin, s. Codrenii Noi), Centru de sănătate Frasin, Punctul
medical Codrenii Noi, 2 Biserici creștin-ortodoxă (s. Frasin, s. Codrenii Noi), 2 Case de
rugăciuni (s. Frasin, Codrenii Noi).
Pe teritoriul primăriei au fost construite 5 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 39,46
ha, dintre care 4 sunt transmise prin arendă în folosință, unul este de folosință publică. Starea
bazinelor este bună. Starea digurilor este satisfăcătoare.
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În comună sunt 3 sonde arteziene conservate, 250 fîntîni de mină. Fîntînile sunt în stare
satisfăcătoare. Apa se folosește pentru consum potabil.
Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare..
Activităţi economice desfăşoară 12 agenți economici, inclusiv:7 unități economice în
agricultură (SRL „Albenii Agro”, SRL „Alatis-Agro”, SRL „ChtroPrim”, SRL „Vovcsevlact”, SRL
„Frutmol”, GȚ „Bojenco A”); 5- unități comerciale (ÎI „Apostoliuc Raisa”, ÎI „Rusu Gheorghe”, ÎI
„Gulea Tamara”, ÎI „Banuh Tatiana”, Magazin mixt „Universcoop”); gospodării țărănești
individuale.
Sectorul privat dispune de 1446 capete ovine, 566 - bovine, 296 porcine, 60- cabaline, 11109
- păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 6756,7 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște
neautorizate de fiecare gospodar, fie utilzat în grădini.
Primăria dispune de 3 gunoiști, dintre care 2 considerate autorizate, pe o suprafață de 0,5 ha.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Horodiște
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Horodiște constituie 3284,8 ha, cu o populaţie de 851
locuitori şi 454 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul „V. Gangal”, Grădinița
de copii „Rîndunica”, Oficiul Medicilor de Familie, Casa de Cultură, Oficiul poștal.
Teritoriul primătriei este traversat de rîul Cubolta și rîul Căinari cu fășii forestiere de
protecție.
Pe teritoriul comunității au fost construite 6 bazine acvatice, dintre care 2 sunt uscate
(bazinul acvatic „Odaia” cu suprafața de 3,80 ha și bazinul acvatic „Țarina” cu suprafața de
1,798 ha). Bazinul acvatic „Valea Satului” cu suprafața de 1,86 ha este înămolit. Bazinul acvatic
„Cubolta” cu suprafața de 64,69 ha, starea este bună se folosește pentru creșterea peștelui și
irigare. Bazinul acvatic „Cojocaru” cu suprafața de 0,95 ha, starea este bună, se folosește
pentru piscicultură și irigare.
Pe teritoriul primăriei este situat izvorul Crișcăuți. Starea izvorului este bună. Apa este de
calitate bună și se folosește pentru consum. Sunt prezente 2 sonde arteziene, dintre care una
în proces de restabilire. Calitatea apei este bună și se folosește pentru consum și alte
necesități. A doua sondă este funcțională și se exploatează, transmisă în arendă SC
„Climăuțanul-Agro” SRL. Calitatea apei este bună și se folosește pentru irigare.
În comunitate sistema de aprovizionare cu apă este în proces de reparație. Satul nu dispune
de sisteme centalizate canalizare și tratre a apelor uzate. Autoritatea publică locală a alocat
din sursele proprii 150 mii lei pentru reparația fîntînii arteziene din s. Horodiște.
Activităţi economice desfăşoară 12 unități economice: GȚ „Garabajiu Stanislav”, GȚ „Buda
Nicolae”, GȚ „Ciuntu Ghenadie”, GȚ „Iazajii Viorel”, GȚ „Semeniuc Diana”, GȚ „Tcaci Marina”,
GȚ „Lesnic Andrei” (agricultură); UNIVERSCOOP Dondușeni, ÎI „Inga Burcatîi” (comerș cu
amănuntul); ÎI „Semeniuc Ion” (fabricarea uleilor); SA „Incomlac” or. Bălți, ÎM „Fabrica de
brînzeturi” din Soroca (colectarea laptelui).
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Sectorul privat dispune de capete 16 ovine, 138 - bovine, 80- capete porcine, 2600 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1372,2 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de 2 terenuri autorizate pentru depozitarea deșeurilor. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște .
În comunitate activează Asociația Părinților și pedagojilor „TERRA-NORD”
Comuna Moșana
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Moșana (s. Moșana, s. Octeabriscoe) constituie
2797,52 ha cu o populaţie de 1672 locuitori şi 885 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Oficiul medicilor de
Familie, Casa de Cultură. Teritoriul primătriei este trtaversat de rîul Cubolta cu o lungime de 6
km. Pe teritoriul comunității au fost construite 2 bazine acvatice, la moment fără apă.
În localitate sunt 7 izvoare și 288 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare. Pe teritoriul
primăriei sunt prezente 4 sonde arteziene, dintre care una este privată.
Comunitatea nu dispune de sisteme centalizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară peste 200 GȚ, 2 –Societăți comerciale, o Cooperativă de
producere și 5 ÎI- în comerț
Sectorul privat dispune de 350 capete ovine, 380 - bovine, 600 - capete porcine, 18 –cabaline,
11400 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 5689,2 tone (calculat conform normativelor)
se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de
fiecare gospodar.
Primăria dispune de 2 gunoiște pe o suprafață de 0,25 ha, neautorizate. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
Satul Pocrovca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Pocrovca constituie 868, 10 ha cu o populaţie
de 1062 locuitori şi 471 gospodării.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii,
Casa de Cultură, Oficiul medicilor de Familie, Biblioteca sătească, Oficiul poștal.
Pe teritoriul localității au fost construite 3 bazine acvatice cu suprafața totală de 8,31 ha,
volumul de apă 12000 m3., dintre care 50% sunt uscate. Starea lor este satisfăcătoare.
Bazinele sunt utilizate pentru creșterea peștelui, pregătirea soluțiilor și stropirea livezilor.
Pe teritoriul satului sunt 195 fîntîni de mină în stare bună, dintre care 65 %- fără apă.
Calitatea apei este satisfăcătoare. Apa se folosește pentru consum potabil și alte necesități
gospodărești. Localitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 631 Gospădării Țărănești; 12 agenți economici: CAP „PRIMANICATIM”, SRL „X-Grup” (producerea șicomercializarea cu ridicata a produselor agricole
brute); SRL „Tarcom-Lux” (producerea și comercializarea culturilor de ambalaj din lemn); SRL
„FENIX AGRO” (comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților); 8- unități
comerciale cu amănîntul (SRL BUCURIA SATURN”, CP „VETERANUL NOSTRU”, ÎI SCORPION2MATRENCIUC”, SRL „TRAIAN COMERȚ”, SRL „ZMEURA MEA”, ÎI „ZEABCEBCOVA
VALENTINA”, SC „Colos Comerț”, SRL „CATAFOT”).
Sectorul privat dispune de capete 27 capete caprine, 6 - bovine, 95 - capete porcine, 8000 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 631,9 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se utilizează ca îngrășămînt.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată, pe o suprafață de 0,48 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
În teritoriu activează Organizația Obștească „Satul meu”.
Satul Plop
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Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Plop constituie 3999,31 ha cu o populaţie de
1472 locuitori şi 724 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii,
Casa de Cultură, Centrul medicilor de Familie, Sediul orghanizațiilor non-guvernamentale, 2
sedii a agenților economici. Ca obiecte protejate sunt considerate izvoarele Plopului cu
suprafața de 2 ha.
Teritoriul primăriei este traversat de rîul Cubolta cu lungimea pe teritoriu de 9 km. Fășiile de
protecție sunt în stare bună cu specii de arbori salcîm, arțar.
Pe teritoriul localității au fost construite 7 bazine acvatice cu suprafața totală de 8,98 ha,
construite în anii 1954, 1962, 1999, 1963, 1965, 2015. Volumul de apă variază de la 2320 m 3
pînă la 34900 m3. Trei bazine sunt uscate. Starea celorlalte este satisfăcătoare. Apa se
folosește pentru irigare, adăpatul vitelor. Zonele de protecție se respectă, în care predomină
arbori de salcie și diferiți tufari. Pe cursul rîului este amplasat lacul de acumulare cu suprafața
de 12,51 ha, construit în anul 1954 cu volumul de apă de 187650 m3. Lacul este înămolit.
Starea digului și construcțiilor hidrotehnice este satisfăcătoare. Apa se folosește pentru
adăpatul vitelor. În zona de protecție predomină arbori de specia salcie, diferiți tufari.

În localitate, de-a lungul cursului rîului sunt prezente mai multe izvoare (24 surse de ape pe
un areal de 2 ha).
Pe teritoriul satului sunt 320 fîntîni de mină în stare bună, multe au secat. Calitatea apei este
bună. Apa se folosește pentru consum potabil, irigare, în gospodăriile sătenilor.
În localitate sunt 8 sonde arteziene, din care 3 funcționale. Actualmente se petrec lucrări de
construcție a sistemului de apeduct cu lungimea de 18,9 km. Lucrările sunt la ultima etapă a
proiectului. Sistemul de canalizare cu stația de epurare este proiectat, supus verificării și
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înaintat spre finanțare. Gestionarea acestor sisteme se va efectua de către Întreprinderea
Municipală.
Activităţi economice desfăşoară 14 agenți economici în industrie-1, agricultură-9, comerț-2 și
2-alte sectoare.
Sectorul privat dispune de capete 297 ovine, 399 - bovine, 56 - capete porcine, 4312 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3617 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se utilizează ca îngrășămînt.
Primăria dispune de 2 gunoiști, dintre care una este autorizată cu cuprafața de 0,73 ha.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
În teritoriu activează ONG Eco-Hidro-Tera, AO “Izvoarele Plopului”.
Satul Pivniceni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Pivniceni constituie 1406 ha, cu o populaţie de 672
locuitori şi 300 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala-Grădiniță, Casa de
Cultură, Punct medical, Biserica.
Pe teritoriul comunității au fost construite 4 bazine acvatice, dintre care 2 bazine sunt uscate
cu suptafețele de 1,4 și 3,2 ha. Altele 2 bazine cu suptafețele de 2,4 și 8,0 ha sunt în stare bună.
În localitate sunt 223 fîntîni de mină în sare satidfăcătoare. În anul 2016 multe fîntîni au
secat.
Pe teritoriul primăriei nu sunt prezente sonde arteziene, comunitatea nu dispune de sisteme
centalizate de aprovizionare cu apă și canalizare. Primăria deservește o dată pe săptămînă
gratis populația cu apă potabilă (Decizia Consiliului 6/14 din 17.08.2016).
Activităţi economice desfăşoară 4 agenţi economici SRL „Mazrus- Agro”, GȚ „Roșca Zinaida”Agricultură; ÎI „Pîslari Ion”, SA „Incomlac”- comerț.
Agenții economici SRL „Mazrus- Agro”, GȚ „Roșca Zinaida”- dispun de depozite de păstrare a
preparatelor chimice.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată cu suprafața de 0,35 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
Satul Rediul Mare
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Rediul Mare constituie 2353,67 ha cu o
populaţie de 1064 locuitori şi 392 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1652,4 ha - terenuri agricole; 83,39 ha - plantaţii
multianuale; 292,38 ha – păşuni și fînețe; 22,79 ha- plantații forestiere; 37,61 ha – fondul
apelor. Pe teritoril primăriei este situat parcul conac Dombrovschi pe o suprafață de 13,95 ha.,
Parcul din centrul satului amplasat pe malui rîului Răut.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul „Ion Dediu”,
Grădinița de copii, Oficiul medicilor de familie, Biblioteca publică sătească, Oficiul poștal,
Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate, Asociația de Economii și Împrumut
„Redimareanca”.
În satul Rediul Mare î-și i-a începutul cursul rîului Răut pe o lungime de 4 km, inclusiv 2,5 km
traversează centrul localității. Pe malurile sunt plantați arbori, specia salcie, formînd fășia
forestieră de protecție. Apa din rîu nu se folosește, pe alocuri rîul este cu puțină apă.

Pe teritoriul localității au fost construite 8 bazine acvatice cu suprafața totală de 35,73 ha,
construite în anul 2001, utilizate pentru necesități piscicole și avicole. Starea bazinelor este
bună fără construcții hidrotehnice. Bazinele cu suprafeșele de 1,1844 ha; 4,1 ha și 2,5235 ha
sunt cu zone de protecție, lipsite de arbori. Bazinele cu suprafațele de 3,8248 ha; 2,6502 ha;
9,578 ha; 4,9063 ha; 7,4885 ha sunt cu zone de protecâie, plantate cu arbori și arbuști.
Pe teritoriul satului se află izvorul r. Răut, debitul de apă este foarte mic. Starea izvorului este
satisfăcătoare. Cinci izvoare sunt în extravilanul localității cu un debit de apă mediu, apa este
folosită pentru consum potabil. Starea izvoarelor este satisfăcătoare, dar nu sunt amenajate.
Fîntîni de mină în localitat nu sunt. În sat sunt 3 sonde arteziene, inclusiv 2- exploatabile, una
pentru uz tehnic, alta pentru consum potabil. O sondă este conservată.
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Satul Rediul Mare dispune de un sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 12 km,
construit în anii 2014-2016. La apeduct sunt conectate 6 unități economice sociale și 180 de
gospodării. Calitatea apei este foarte bună. Localitatea nu dispune de sisteme centralizate de
canalizare și tratare apelor uzate. Apele uzate de la 2 instituții sociale, 100 gospodării sunt
acumulate în haznale și evacuate cu transportul specializat de la ÎM ”Apa Canal” din or.
Dondușeni.
Activităţi economice desfăşoară 5 agenți economici în agricultură (se alimentează cu apa
tehnică de la sonda proprietate a cotașilor la prelucrarea solului și stropirea cu substanțe
chimice. Din sonda arteziană sesonier se recepționează 30 tone de apă; din sursele de
suprafață-20 tone. Volumul de ape uzate evacuate de la unitățile economice și acumulate în
haznale constituie 50 tone și 50 tone de la populație. Volumul de ape uzate fără epurare
constituie 100 tone.
Agenții economici agricoli dețin 2 depozite de păstrare a substanțelor chimice, amplasate la
marginea satului.
Sectorul privat dispune de capete 160 ovine, 277 - bovine, 80 - capete porcine, 3000 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2562,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se utilizează ca îngrășămînt.
Primăria dispune de 2 gunoiști autorizate, amenajate, amplasate la marginea satului.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Pentru construcția apeductului din sursele locale cu contribuția cetățenilor s-au alocat
694.249 mii lei, Fondul Ecologic Național a alocat suma de 3.934.076,00 lei.
Pentru anii 2016-2017 se preconizează realizarea proiectelor „Amenajarea unui teren de
joacă pentru copii din centrul satului cu scopul protecției și conservării rîului Răut”;
„Restabilirea și păstrarea parcului Rediul Mare- monument de arhitectură peisajeră a
Republicii Moldova și cultural-istorică a s. Rediul Mare”.
În localitate activează AO „Răut” cu implicarea în proiectul de aprovizionare cu apă a s. Rediul
Mare, finanțat din FEN; AO „Steluța” în cadrul grădiniței de copii și gimnaziului „Ion Dediu”
Satul Scăieni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Scăieni constituie 3517,62 ha cu o populaţie de
1713 locuitori şi 697 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii
„Prichindel”, Centrul de sănătate publică, Biblioteca publică, Oficiul poștal.
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Teritoriul primăriei este traversat de rîul Răut cu lungimea de 9 km și o rîpă care curge prin
mijlocul satului.
Pe teritoriul localității au fost construite 9 bazine acvatice cu suprafața totală de 35,73 ha,
utilizate pentru adăpatul animalelor, irigare, creșterea peștelui. Dintre acestea 5 au fost
construite în anul 1945, 2- în anul 1960 și 2-în anul 1972. Cinci bazine sunt în stare bună, 3înămolite, unul este uscat. Pe maluri cresc arbori, specia salcie.
Pe teritoriul satului sunt 98 de izvoare, dintre care 60 sunt în stare bună, altele 38 sunt secate.
Calitatea apei este bună. Apa se folosește pentru consum potabil și adăpatul animalelor.
Populația se alimentează din 500 fîntîni de mină, care se află în stare bună. Din totalul de 608
fîntîni- 208 sunt secate.
În sat sunt 4 sonde arteziene, dintre care una exploatabilă, altele 3- conservate.
Satul Scăieni dispune de un sistem de aprovizionare cu apă a Gimnaziului și grădiniței cu
lungimea aproximativ de 150 metri, construit în anul 2015, conectat la fîntîna arteziană cu
adîncimea de 84 m. Apa corespunde cerințelor mormative de potabilizare. Localitatea nu
dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 9 agenți economici în agricultură (prelucrarea terenurilor
agricole, pomicultura, cultivarea legumelor), care consumă zilnic 50 tone de apă pentru
irigare din fîntînile arteziene personale. Altel 8 unități activează în domeniul comerțului, care
folosesc apa din fîntîni publice.
Sectorul privat dispune de capete 720 ovine, 500 - bovine, 295 - capete porcine, 10500 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 5368 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se utilizează ca îngrășămînt.
Primăria dispune de 3 terenuri autorizate pentru depozitarea deșeurilor, pe o suprafță de 1,6
ha. Volumul acumulat de deșeuri constituie 208 tone.. Gunoiștile sunt amplasate lîngă
uscătoria de tutun, la fermă și la așa numit Burcenco. Mai există 3 gunoiști neautorizate.
Gunoiștile se exploatează în mod mecanizat.
Comuna Sudarca.
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Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Sudarca (s.Sudarca, s. Braicău) constituie
3383,53 ha cu o populaţie de 1765 locuitori şi 947 gospodării.
Instituţiile sociale/publice din comună sunt 8: Primăria, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, 2
Grădinițe de copii (s. Sudarca, s. Braicău), Casa de cultură, Centrul medicilor de familie
Sudarca, Punctul medical s. Braicău, Casa de nunți.
Teritoriul primăriei la hotar cu primăria Crișcăuți este traversat de rîul Cainari cu zona de
protecție pe o suprafață de 0,90 ha.
Pe teritoriul primăriei au fost construite 9 bazine acvatice/iazuri. Bazinele acvatice „Donos”,
cu suprafața de 8,25 ha, „La Matei”, cu suprafața de 5,50 ha sunt uscate. Bazinele acvatice „În
Plan”, cu suprafața de 4,36 ha; „Centrul satului”, cu suprafața de 1,80 ha; „Peste deal”, cu
suprafața de 1,47 ha; „Iazul de la Braicău”, cu suprafața de 1,85 ha; „Iazul de la Borosăni”, cu
suprafața de 1,06 ha; „Iazul Botnari”, cu suprafața de 3,26 ha sunt în stare bună. „Iazul din
sat”, cu suprafața de 0,96 ha este înămolit, starea digului este bună.
În comună sunt 2 izvoare. Izvorul de peste deal, apărut în anul 1930 este parțial amenajat, apa
se utilizează penru consum potabil. Alt izvor, apărut în anul 1985 deasemenea este parțial
amenajat, apa se utilizează pentru consum potabil. Pe teritoriul comunei sunt 3 sonde
arteziene nefuncționale, 450 fîntîni de mină, dintre care 420 amenajate. Apa se folosește
pentru consum potabil și alte necesități casnice. Comuna nu dispune de sisteme centralizate
de aprovizionare cu apă și canalizare..
Activităţi economice desfăşoară 13 agenți economici, inclusiv: 5 unități economice în
agricultură (SRL „Climăuțanul Agro”, SRL „Misspend”, SRL „Donprodcom”, GȚ „Bîcu radu”, GȚ
„Botnari Vladimir”; 6- unități comerciale (ÎI „Chizîm Serghei”, ÎI „Marinel Tudos”, ÎI „Scorpion
martinciuc”, ÎI „Colesnicov”, ÎI „Slanovscaia Iulia”); SRL DOMINIC (stația de aprovizionare cu
gaze naturale); Moara de făină (cond, Întrep. Basarabia Vera; oloinița (cond. Întrep. Baraga
Ion).
Sectorul privat dispune de 430 capete ovine, 135 –caprine, 450 - bovine, 680 - porcine, 83 cabaline, 12000 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 6316,5 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la
gunoiște neautorizate de fiecare gospodar, fie utilzat în grădini.
Primăria dispune de 2 gunoiști autorizate. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
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Satul Țaul
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Țaul constituie 4727 ha, cu o populaţie de
3208 locuitori şi 1612 gospodării.
În localitate funcționează 6 Instituţii sociale/publice. Pe teritoriul primăriei se află Parcul
dendrologic pe o suprafață de 62,209 ha, amplasat la periferia sudică a s. Țaul.

.Localitatea este traversată de rîpa satului cu lungimea de 3 km, fără îndiguire și fășie
forestieră de protecție, cu excepția intravilanului s. Țaul, unde de-a lungul cursului există
arbori de salcie și nuc.
Pe teritoriul comunității este un bazin acvatic cu suprafața de 2,18 ha, construit în 2016 cu un
volum de apă de 345 m3, starea bazinului și digului este bună, consrucții hidrotehnice nu sunt,
fără zonă de protecție, parțial au fost plantați arbori de salcie, de folosință generală.
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Pe teritoriul primăriei este un izvor, cu un debit de 0,1 m3/sec în stare satisfăcătoare, calitatea
apei corespunde normelor sanitare, apa se folosește pentru necesități casnice și gospodărești.
În preajmă se află o fîntînă de mină în stare bună, apa corespunde normelor sanitate și se
folosește pentru consum în scopuri casnice și gospodărești.
Primăria dispune de 5 sonde arteziene, dintre care 3 în proces de exploatare, calitatea apei
corespunde normelor sanitare; 2 unități- în stare de conservare, folosite la alimentarea cu apă
a s. Țaul cu zone sanitare de protecție.
În localitate există 2 apeducte cu lungimea de 4,5 și 3,5 km, alimentate din sonde arteziene,
construite în 2006 și 2010; rețelele se află în stare funcțională. La apeducte sunt conectate 5
instituții publice, 3 unități economice și 280 gospodării individuale. Sistemul de canalizare,
construit în anul 1975 cu lungimea de 3,5 km este în stare nesatisfăcătoare, parțial
nefuncțional. la sistem sunt conectate 3 unități economice, 5 instituții publice și 181
gospodării individuale. Apele uzate formate în 10 gospodării individuale sunt acumulate în
haznale și evacuate, după necesitate, cu autospeciala videjor. Apele uzate sunt tratate la stația
de epurare, amplasată în extravilanul satului Țaul, construită în anul 1975 cu capacitatea de
100 m3 în 24 ore. Beneficiar este primăria Țaul și CEHTA Țaul. Eficiența stației este redusă,
deoarece utilagul este învechiit. Serviciile sunt acordate de către ÎM „DIVERSITATE”. Tariful
pentru 1 m3 de apă folosită este de 21 lei. Actualmente, primăria a alocat 250 mii lei pentru
executarea lucrărilor de proiectare a sistemului de aprivizionare cu apă potabilă a întregului
sat, de asemenea se proiectează construcția unei noi stații de epurare și 3 sonde arteziene.
Consiliul raional Dondușeni a alocat 300 mii lei.
Activităţi economice desfăşoară 5 întreprinderi agricole: SRL „Climăuțanul”, SRL „ROM-CRIS”,
SRL „GRILDOSAGRO”, CAP „OGMELIAR-AGRO” și, CAP „RIMACAR-AGRO”; 12 unități
comerciale și 1 stație PECO.
Pe teritoriul ariei s. Țaul sunt 3 depozite de păstrare a substanțelor chimice cu o cantitate de
3,5 tone, de care beneficiază CENTA Țaul, CAP „OGMELIAR-AGRO” și, CAP „RIMACAR-AGRO”.
Sectorul privat dispune de 122 capete ovine, 156 –caprine, 265 - bovine, 654 - capete porcine,
34- cabaline 12342-păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4201,1 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic în proporție de 50% .
Primăria dispune de 2 gunoişti autorizate. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Teleșeuca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Teleșeuca (s.Teleșeuca, s.Teleșeuca Nouă)
constituie 1751,11 ha cu o populaţie de 750 locuitori şi 360 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1204,06 ha - terenuri agricole; 600,24 ha- terenuri arabile,
520,68 ha - plantaţii multianuale; 196,68 ha – păşuni; 140,17 ha- plantații forestiere; 19,04 ha
– fondul apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala, Grădinița de copii, Casa
de cultură, Baia.
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Pe teritoriul comunei sun 6 bazine acvatice, dintre care 3 bazine cu suprafața totală de 9,35 ha
sunt în stare satisfăcătoare, altele 3- cu suprafața totală de 7,02 ha sunt uscate.
În comună sunt 180 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare, care servesc drept surse de
alimentare a populației cu apă. De sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare
comuna nu dispune.
Activităţi economice desfăşoară 6 agenți economici în agricultură (Gospodării Țărănești și
SRL) și 2 unități de comerț. Pe teritoriul comunei există un depozit de păstrare a
îngrășămintelor minerale și substanțelor chimice.
Primăria dispune de un poligon de depozitare a deșeurilor, amplasat în extravilan, cu
capacitatea de 500 tone. La moment sunt depozitate 100 tone.
Comuna Tîrnova
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Tîrnova (s.Tîrnova, s.Briceva, s.Elenovca)
constituie 4852 ha, cu o populaţie de 4300 locuitori şi 1800 gospodării.
Instituţiile sociale/publice din comună sunt 8: Primăria, Gimnaziul „C. Negruzzi”, 2 Grădinițe
de copi, Centrul medicilor de familie, Centrul Social „Concordia”, Centrul Ftiziopneumologic de
Reabilitare pentru copii, Asociația creștină pentru copii „Eglesia”.

Comuna este traversată de rîul Răut cu lungimea de 7 km. Pe teritoriul primăriei au fost
construite 22 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 44,0 ha.
În comună sunt 590 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare, Calitatea apei corespunde
normativelor sanitare; 3 sonde arteziene exploatabile, apa este de calitate bună. Sondele
alimentează sistemul de apeduct cu lungimea de 7,8 km. Comuna dispune de sistem de
canalizare cu lungimea de 1 km, 2 haznale și 2 stații de tratare a apelor uzate. Serviciile sunt
acordate de Întreprinderea Municipală. Pentru construcția apeductului s-au alocat 3.000.000
lei
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Activităţi economice desfăşoară 33 agenți economici, inclusiv: 4 unități economice în
agricultură (SRL „Climăuțanu Agro”, SRL „Agroelit”, CP „Briagroliv”, CP „Agro Cristi”); SRL
„Rom Cris”, SRL „Teo Vera” (agricultură plus fabrică avicolă); 18 unități comerciale (ÎI „Lisnic
Eleonora”, ÎI „Elena Țîbîrneac”, ÎI „Rotari Nina”, ÎI „Vilsep Nord”, ÎI „Paradis Ciobanu”, ÎI „Adam
Valeriu”, SRL „SAVA”, ÎI „Picoveț Valentin”, ÎI „Noroc Țurcan”, ÎI „Vilsepnord”, ÎI „Cebotari
Svetlana”, COOP Dondușeni, ÎI „Grigorița Viorel”, ÎI „Pleșco Vera”, „Boris Favorit” SRL, ÎI
„Ludmila Țurcan”, SRL „Elit Comerț”, M.C. Consulting); ÎI „Cuharev Victor” (confecționarea
ușilor și ferestrelor din termopan); SRL „Diales-Pan” (patiserie); „Elitagrotehnologie” SRL
(păstrarea și realizarea îngrășămintelor minerale ambalate în saci ermetici); SRL „Elit
Tehnica” (realizarea semințelor și îngrățămintelor minerale); SRL „Climarerm com” (utilaj și
obiecte sanitare); SRL „Dominic” (comercializrea gaz îmbuteliat); ÎM „Rompetrol Moldova” SA
( stația de alimentare cu gaz); SA „Tirex Petrol” (stație de alimentare cu carburanți); ÎM „Tirex
Petrol” (comercializarea băuturilor alcoolice și nealcoolice). SRL „Agroelit” dispune de un
depozit de păstrare a îngrășămintelor minerale și substanțelor chimice.
Sectorul privat dispune de 250 - bovine, 400 - porcine, 1000- ovine și caprine. Gunoiul de
grajd în cantitate de 2745 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în
curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște neautorizate de fiecare gospodar,
fie utilzat în grădini.
Primăria dispune de 4 gunoiști, dintre care 3 autorizate. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Raionul Drochia- 28 primării
Orașul Drochia
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei orașului Drochia constituie 83,07 ha cu o populaţie de
20300 locuitori şi 8732 gospodării.
În orașul Drochia funcționează instituţiile sociale/publice Primăria, 4 licee și un Gimnaziu; 5
instituții preșcolare; 2 Case de cultură; Policlinica cu Centrul de Sănătate Publică, mai multe
biblioteci.

Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de argilă și funcționează carierea de extrgere a argilei;
este construit lacul Comsomolist (Tineretului), pe o suprafață de 25 ha și lacul mic, cu o
suprafață de 100 m2.
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Orașul dispune de 7 fîntîni arteziene cu zone de protecție. Sistemul de aprovizionare cu apă
are lungimea de 70,5 km, sistemul de canalizare are lungimea de 45,5 km. Apele uzate prin
rețeaua de canalizare sunt transportate la stația de epurare.
Serviciiile de aprovizionare cu apă și canalizare sunt acordate de către ÎM „Apă-Canal” or.
Drochia, iar serviciile comunale – de către ÎM „Gospodăria Comunală” și de exploatare a
locuințelor. Volumul de ape uzate epurate pentru anul 2015 constituie 241,7 mii m3.
Activităţi economice desfăşoară întreprinderi comerciale și prestări servicii; fabricele de pîine
și de lactate
Primăria dispune de un poligon de depozitare a deșeurilor menajere solide pe o suprafață de
3 ha.
Primăria a elaborat Strategia de dezvoltare social-economică a orașului Drochia pentru anii
2015-2020. În comunitate funcționează ONG „ Natura pentru tine”.

Satul Antoneuca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Antoneuca constituie 1153,88 ha cu o populaţie de
487 locuitori şi 224 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala primară, Grădinița de
copii, Căminul Cultural, Punct medical, Oficiul Poștal.
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Teritoriul satului este traversat de rîul Răut. Primăria dispune de fășii forestiere pe o
suprafață de 46,88 ha.
Pe teritoriul primăriei au fost construite 2 bazine acvatice/iazuri cu suprafețele respectiv de
10,22 și 5,41 ha. Ambele sunt uscate.

În localitate sunt 5 izvoare, la moment, toate sunt secate; 112 fîntîni de mină în stare
satisfăcătoare. Pe teritoriul primăriei este prezentă o sondă arteziană cu zona de protecție
sanitară. Se folosește pentru alimentarea gospodăriilor casnice, școala primară și grădinița.
Calitatea apei este bună. Comunitatea dispune de sistem centalizat de aprovizionare cu apă cu
lungimea de 7 km, construit în anul 2014. La sistem sunt conectați 310 consumatori. Sistemul
de canalizare lipsește. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM
„Antonicianca”. Tariful constituie 10 lei pentru 1m3 de apă. Volumul de ape uzate fără epurare
constituie 2000 m3.
Activităţi economice desfăşoară 5 agenţi economici: inclusiv 3 unităși economice în
agricultură și 2 unități comerciale. La rețeaua de apă nu sunt conectate.
Sectorul privat dispune de 75 capete caprine, 135 - bovine, 23 - capete porcine, 2811 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1658,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Pentru construcția apeductului din bugetul local s-au alocat 28628,43 lei; bugetul raional80000 lei; bugetul de stat-1000000 lei; Ministerul Mediului (FEN)- 1788038,73 lei.
Com. Baroncea
32

Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Baroncea (s.Baroncea, s. Baroncea Nouă)
constituie 2808,31 ha cu o populaţie de 1581 locuitori şi 890 gospodării.
În comună funcționează 8 Instituţii sociale/publice: Primăria, Gimnaziu, Grădinița, 2 Ccase de
cultură, 2 Biblioteci, Punctul medicaal
Teritoriul primăriei este traversat de rîul Cubolta cu suprafața bazinului de 1,26 ha. Apa din
rîu se folosește pentru adăpatul vitelor și în cazuri de situații excepționale. În teritoriu sunt 55
fășii forestiere de protecție pe o suprafață de 42,83 ha, în stare nesatisfăcătoare. .
Pe teritoriul primăriei au fost construite 8 bazine acvatice/iazuri, dintre care 6 bazine cu
suprafețele respectiv de 8,61 ha, construit în a. 1954; 5,99 ha, construit în a. 1959 ; 1,40 ha,
constriut în a. 1978; 3,68 ha, construit în a. 1980; 1,98 ha, construit în anul 1954; 1,32 ha,
construit în anul 1985 sunt transmise in arendă persoanelor fizice, folosite pentru
piscicultură. Starea bazinelor și digurilor este satisfăcătoare, lipsite de arbori. Altele 2- cu
suprafețele de 2,20 ha, anul construcției 1975 și 0,63 ha, anul construcției 1978 sunt uscate,
cu digurile deteriorate.
În comună sunt prezente 10 izvoare cu debitul mediu de apă, dintre care 4 izvoare sunt
utilizate pentru adăpatul vitelor, altele 6 servesc drept surse de alimentare cu apă potabilă.
Populația se alimentează din 365 fîntîni de mină. Fîntînile sunt în stare bună. În comună sunt
4 sonde arteziene care nu funcționează.
Comuna nu dispune de sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenți economici în agricultără și comerț.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Satul Chetrosu
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Chetrosu constituie 3716,77 ha cu o populaţie de
5580 locuitori şi 2079 gospodării.
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Din suprafața totală 31,12 ha sunt livezi, 893,21-pășuni, fondul apelor constituie 41,65 ha,
8,85 ha sunt ocupate sub plantații de nuci.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, 2 Gimnazii, Casa de cultură și
Centrul medical.
Teritoriul satului este traversat de rîul Cubolta cu o lungime de 6,5 km. În localitate sunt 10
izvoare, la moment neîngrijite; 862 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare. Calitatea apei diferă
în dependență de amplasament și apa se folosește în alimentație. Pe teritoriul primăriei sunt
prezente 4 sonde arteziane cu apă de calitate bună, din care apă este pompată în rezervuor,
apoi transportată prin sistemul de apeduct la consumator. În rețea sunt prezente filtre. O
sondă este conservată. Sondele au fost construite în anul 2014. Sistemul centralizat de
aprovizionare cu apă are lungimea de 36 km (ramuri centrale) și 30 km de ramificații
secundare. La apeduct sunt conectate 670 persoane. Sistemul de canalizare lipsește. Serviciile
de aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM „Chetrosu Servicii”, fondată la 20.11.2014.
Tariful constituie 15 lei pentru 1m3 de apă. Volumul de apă prelevat din sonde constituie
67.200 tone în 24 ore..
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 300 capete ovine, 330 - bovine, 10.000- iepuri. Gunoiul de grajd în
cantitate de 3250 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile
cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 4 ha. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște.
Pentru construcția sondelor arteziene s-au alocat 627653 lei, iar pentru construcția stației de
pompare cu rețea de apeduct- 9.529.712, 32 lei.
În localitate funcționează Comunitatea creștin ortodoxă „Sfînta Cuvioasa Parascheva”, AO a
invalizilor „Josan Dumitru”.
Comuna Cotova
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Cotova (s. Cotova, s. Măcăreuca) constituie
4200 ha cu o populaţie de 3400 locuitori şi 1333 gospodării.
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În comună sunt 4 Instituţii sociale/publice. Teritoriul primăriei este traversat de rîul Căinari
cu lungimea de 4,3 km. Fășii forestiere de protecție lipsesc.
Pe teritoriul primăriei au fost construite 19 bazine acvatice/iazuri, dintre care 4 bazine cu
suprafețele respectiv de 8,36 ha, construit în a. 1980; 0,17 ha, construit în a. 1973; 0,37 ha,
constriut în a. 1974; 0,48 ha, construit în a. 1970 sunt uscate. Altele 5 bazine cu suprafețele
respectv: 0,56 ha, construit în a. 1975, volumul de apă 7200 m3; 16,18 ha, construit în a. 1980,
volumiul de apă 323600 m3; 2,30 ha, construit în a. 1980, volumul de apă 34500 m3; 0,95 ha,
construit în a. 1972, volumul de apă 11400 m3; 55,88 ha, construit în a. 1984, volumul de apă
1117600 m3 sunt în stare bună. Două bazine sunt situate pe cursul apei (16,18 și 55,88 ha).
În comună sunt prezente 5 izvoare cu debitele 2,3,3,5 și 7 l/sec, dintre care 3 sunt în stare
bună altele 2-satisfăcătoare. Calitatea apei este bună și apa se folosește pentru consum
potabil. Populația se alimentează din 350 fîntîni de mină. Fîntînile sunt în stare bună.
Comuna dispune de sistem de aprovizionare cu apă, alimentat din sonda arteziană, construit
în anul 2008. Starea rețelelor este bună. La apeduct sunt conectați 10 agenți economici, 160
persoane. Comuna nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 29 agenți economici, inclusiv:17 unități economice în
agricultură, 9 unități comerciale, o moară și 3 oloinițe. Sursa de alimentare cu apă servește
fîntîna de mină.
Sectorul privat dispune de 906 capete ovine, 546 - bovine, 1300- porcine, 4100 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 7311,4 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște neautorizate de fiecare
gospodar, fie utilzat în grădini.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 3,4 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
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Satul Dominteni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Dominteni constituie 2576,12 ha cu o
populaţie de 1276 locuitori şi 727 gospodării.
Din suprafața totală 2260,53 ha sunt terenuri arabile, 288,11 ha - pășuni, fondul apelor
constituie 27,48 ha. Suprefața totală a bazinelor acvatice din teritoriu este de 27,48 ha, dintre
care 10,48 ha- secate în perioada anilor 2014-2016.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, 2 Grădinițe de copii,
Casa de cultură, Oficiul medicilor de familie, Biblioteca și Oficiul poștal.

Pe teritoriul satului curge rîul Cubolta cu o lungime de 2,45 km; cu zonă de protecție; pe
malurile rîului sunt plantați arbori, specia salcîm, salcie.
Pe teritoriul primăriei sunt 165 fîntîni de mină, calitatea apei nu cirespunde cerințelor
normative de potabilizare; 5 sonde arteziene, dintre care una este funcțională, calitatea apei
corespunde cerințelor sanitare. În anul 2008 a fost construit sistemul de aprovizionare cu apă
potabilă ce aprovizionează doar o stradă din sat, conectate fiind 40 de gospodării. În perioada
anilor 2015-2016 a fost construit sistemul de aprovizionare cu apă potabilă a întregului sat cu
o lungime de 15,2 km și conectate 300 de gospodării. La moment sistemul nu este încă
funcțional. Satul nu dispune de sistem centralizat de canalizare, doar există proiect pentru
implementarea acestuia și stației de epurare a apelor uzate. În anul 2017 urmează să se
fondeze Întreprinderea Municipală, care va acorda serviciile de aprovizionare cu apă și
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 7 agenţi economici, inclusiv 3- în agricultură, 3 magazine, o
farmacie și ferma de păsări.
Primăria dispune de o gunoiște amplasată la marginea satului. Deșeurile sunt transportate de
către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
36

Pentru construcția apeductului APL-ul a alocat 400 mii lei, Fondul Ecologic-3 mln. lei.
Actualmente se implementează proiectul de aprovizionare cu apă a satului Dominteni,
urmează să fie construit sistemul de canalizare cu o stație de pompare și stația de epurare.
Satul Drochia
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Drochia constituie 3207 ha, inclisiv 2802 haterenuri agricole, 2222 ha- terenuri arabile, 73 ha – plantații multianuale, 499 ha- pășuni, 86
ha- plantații forestiere, fondul apelor constituie 38 ha cu o populaţie de 2750 locuitori şi 1290
gospodării.

Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul „Dumitru Roman”,
Căminul cultural, Centrul de Sănătate Publică, Grădinița „Scufița Roșie”, Biblioteca sătească,
Oficiul poștal.
Satul Drochia este situat pe malurile rîului Cubolta cu un bazin hidrografic de 8,96 ha, la 12
km de centrul raional Drochia. Conform raionării geomorfologice terenurile satului Drochia
fac parte din microforma de relief cu cîmpie deluroasă, din zona naturală de păduri cu
vegetașie și lumea animală respectivă acestei zone. Teritoriul reprezintă un relief ondulat
Apele freatice pe cumpene și pe versanți se află la adîncime medie. Teritoriul satului se află în
zona de silvostepă, în păduri crește stejarul, teiul, arțarul, frasinul, salcîmul și alte specii, cu o
climă moderată continentală, cu iarna scurtă și comparativ caldă, cu vară lungă și călduroasă.
Cantitatea anuală de precipitații este de 450-500 mm.
În teritoriul primăriei sunt 7 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 11,37 ha, construite
în anii 1960-1970, la moment în stare bună, destinate creșterii peștelui, adăpatul vitelor,
irigare și 15 izvoare în stare bună, apa fiind folosită în scopuri potabile.
Activităţi economice desfăşoară 2 agenţi economici SRL „DROCHIAANCA” ȘI SRL
„TEHAGRODAS” în agricultură, 15 întreprinderi comerciale cu amănuntul și 3 unități de
alimentație publică.
Sectorul privat dispune de 365 capete ovine, 384 - bovine, 280 –porcine, 150-caprine, 53cabaline, 7000-păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4415,4 tone (calculat conform
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normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la
gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,2 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
La data de 17 iunie 2016 s-a aprobat Declarația de parteneriat privind asocierea primăriilor s.
Drochia. s. Chetrosu și s. Șuri în scopul participării active a părților în proiectul Îmbunătățirea
situației social-economice a comunităților dezavantajate din raionul Drochia pe perioada
anilor 2016-2020 prin construcția stației de epurarea apelor uzate în s. Chetrosu și a rețelelor
de canlizare în satele Drochia, Șuri și Chetrosu.
Comuna Fîntînița
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Fîntînița (s.Fîntînița și s.Ghzdita, loc.st.cf.)
constituie 3042,40 ha cu o populaţie de 1212 locuitori şi 611 gospodării.
În comună funcționează instituţii sociale/publice: Primăria, Gimnaziul, Oficiul medicilor de
familie, Biblioteca publică.
Teritoriul primăriei este traversat de rîul Răut cu lungimea de aproximativ 4,0 km. Apa din rîu
se folosește pentru adăpatul vitelor.
Pe teritoriul primăriei au fost construite 4 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 8,49
ha, starea lor este satisfăcătoar, apa se folosește pentru adăpatul vitelor.
În comună sunt prezente 8 izvoare în stare satisfăcătoare, 324 fîntîni de mină. Fîntînile sunt în
stare bună, dar apa nu corespunde normativelor de potabilizare. În teritoriu sunt 4 sonde
arteziene, dintre acre 2 sunt conservate, altele 2 –funcționale cu apă de calitate bună. .
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Comuna dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 16,4 km, anul construcției
2015, alimentat din sonde arteziane. Starea rețelelor este bună. la apeduct sunt conectte 350
gospodării. Comuna nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM „Fîntînița VV”. Tariful pentru 1 m3 de apă
constituie 13 lei.
Activităţi economice desfăşoară agenți economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 618 capete ovine, 304 - bovine, 20 -porcine, 69-caprine, 13cabaline, 2980 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2996,7 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la
gunoiște neautorizate de fiecare gospodar, fie utilzat în grădini.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Gribova
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Gribova constituie 4485,16 ha, inclisiv 3253,55
ha- terenuri agricole, 3213,33 ha- terenuri arabile, 4,36 ha – plantații multianuale, 372,36 hapășuni, 356,79 ha- plantații forestiere, fondul apelor constituie 90,05 ha, cu o populaţie de
2410 locuitori şi 1060 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădinița de copii,
Centrul de Sănătate Publică, Căminul cultural, Azilul de bătrîni, Oficiul poștal, Muzeul „Nicolae
Gribov”.
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Satul Gribova este situat pe malurile rîului Cubolta cu un bazin hidrografic de 18,41 ha. În
teritoriul primăriei sunt 8 bazine acvatice/iazuri, transmise în arendă persoanelor fizice,
dintre care 4 cu suprafețele de 2,26 ha, 7,74 ha, 22,3 ha și 10,42 ha sunt în stare bună; altele 2
cu suprtafețele de 1,37 ha și 2,24 ha sunt uscate, unul cu suprafața de 3,52 ha este îmlăștinit și
unul cu suprafața de 0,08 ha lipsește. Izvoarele de pe teritoriul satului în totalitate sunt secate.
Pe teritoriul satului sunt 560 fîntîni de mină Calitatea aapei nu corespunde normelor de
potabilizare. Apa din fîntîni se utilizează pentru necesitățile casnice și udatul în grădini. Din
cele 6 sonde arteziene existente pe teritoriul primăriei 3 se exploatează, iar altele 3 sunt
conservate. Cele 3 utilizate sunt racordate la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă a
populației cu zone sanitare de protecție, împrejmuite cu gard metalic. Sistemul centralizat de
aprovizionare cu apă a fost construit în anul 2014 cu o lungime de 4,5 km., alimentat din 3
sonde prevăzute cu 2 turnuri de apă. La sistem sunt conectate 43 gospodării, un agent
economic și 5 instituții publice/sociale. Calitatea apei corespunde normativelor și cerințelor
de potabilizre, apa se utilizează pentru consum și necesități casnice, irigarea grădinelor.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Apele uzate formate la 5 instituții
publice/sociale se acumulează în haznale impermiabile și după necesitate sunt transportate
cu autospeciale în locurile autorizate. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt asigurate de
către ÎM „Gribova-Servis”. Activitatea de bază a ÎM este furnizarea apei potabile și conectarea
noilor abonați. La 2 fîntîni sunt instalate contoare. Tariful pentru 1 m3 de apă constituie 10 lei.
Consumul total pentru a. 2015 a constituit 3,8 mii m3. Pentru construcția apeductului din
sursele locale s-au alocat1,4 mln lei și 1,6 mln lei din surse investiționale.
Activităţi economice desfăşoară agenții economici în agricultură: CAP „Gribova-Agro”, SRL
„Climcon- Investgrup”, SRL „NOCH-Impex”, SC „IVSVETCOM” SRL (moara); unitățile
comerciale din localitate.
Sectorul privat dispune de 608 capete ovine, 210 - bovine, 290 –porcine, 90 -caprine, 46 cabaline, 6600 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4894,6 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se utilizeazăca
îngrățăminte organice pe sectoarele individuale.
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Primăria dispune de o gunoiște. Deșeurile sunt acumulate în saci și transportate de la
gospodăriile individuale cu tractorul odată pe lună. Tariful pentru un sac cu deșeuri menajere
constituie 5 lei.
Primăria preconizează pentru realizare un proiect de extindere a apeductului la valoarea de
4,9 mln. lei și unul de construcție a rețelelor de canalizare și stației de epurare la valoarea de
4,5 mln. lei.
În comunitate activează 3 ONG-uri.
Satul Hăsnășenii Mari
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Hăsnășenii Mari constituie 3165,7 ha cu o
populaţie de 1700 locuitori şi 837 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădinița de copii,
Centrul de Sănătate Publică, Casa de cultură, Casa de nunți, Oficiul poștal.
Satul Hăsnășenii Mari este traversat de rîul Cubolta cu lungimea de 5 km. Pe teritoriul
primăriei este un iaz înămolit cu suprafața de 9,48 ha.

În localitate sunt 3 izvoare în cîmp, 355 fîntîni de mină în intravilan și 15 fîntîni –în
extravilan. Starea lor este satisfăcătoare, apa se folosește pentru alimentație.
Gimnaziul, Grădinița, Centrul de Sănătate, Casa de nunți și 46 gospodării sunt alimentate din
sonda arteziană funcțională din localitate. Localitatea nu dispune de sistem centralizat de
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 18 unități economice, inclusiv: 7 -în agricultură (SRL „We
Trade”, SRL „Dimazcom”, GȚ „Ciofu Mihail”, GȚ „Ghergev Vasile”, GȚ „Grosu Alic”, GȚ
„Mazurchevici Dima”, SRL „Valea Verde”; 10 unități comerciale (ÎI „Bărca Olga”, Incomlac Bălți,
ÎI „Orizont”, SRL „Corina Rosticom”, ÎI „MLC Biruința”, SRL „Gloria Gvac”, ÎI „Botnari Iurii”, SRL
„Valter TV”, Incomlac Rîșcani, SRL „Sanda Mazur”); T: Roșu- cablu.
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Sectorul privat dispune de 1270 capete ovine, 250 - bovine, 162 -porcine, 3500 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3076,6 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar, fie
se utilizează în grădini.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 3 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Hăsnășenii Noi
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Hăsnășenii Noi (s.Hăsnășenii Noi, s.Lazo)
constituie 2120,43 ha, cu o populaţie de 1656 locuitori şi 658 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, IP Gimnaziul „V. Bejenaru”, IP
„Izvoraș”, Școala Primară s.Lazo, Grădinița „Andrieș”, 2 Cămine culturale, 2 Biblioteci publice.
În comună sunt 7 bazine acvatice/iazuri, dintre care 4 cu suprafețele de 2,1697; 2,7908;
11,9988 și 1,8050 ha sunt în stare bună; 2 bazine cu suprrafețele de 1,063 și 2,00 ha sunt
înămolite; iar unul cu suprafața de 2,6056 este fără apă.
Pe teritoriul primăriei sunt 265 fîntîni de mină (163 în s. Hăsnășenii Mari și 102 în s.Lazo); 3
sonde arteziene, la moment conservate (2- în s. Hăsnășenii Noi și 1- în s.Lazo. Comuna nu
dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 10 unități economice, inclusiv: 3 - în agricultură (SRL
„Dumitreanca Agro”, SRL „Gheocris com”, SRL „Andanti”; 7 unități comerciale (ÎI „Valentina
Tomac”, ÎI „Bîrca Evghenii”, ÎI „Grigore Gnaciuc”, ÎI „Leonid Lupu”, ÎI „Balea Galina”, SRL
„Univercoopp Drochia”-2 unități..
Sectorul privat dispune de 200 capete ovine, 123 - bovine, 46 -porcine, 1800 - păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de 1244,8 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar
în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă de cătte fiecare proprietar la gunoiște fie
este utilizat în calitate de îngrășăminte organice.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 0,3 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Maramonovca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Maramonovca constituie 6004,14 ha cu o populaţie de
1482 locuitori şi 903 gospodării.
Din suprafața totală 3473 ha sunt terenuri arabile, 138 ha sunt plantații multianuale, 853,34
ha -pășuni, 720,96 ha –plantații forestiere, 149,47 ha-pîrloagă, fondul apelor constituie 229,14
ha, 145,02-alte terenuri.
În localitate funcționează 4 Instituţii sociale/publice. Teritoriul satului este traversat de rîul
Cubolta și rîul Cainari.
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Pe teritoriul primăriei sunt 6 iazuri cu suprafața totală de 123 ha, 5 izvoare, 5 fîntîni de mină
și 2 sonde arteziene. La sistemul de aprovizionare cu apă sunt conectate 32 gospodării, o
unitate de comerț și grădinița de copii. Serviciile sunt acordate de către ÎM „Marmeserv”.
Tariful pentru consumul de apă constituie 10 lei/m3. Localitatea nu dispune de sistem de
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 17 agenţi economici, inclusiv în agricultură 2 (SRL „CubvasAgro” și ARL „Ianca-Agro"); Piscicola Climauțanu Agro (creșterea peștelui); 8-comerț (ÎI
„Lesnic-Crin”, SRL „Cubolta”, ÎI „Romanovici Ilona”, SRL „FOR Construction”, ÎI „Crivaia
Ludmila”, ÎI „Volc Albina”, ÎI „Lesnic Stepan”, ÎI „UNIVERSCOOP”); SA „Incomlac” (colectarea
laptelui); AEI „Marcredit” (acordarea creditelor); 3- prestări servicii (ÎM „Marmeserv”,
Moldtelecom, oficiul poștal); SRL „FARM-VIVAT” (realizarea medicamentelor).
Sectorul privat dispune de 357 capete ovine, 371 - bovine, 63 cabaline, 158 porcine, 1111 –
păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3770,6 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare
gospodar.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Miciurin
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Miciurin constituie 2153 ha, cu o populaţie de
1506 locuitori şi 656 gospodării.
În localitate sunt 4 Instituţii sociale/publice. Teritoriul primăriei este traversat de rîul Răut cu
un teritotiu de 1,33 ha. Pe teritoriul primăriei sunt 7 bazine acvatice/ iazuri cu suprafața
totală de 18,59 ha, transmise în arendă 6- persoanelor fizice (Babără Mihail, Guțu Ion, Guțu
Vasile, Ivas Aurica, Vorobiova Lucia și Galețchii Roland), unul- persoanei juridice (SRL „Chem
service”). Un bazin este uscat, unul- înămolit, unul- în stare satisfăcătoare și altele 4- în stare
bună. În sat sunt 4 fîntîni de mină care nu se folosesc.
Activităţi economice desfăşoară 8 unități economice, inclusiv: 4 -în agricultură (CP „Vigat Agro
Plus”, SRL „Prim Sol Agro”, SRL „Agro SZM”, SRL „Climcom-invest”); 4- unități comerciale ( ÎI
„Ambros Oleg”, ÎI „Andrieș Diana”, ÎI „Rutcovschi Larisa”, Stația de alimentare cu petrol „Tirex
Petrol”.
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Primăria dispune de gunoiște cu suprafața de 1,20 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Satul Mîndîc
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Mîndîc constituie 4696,56 ha cu o populaţie de
3120 locuitori şi 1386 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 3270.47 ha - terenuri agricole; 3235,52 ha - arabile; 25,03
ha - plantaţii multianuale; 536,52 ha - păşuni; 16,4 ha- destinate ocrotirii naturii; 195,18 ha –
fondul apelor. Pe teritoril primăriei este situat momumentul de arhitectură peisajistică- Vila
cu parc Mîndîc, amplasat la 4 km de la sat, cu suprafața de 16 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, 2 Grădinițe de copii
„Andrieș”, Centrul de Sănătate Publică, Centrul de tineret.
Teritoriul primăriei este traversat de rîul Cubolta pe un teritoriu de 4,65 ha.

Pe teritoriul primăriei au fost construite 6 bazine acvatice/iazuri, dintre care 4 sunt transmise
în arendă persoanelor fizice. Altele 2 sunt gestionate de autoritatea publică locală. Iazul „lui
Tănase”, arendaș Istrati Valeriu, cu suprafața de 7,06 ha este în stare bună. Iazul de la
„Hîrtoape”, arendaș Palii Mihail, cu suprafața de 8,75 ha este înămolit. Iazul din „livada nr.2”,
arendaș Palii Mihali, cu suprafața de 4,23 ha este uscat. Iazul „la odaie”, arendaș Carabutov
Ruslan, cu suprafața de 0,93 ha este înămolit. Altele 2 iazuri, cu suprafețele de 1,60 („La rîpă”)
și 9,01 ha („La răscruce”), gestionate de autoritatea publică locală sunt uscate. Starea diguli
este nesatisfăcătoare. .
În localitatea Mîndîc este amplasat izvorul lui Lenin Apa este folosită pentru consum de către
populație. Ca surse de alimentare servesc și 87 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare, apa este
de calitate bună și se folosește pentru alimentație.
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Pe teritoriul primăriei sunt prezente 3 sonde arteziene cu zone sanitare de protecție, dintre
care 2-exploatabile, una este conservată. Calitatea apei este bună și se utilizează în
alimentație, alte necesități gospodărești, adăpatul animalelor, irigare.
Satul Mîndîc dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 13 km, alimentat din
sonda construită în anul 2015. Starea rețelelor este bună. La apeduct sunt conectate 195
persoane. Calitatea apei este satisfăcătoare pentru consum. Apeductul este în gestionare
directă- primăria s. Mîndîc. Tariful constituie 9,8 lei pentri 1 m3 de apă. Localitatea nu dispune
de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 32 unități economice, inclusiv: 3 -în agricultură (SRL
„grildosagro”, SRL „Mihailena”, SA „CMM-28”; 12 unități comerciale ( SRL „Bomi-servis”, ÎI
„Noroc Starii”, SRL „Golaur-com”, ÎI „Licurici-Melnic”, ÎI „Carpenco Rodica”, SRL „Elen-constil”, ÎI „Recean Violeta”, ÎI „Melinciuc Valentina”, ÎI „Tofan Vitalie”, ÎI „Grosu Lilia”, ÎI „Abdul
Chani”, SRL „Droagrocom”); ÎI „Ceban Sergiu” și SRL „Oleineac Liviu” –morărit; SRL „Dominic”punct de îmbuteliere cu gaz lichefiat; ÎI Tomac Anatolie”- farmacie; frizerie „Gorcea Argintina”.
Sectorul privat dispune de 620 capete ovine, 490 - bovine, 350 porcine, 9200 - păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de 5171 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în
curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Satul Moara de Piatrră
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Moara de Piatră constituie 2954,55 ha cu o
populaţie de 1360 locuitori şi 764 gospodării.

În localitate funcționează 6 Instituţii sociale/publice. Satul este traversat de rîul Cubolta cu o
lungime de 9,18 km.
Activităţi economice desfăşoară unitățile comerciale necinectate la surse de apă
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Primăria dispune de depozit de deșeuri, amplasat în extravilanul satului. Deșeurile sunt
transportate în mod individual. Evidența nu se duce și volumul deșeurilor acumulate nu se
cunpoaște.

Satul Nicoreni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Nicoreni constituie 5242,19 ha cu o populaţie
de 3999 locuitori şi 1426 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 4896,02 ha - terenuri agricole; 3921,69 ha - arabile; 84,8 ha
- plantaţii multianuale; 663,49 ha - păşuni; 164,61 ha- plantații forestiere; 61,43 ha – fondul
apelor, 532,21 ha-alte terenuri.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, 2 Grădinițe de copii,
Casa de Cultură, Centrul de Sănătate Publică, Biblioteca publică, Muzeu, Biserica creștinortodoxă „Sf, Treime”, Biserica penticostală „Golgota”, Mănăstirea „Sf. Proroc Ilie”.

Teritoriul primăriei este traversat de rîul Răut, care curge la hotarul dintre satele Țarigrad,
Miciurin și Pelinia cu lungimea de 15 km cu zonă de protecție de 50 m. În rîu apă este puțină
din cauza digurilor din cursul de sus al rîului (rezervorul Țarigrad, rezervorul Briciova. ș.a.).
Pe maluri sunt arbori, amplasați haotic, specia măslină sălbatică, pe alocuri răchită. Prin sat
curge rîulețul Ramazani pe un segment cu lungimea de 5 km, care se revarsă în r. Răut. Din
cauza bazinelor de apă nou construite în s. Ochiul Alb rîulețul s-a transformat într-un șanț
uscat. Zona de protecție constituie 4 m. cu arbori de rachită, amplasați haotic. Cu r. Ramazani
au conexiune 2 rîpi : „Antip” (800 m) și „Casian” (1,8 km) cu nivelul scăzut de apă, la moment
împădurite cu diferiți arbori amplasați neuniform (răchită, salcîm, maslină sălbatică).
Pe teritoriul primăriei au fost construite 10 bazine acvatice/iazuri. Iazul din „Ponoară” cu
suprafața de 17,20 ha , anul construcției 1960 cu volumul de apă 1200 m3 (10 %), se folosește
pentru adăpatul vitelor. Iazul „Ciubotaru” cu suprafața de 5,85 ha, anul construcției 1972 este
la moment fără apă. Iazul „Iftene a Milei” cu suprafața de 9,11 ha, construit în a. 1960, este la
fel fără apă. Iazul „Ștefaneț Valentin” cu suprafața de 3,14 ha, anul construcției 1959 are un
volum de apă de 1050 m3, este în stare satisfăcătoare și se folosește pentru adăpatul vitelor.
Iazul „de la craci” cu suprafașa de 3,11, construit în a. 1963 cu volumul de apă de 1250 m 3,
este în stare satisfăcătoare și se folosește pentru creșterea peștelui. Iazul „Geamăna” cu
suprafața de 0,50 ha, construit în a. 1968 este fără apă, cu digul avariat. Iazul „Mănăstirii”, cu
suprafața de 0,68, construit în a. 1968 cu volumul de apă 500 m3, este în stare satisfăcătoare și
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se folosește pentru creșterea peștelui. Iazul „Vinpunct”, cu suprafața de 0,25 ha, construit în a.
2014, cu volumul de apă 200 m3, este în stare satisfăcătoare și se folosește pentru adăpatul
vitelor. Iazul „Paravic” cu suprafața de 0,25 ha, construit în a. 2006, cu volumul de apă 60 m3,
este în stare satisfăcătoare și se folosește pentru adăpatul vitelor. Iazul „Olărița” cu suprafața
de 1,59 ha, construit în a. 2008 este fără apă, în stare nesatisfăcătoare.
În localitate sunt 12 izvoare. Izvoarele „Maruseac”, „Irigă”, „Iftenie a Milei”, „letnii lagheri”,
„Chetrărie”, „Albini”- sunt secate. Izvoarele „Prosia” și „Rabinovici”, cu un debit de apă 30 și 20
m3, sunt în stare satisfăcătoare, apa este de calitate bună și se utilizează în alimentație.
Izvoarele „Găinărie”, „Geamăna” și „Huzuni” cu un debit de 10, 15 și 5 m3 sunt în stare
nesatisfăcătoare și se folosesc pentru adăpatul vitelor.
În localitate sunt 8 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare, apa se folosește pentru alimentație.
Apa nu corespunde cernțelor și normativelor de calitate. Altele 15 fîntîni sunt părăsite.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 8 sonde arteziene cu zone sanitare de protecție, dintre
care 4-exploatabile, altele 4-conservate. Calitatea apei este bună și se utilizează în alimentație,
stropirea livezilor, culturilor agricole.
În comunitate are loc procesul de construcție a sistemului de apeduct pe o lungime de 24,8
km. La momentul dat lucrările inițiate în a. 2014 sunt finisate 50 la sută. La apeduct urmează a
fi conectate 800 gospodării. Primăria dispune de proiectul tehnic a sistemului de canalizare cu
coordonările respective pe o lungime de 16 km de rețea, construcția a 5 stații de pompare și
construcția stației de epurare Costul proiectului constituie 22 mln lei. Apele uzate de la
gimnaziu, grădinițe și 100 gospodării individuale sunt acumulate în haznale și după necesitate
se evacuează cu autospeciala. Pentru acordarea serviciilor se preconizează crearea
Întreprinderii comunale „Nicoreni service”.
Activităţi economice desfăşoară 18 unități economice inclusiv: 8-în agricultură (SRL
„Dinagrocom”, SRL „Miragrocom”, SRL „Agrosalvia”, SRL „Cutezătorul Agricol”, SRL „Dialul
Ochiubean”, SRL „Agro-SZM”, SA „Acord”, GȚ „T. Tîrnovschi”); 7- comerț (Univers COOP-3
unități, ÎI „V. Sîrghi”, ÎI „E. Cebanu”, ÎI „S. Șestovschi”, SRL „Bomi-servic”), 2 farmacii (ÎI
„E.Daraban” și ÎI „M.Paladi”). Sursa de alimentare cu apă servește fîntîna de mină.
Sectorul privat dispune de 73 capete ovine, 271 - bovine, 158 porcine, 3296 - păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de 2626,6 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar
în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de 2 depozite de deșeuri cu capacitatea de 11000 și volumul acumulat de
4000 m3., amplasate în extravilanul satului la 1,5 km.
Pentru construcția sistemului de apeduct din surse locale s-au alocat 40 mii lei, din bugetul de
stat -1480 mii lei și din Ffondul Ecologic Național- 1500 mii lei.
Satul Ochiul Alb
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Ochiul Alb constituie 3863,88 ha cu o
populaţie de 3003 locuitori şi 1478 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2328 ha - terenuri agricole; 147 ha - plantaţii multianuale;
587 ha - păşuni; 111 ha- plantații forestiere; 43,3 ha – fondul apelor, 78,58 ha-alte terenuri.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala, Grădinița de copii, Casa
de Cultură, Punct medical.

Teritoriul satului este traversat de rîul Răut cu lungimea de 8,1 km cu puțină apă, deseori
secat. Prin centrul satului trece un rîuleț, la moment secat.
Pe teritoriul primăriei au fost construite 8 bazine acvatice/iazuri, dintre care 4- cu suprafețele
respectiv de 0,46; 2,39; 1,91; și 11,49 ha sunt transmise în arendă, unul este gestionat de
autoritatea publică locală cu suprafața de 9,71 ha, altele 3 cu suprafețele respectiv de 1,59;
1,61; și 1,54 ha –sunt private. Un bazin este uscat, celelalte –cu puțină apă.
În localitate sunt 6 izvoare, la moment, 2 sunt secate; 374 fîntîni de mină în stare
satisfăcătoare. Calitatea apei este bună. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 5 sonde arteziene, exploatabile. Calitatea apei este bună
și se folosește de populație pentru gospodărie.
Comunitatea nu dispune de sisteme centalizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 9 unități economice în agricultură și comerț. Două unități
agricole: SRL „Ochiulbean” și SRL „Cutezătorul Agricol” dețin depozite mici de păstrare a
substanțelor chimice
Sectorul privat dispune de 265 capete ovine, 364 - bovine, 6800 - păsări. Gunoiul de grajd în
cantitate de 3348,1 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile
cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de depozit de deșeuri pe o suprafață de 2 ha. Deșeurile sunt transportate de
către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Comuna Palanca
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Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Palanca (s.Palanca, s.Șalvurii Noi, s.Holoșnița
Nouă ) constituie 1565,38 ha cu o populaţie de 800 locuitori şi 370 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Șalvurii Noi, Centrul
Comunitar de Dezvoltae Timpurie a Copiilor s.Palanca, Casa de Cultură Șalvurii Noi, Căminul
cultural Holoșnița Nouă, Oficiile de Sănătate Palanca și Șalvurii Noi, Oficiul poștal Palanca.
În comună sunt 8 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 16,4 ha. Pe teritoriul s. Palanca
sunt 4 bazine cu suprrafețele de 4,75; 4,36; 0,33 ha gestionate de administrația publică locală,
unul cu suprafața de 1,64 este transmis în arendă persoanei fizice Ion Traistaru. Două bazine
sunt situate în s. Holoșnița Nouă cu suprafețele de 2,23 și 0,33 ha; altele 2 bazine sunt în s.
Șalvurii Noi, unul cu suprafața de 1,8 ha avariat, altul nefuncțional. Toate aceste 4 bazine sunt
gestionate de autoritatea publică locală.
Pe teritoriul primăriei sunt 4 izvoare în stare satisfăcătoare, calitatea apei nu se cunoaște;
250 fîntîni de mină, 30 % dntre care sunt secate. Calitatea apei s-a investigat doar la fîntînile
de pe teritoriul instituțiilor publice. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de
aprovizionare cu apă și canalizare. În teritoriu este o sondă arteziană, la moment conservată.
Centrul Comunitar de Dezvoltae Timpurie a Copiilor s.Palanca dispune de o rețea locală de
canalizare prin care apele uzate sunt acumulate în hazna, apoi evacuate.
Activităţi economice desfăşoară 13 unități economice, inclusiv: 10 - în agricultură (SRL „ECO
Agro-Grup”, SRL „Glia Șurenilor”, SRL „Gradcom-Nord”, SRL „Mihailena-Agro”, SRL „Climcominvest Grup”, SRL Diazchim, Rotaru Ioana, Guivan Serghei, Pînzari Ion, Chilari Sergiu); 3 –
comerț ÎI „Lozanu Claudia”, ÎI „M.Biciuc”, IC Magazin mixt „MOLD COOP” Bălți..
Sectorul privat dispune de 200 capete ovine, 127 - bovine, 50 -porcine, 3200 - păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de 1353,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar
în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă de cătte fiecare proprietar parțial la
gunoiștile autorizaate și parțial se utilizează în în calitate de îngrășăminte organice.
Primăria dispune de 2 gunoiști autorizate. Gunoiștea cu suprafața de 1,10 ha, deschisă în anul
1998, este amenajată și se află la distanța de 0,7-0,75 km în direcția nord-vest de satul Palanca
cu posibilitatea de extindere pe o suprafață de încă 0,9 ha. Gunoiștea cu suprafața de 0,57 ha,
deschisă în anul 1993, este amenajată și se află la distanța de 1 km în direcția de est a s.
Palanca .
Comuna Pelinia
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Pelinia (s.Pelinia, s.Pelinia, loc.st.cf)
constituie 6574,59 ha cu o populaţie de 7602 locuitori şi 3059 gospodării.
În comunitate funcționează 15 Instituţii sociale/publice. Localitatea la hotarul cu satul
Grinăuți este traversată de rîul Răut pe un segment cu lungimea de 14,5 km. Majoritatea
izvoarelor sunt secate.
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Populația se alimentează din 1319 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare. Pe teritoriul
primăriei sunt prezente 5 sonde arteziene, exploatabile, conectate la sistema centralizată de
aprovizionare cu apă. La sistem sunt conectate 819 consumatori. Sistema de canalizare a fost
construită în anul 1991 pentru o capacitate de 400 m3/zi, cu lungimea de 4800 m și
deservește instituțiile publice. Sectorul casnic individual nu dispune de sistem de cnalizare. În
localitate există o stație de epurare a apelor uzate cu tehnologia de epurare biologică. Stație
este alcătuită din 2 camere/decantoare a cîte 50 m3. În prezent stația este în proces de
renovare. Serviiciile de aprovizionare cu apă și canalizare sunt acordate de Gospodăria
Comunală. Tarifele sunt stabilite de către consiliul local. Consumul lunar constituie 4000 m3.
Primăria a alocat 20000 lei pentru expertizarea proiectului de extindere a sistemelor de
apeduct și canalizare, 27 mii lei pentru reparația fîntînii arteziene.
Activităţi economice desfăşoară unități economice în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 1830 capete ovine, 580 - bovine, 1353- porcine, 23950 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 9129,9 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se utilizează de fiecare gospodar ca î
ngrășăminte organice.
Primăria dispune de depozit de deșeuri pe o suprafață de 1,2 ha. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște.
În comunitate funcționează ONG „Baștina” și ONG „Helios”
Comuna Pervomaiscoe
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Pervomaiscoe (s.Pervomaiscoie și
s.Sergheuca) constituie 1705,45 ha cu o populaţie de 948 locuitori şi 549 gospodării.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădinița-creșă
„Soare”, Căminul Cultural s. Pervomaiscoie și Clubul s. Sergheuca
În comună sunt 5 bazine acvatice/iazuri. Iazul mare cu suprafașa de 11,1575 ha și iazul cu
suprafața de 3,45 ha din s. Sergheuca sunt uscate. Două iazuri mici cu suprafeșele de 0,6232
ha este uscat și 0,5707 ha este în stare bună. În stare bună este și iazul din Hîrtopi cu
suprafața de 3,6187 ha.
Pe teritoriul primăriei sunt 207 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare. Calitatea apei este
bună. Comuna dispune de o sondă arteziană cu apă de calitate bună, există zona de protecție.
Sistema de apeduct cu lungimea de 8,5 km aprovizionează cu apă 277 persoane. Serviciul de
aprovizionare cu apă se gestionează prin intermediul primăriei. Comuna nu dispune de sistem
centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 8 unități economice, inclusiv: 3 -în agricultură (SRL „AgroSZM”, SRL „Beta-Olifer”, CP „Briagroliv”; 1-pomicultură (SRL „Dropoli-Agro”); 1- creșterea
prunelor (SRL „Agro TRV”; SRl „Spicom-nord (Moară-bar); Cooperativa de consum
„Univercoop” (magazin mixt; ÎI „ LuVS (bar).
Sectorul privat dispune de 60 capete ovine, 115 - bovine, 68 -porcine, 97- caprine, 2721 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1245,9 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare
gospodar, fie se utilizează în grădini.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 3 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Pentru construcția rețelelor de apeduct din bugetul local s-a alocat 100000 lei. Suportul
financiar de la SRL „Agro-SZM” constituie 37100 lei.
Comuna Petreni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Petreni (s.Petreni, s.Popeștii Noi) constituie
2830,55 ha cu o populaţie de 1062 locuitori şi 520 gospodării.
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În comună sunt 7 Instituţii sociale/publice: Primăria, Grădinița de copii s. Petreni, Oficiul
medicilor de familie, Oficiul poștal, Casa de Cultură Petreni, Clubul s. Popeștii Noi, Casa de
ceremonii..
Teritoriul primăriei este traversat de rîul Cubolta. În comună sunt 8 bazine acvatice/ iazuri,
222 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare, 5 sonde arteziene, dintre care 3 sunt exploatabile,
altele 2-conservate. O sondă este amplasată în s. Petreni și gestionată de SRL „Petreanco
Agro”, alta este situată în s. Popeștii Noi, gestionată de primărie.
Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Sectorul privat dispune de 465 capete ovine, 198 - bovine, 90 porcine, 3308 - păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de 2124,1 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar
în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de gunoiște autorizată în s. Petreni. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Pprimăria deține proiectul de execuție “Măsuri de protecție a terenurilor agricole în hotarele
administrativ-teritoriale ale com. Petreni, raionul Drochia (reparația capitală a două diguri)”
la valoarea de 2923,64 mii lei
Satul Popeștii de Jos
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Popeștii de Jos constituie 2411,92 ha cu o
populaţie de 1760 locuitori și 806 gospodării.
În localitate funcționează 7 Instituţii sociale/publice. Satul Popeștii de Jos este traversat de
rîul Căinari cu o lungime de 5 km, apa este utilizată pentru adăpatul animalelor. În teritoriul
primăriei sunt 4 bazine acvatice/iazuri, dintre care 3 sunt uscate, altul este în stare bună, pe o
suprafață de 7,20 ha. În localitate sunt prezente 8 izvoare, dintre care 4 în intravilan cu apă de
calitate bună, utilizate în alimentație. Altele 4 izvoare sunt în extravilan, calitatea apei nu se
cunoaște. Toate izvoarele sunt în stare bună. Pe teritoriul satului sunt 280 fîntîni de mină,
calitatea apei nu se cunoaște, utilizate în alimentație și uz casnic; 2 sonde arteziene, ambele
conservate, una în intravilan și alta în eztravilan. Comunitatea nu dispune de sisteme
centralizate de apovizionare cu apă și canalizare.

52

Activităţi economice desfăşoară agenții economici în agricultură (SRL-2 și GȚ-75), 4 unități
comerciale.
Sectorul privat dispune de 649 capete ovine, 46 -cabaline, 3800 -păsări. Gunoiul de grajd în
cantitate de 2459,1 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile
cetăţenilor, care mai apoi se utilizează ca îngrățăminte organice pe sectoarele individuale.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Popeștii de Sus
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Popeștii de Sus constituie 3594 ha, cu o
populaţie de 1540 locuitori şi 850 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 3263,93 ha - terenuri agricole; 2722,05 ha - arabile; 79,17
ha - plantaţii multianuale; 459,5 ha - păşuni; 106,32 ha- plantații forestiere; 23,61 ha – fondul
apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic ”Ion Creangă”,
Grădinița de copii „Romanița”, Casa de Cultură, Oficiul medicilor de familie, Oficiul poștal,
Banca Țărănească.

Localitatea este traversată de rîul Cubolta, cu lungimea de 4,5 km. Fășiile forestiere sunt pe o
suprafață de 17,42 ha, în stare satisfăcătoare.
Pe teritoriul comunității a fost construite 5 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 14,77
ha. Două din bazine cu suprafețele de 3,29 și 3,40 ha sunt gestionate de persoana fizică Chiosa
Serghei, altele 3- de persoanele fizice: Celan Constantin (4,65 ha); Cebotari Sergiu (4,90 ha) și
Guțu Veaceslav (suprafața nu se cunoaște).
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 8 izvoare în stare satisfăcătoare; 316 fîntîni de mină,
deasemenea în stare satisfăcătoare; 2 sonde arteziene a fostei gospodării agricole, la moment
tamponate (închise).
Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
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Activităţi economice desfăşoară 379 Gospodării Țărănești cu un teren de prelucrare de 963
ha; SRL „Popeșteanca”, SRL „Bursecom”, SRL „Agrounigrup” (agricultură); SRL
„LUXPLASNORD” (fabricarea articolelor din mat. plastic); 3 magazine mixte SRL „BomiServis”, „AGROCOOP” a Moldcoop Bălți, ÎI „Guțu Lidia”; o oloiniță, care la moment nu
funcționează. Pe teritoriul satului sunt 4 stîni de oi, un punct veterinar, care nu activează și un
punct de însămînțare artificială a animalelor.
Două depozite de păstrare a îngrășămintelor și substanțelor chimice sunt în gestiunea SRL
Popeșteanca cu suprafețele respective de 834,5 m2 și 727,5 m2; unul în posesia GȚ pe o
suprafață de 782,1 m2.
Sectorul privat dispune de 536 capete ovine, 275 - bovine, 85 - capete porcine, 25 caprine, 40cabaline și 10500 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3182,0 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de 2 gunoişti, una pe o suprafață de 108 , amplasată în partea de nord a
satului și una cu suprafața de 1,06 ha, amplasată în partea de vest a satului. Deșeurile sunt
transportate în mod individual, evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
În comunitate activează 3 ONG-uri : SPERANȚA, TRASEU, GENERAȚIA TA.
Satul Sofia
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Sofia constituie 5673 ha, cu o populaţie de
4686 locuitori şi 1846 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul „Viorel Cantemir”,
Gimnaziul „Valentin Zolotuhin”, Grădinița de copii, Casa de Cultură, Școala muzicală, Muzeul
satului.
În localitatea există o rîpă care traversează satul, dar nu are apă.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 7 izvoare în stare satisfăcătoare, apa se folosește pentru
necesități casnice și adăpatuil animalelor, calitatea apei n-a dost verificată; 1316 fîntîni de
mină. În majoritatea fîntînilor calitatea apei este nesatisfăcătoare, cu toate acestea apa se
folosește pentru consum potabil și menajer.
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Pe teritoruiul satului sunt 8 sonde arteziene, dintre care 4 sunt exploatabile, iar altele 4-sunt
conservate. Caliattea apei este nesatisfăcătoare, parțial fiind folosită doar în scopuri menajere.
În anul 2016 s-a început construcția sistemului centralizat de aprovizionare cu apă, care în
prezent are lungimea de aproximativ 1 Km, alimentat din fîntînile arteziene. La sistem sunt
conectate un gimnaziu, grădinița de copii și aproximativ 60 gospodării particulare. Localitatea
nu dispune la moment de sistem centralizat de canalizare, care urmează a fi construit
concomitent cu cel de aprovizionare cu apă. Apele uzate sunt evacuate în haznale, în număr de
260, dintre care 3- la unitățile economice, celelalte-în gospodăriile cetățenilor. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM ”Sofia-servicii”. Tariful constituie 10 lei/m3 de
apă.
Activităţi economice desfăşoară agenți economici în agricultură și unitățile comerciale din
localitate.
Sectorul privat dispune de 916 capete ovine și caprine, 702 - bovine, 290 - capete porcine, 84cabaline și 18600 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 7887,2 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 2,4 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual, evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Comuna Șalvirii Vechi
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei (s.Șalvurii Vechi, s.Ceapaevca, s.Iliciovca)
constituie 2341,01 ha cu o populaţie de 1033 locuitori şi 384 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Grădinița de copii „Malîș”, 3
Cămine culturale (Șalvurii Vechi, Ceapaevca, Iliciovca), Biblioteca din s. Șalvurii Vechi.
Comuna este traversată de rîulețul Căinarca cu bazinul hidrografic de 71,87 ha. Pe teritoriul
primăriei sunt 6 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 8,39 ha; 188 fîntîni de mină,
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folosite ca surse de alimentare cu apă potabilă. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de
aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară unități economice în agricultură și comerț.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual, evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Comuna Șuri
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Șuri (s. Șuri, s. Șurii Noi) constituie 4378,78 ha cu o
populaţie de 4329 locuitori şi 1952 gospodării.
În comună sunt 6 Instituţii sociale/publice. Teritoriul comunei este traversat de rîul Cubolta.

Pe teritoriul primăriei au fost construite 11 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de
41,4611 ha, construite în a. 1960. Apa se folosește pentru irigare, piscicultură, adăpatul
animalelor. Bazinele sunt în stare satisfăcătoare. Concomitent sunt 2 lacuri de acumulare,
construite în a. 1956 cu suprafața totală de 13,97 ha, utilizate în scopuri de producere.
În localitate sunt 10 izvoare în stare bună, utilizate pentru adăpatul animalelor, acumularea
apei în iazuri. Populația se alimentează din 689 fîntîni de mină, dintre care 11 sunt publice.
Starea fîntînilot este bună. Pe teritoriul primăriei sunt 2 sonde arteziene, neexploatabile.
Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 28 agenţi economici: SRL „Glia Surenilor”, SRL”GRADCOM
NORD” SC, SRL „Iurbrig”, SRL „Alii Com Grup”, SRL „Bomi Servis”, SRL „Nordvolmar” ,SRL
„Nivamad-prod”, SRL „Franzel-Nord”,SRL „SINIS”, SRL „MIHAIELA”, SA „Bomi-Servis”, SA
„Nord-Mobila”, SA „Zudzuker- Moldova”, SA „CMM-28”, SC „GHELI-LUX”, SC „Lidiprim-com”
SRL, SC „Voxtel Imobil”, SRL, SC „Igopet” SRL, SC „R&USERVICE” SRL, GȚ „Iura Scoarta”, ÎI
„Pavlenciuc Iurie”, ÎI „Spatari Mihail Vasile”, ÎI „Gradinari Mihail Ion”, ÎI „Gritco Petru”, ÎI
„Ciubotaru Valentina”, ÎI „Melnic Maria”, ÎI „Spoiala Marin”
Sectorul privat dispune de 795 capete ovine, 40 -caprine, 370 - bovine, 250 - capete porcine,
26 cabaline, 6000 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4295,9 tone (calculat conform
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normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la
gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de 2 gunoișt autorizate cu suprafața totală de 1,75 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
Pentru elaborarea și expertizarea proiectului de construcție a apeductului din bugetul local sa alocat 417073,45 lei.
În comună activează Asociațiile Obștești „Vatra Șuri” și „Eco Șuri”.
Satul Țarigrad
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Țarigrad constituie 4065 ha, cu o populaţie de
4402 locuitori şi 1629 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Țarigrad, Gimnaziul
„Ion Creangă”, Grădinița de copii nr 1 „Spicușor”, Grădinița de copii nr. 2 „Albinuța”, Casa de
Cultură, Biblioteca publică, Casa-muzeu „Boris Glavan”, Oficiul poștal Țarigrad.

Localitatea este travrsată de rîul Răut. În teritoriul primărei sunt construite 8 bazine
acvatice/iazuri, dintre acre 3 cu suprafețele de 8,41; 4,07 și 7,19 ha sunt gestionate de
autoritatea publică locală, altele 5 sunt gestionate de persaonele fizice: Munteanu Vladimir
(2,02 ha); Țurcan Dorin (1,03 ha); Conea Ala (18,96 ha); Spataru Nicolae (62,55 ha); Conea
Bianca și Conea Maxim (3,67 ha). Starea baragelor este bună.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 4 izvoare, dintre acre 1- în stare bună, altele 3satisfăcătoare; 834 fîntîni de mină în satre bună. În localitate sunt 4 sonde arteziene, dintre
care 3-funcționale, una conservată. Toate dispun de zone sanitare de protecție. Comunitatea
dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea totală de 42,7 km. Primul
segment a fost construit în anii 2006-2007, al II-a parte -în anii 2009-2010; a III-a parte în
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anul 2011 și IV-a în anii 2013-2014. La sistem sunt conectați 10 agenți economici și 1253
gospodării. Starea actuală a rețelelor este bună. Sistem de canalizare nu există. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM „Gospodăria Comunală” din s. Țarigrad. Tariful
constituie 8,50 lei/m3 de apă pentru populație și 20 lei pentru agenții economici. Pentru
construcția apeductului APL Țarigrad a alocat din sursele proprii 40,4 mii lei (2014) și 25,7
mii lei (2015).
Activităţi economice desfăşoară SRL „Wetrade-Agro” (agricultură); 8 unități comerciale, o
moară.
Sectorul privat dispune de 612 capete ovine, 360 - bovine, 678 - capete porcine, 7820 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 4760,4 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual, evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
În comunitate funcționează AO „Perspectiva-Țarigrad” și AO „Viitorul Țarigrad”.
Satul Zgurița
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Zgurița constituie 3277,6 ha cu o populaţie de
2700 locuitori şi 1303 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădinița, Căminul
Cultural, Centrul medicilor de familie, Biblioteca.
Localitatea este traversată de rîul Căinari cu lungimea de 4000 m, bazinul hidrografic
constituie 7,8 ha. Pe teritoriul satului sunt 11 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de
91,8 ha; 2 izvoare și 310
fîntîni de mină în stare satisfăcătoare. Localitatea nu dispune de sisteme centralizate de
aprovizionare cu apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 26 unități economice, inclusiv: 2 -în agricultură (SRL „ZguraAgro”, SRL „BURSEMCOM”; SRL „Febus Nord” (stația de alimentare cu petrol și gaze); SRL
„PIRVENCOL” (moara); SRL „Moara spicului” (moara la moment nu funcționează); SRl
„Gluten” (oloiniță); SRL „Planta Vin” (secția de conserve, la moment nu funcționează); SRL
„Sandi-Nord” (confecționarea peleților); punctul de scimb al produselor agricole ÎI „ Bujor
A.D.; ÎI „Dm. Russs” (piscicultură) 14- unități comerciale (ÎI „Dm.Russ”), ÎI „Chiriac Gabriela”, ÎI
„V.G.Bejan”, SRL „Bomi-servis”, ÎI „Gabriela Chiriac”, ANGROCOOP Bălți (2 unități), ÎI
„A.Mînzat”, ÎI „Nedelciuc Ludmila”, ÎI „T.Guțu”, ÎI „Colesnic Nicolai”, ÎI „P.Balcenco”, ÎI
„V.Șincari”, SRL „ANZATACOM”; SRL „ROMIVAN-COM” (piața satului); Ababii Artiom
(vulcanizare).
Sectorul privat dispune de 710 capete ovine/caprine, 217 - bovine, 25 –cabaline, 1800 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2286,8 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare
gospodar, fie se utilizează în grădini.
Pe teritoriul satului sunt 2 gunoiști autorizate cu suprafețele, respectiv de 0,5 și 0,4 ha.
Deșeurile sunt transportate în mod individual, evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
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Raionul Florești- 29 primării
Or. Florești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei orașului Florești constituie 1512,05 ha cu o populaţie
de 13148 locuitori şi 6035 gospodării. În teritoriul primăriei funcționează o carieră de nisip.

În oraș funcționează 41 Instituţii sociale/publice. Activități economice desfășoară 348 unități
antreprenoriale și comerciale. Teritoria orașului este traversată de rîul Răut cu lungimea de 6
km cu zona de protecție de 47,76 ha. Pe teritoriul orașului sunt 210 fîntîni de mină, apa fiind
folosită în alimentație. Primăria dispune de 8 sonde arteziene lucrative, dintre care 7-se
exploatează, una –este în rezervă, cu zone sanitare de protecție și supraveghere prin sistem
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video. Sondele sunt amplasate în s. Gura Căinarului și sunt exploatate de către SA „Servicii
Comunale Florești”. În or. Florești există un sistem centralizat de aprovizionare cu apă.
Lungimea totală a rețelelor de alimentare cu apă este de 87.982 km, în stare lucrativă. La
sistemul de aprovizionare cu apă sunt conectați 13193 consumatori. Calitatea apei
corespunde normelor sanitare. Sistemul centralizat de canalizare cu lungimea totală a
rețelelor de canalizare de 29.0 km deservește 8500 persoane. Sistemul este funcțional. Apele
uzate prin sistemul de canalizare sunt transportate și tratate la stația de epurare, amplasată
pe str. Eternității. Stația a fost construită în anii 1992-1994 cu capacitatea de proiect de 5,3
m3/24 ore. Serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare sunt acordate de către SA „Servicii
Comunale Florești”, precum și pentru 22 localități din preajma or. Florești, inclusiv și în
raionul Șoldănești. Volumul de apă furnizat populației în anul 2016 constituie 277,67 mii m3.
Șeptelul de animale în sectorul privat constituie 4109 capete. Gunoiul de grajd se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 3 ha. Deșeurile sunt evacuate în
mod centralizat. Serviciile sunt acordate de către SA „Servicii Comunale Florești”.
Orașul Ghindești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei orașului Gindești constituie 365,82 ha cu o populaţie
de 1978 locuitori şi 814 gospodării.

În oraș funcționează 4 Instituţii sociale/publice. Pe teritoriul orașului sunt 38 fîntîni de mină;
o sondă arteziană, apa fiind folosită de populațâie pentru necesități casnice. Serviciile de
furnizare a apei sunt acordate de către SA „Servicii Comunale Florești”. Orașul nu dispune de
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sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare. Activități economice desfășoară un
agent economic, neconectat la sursa de apă.
Șeptelul de animale în sectorul privat constituie 1322 capete. Gunoiul de grajd se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt evacuate în
mod centralizat. Serviciile sunt acordate de către SA „Servicii Comunale Florești”.
Orașul Mărculești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei orașului Mărculești constituie 3336 ha cu o populaţie
de 2057 locuitori şi 680 gospodării. Orașul dispune de cale ferată și este situat în apropierea
automagistralei Florești - Bălți. În vecinătatea localității se află Aeroportul Internațional
Mărculești care pretinde a deveni un important centru de tranzitare a mărfurilor.

În oraș funcționează 7 Instituţii sociale/publice, inclusiv Primăria, Liceul Teoretic „V.
Alecsandri”, Școala profesională, Centru de Sănătate, Poșta Moldovei ÎS. Orașul este traversat
de rîul Răut. Pe teritoriul primăriei sunt 11 fîntîni de mină; o sondă arteziană, care nu se
folosește. Comunitatea dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de
14,512 km, anul construcției 2013. La sistem sunt conectate 484 gospodării. Serviciile de
furnizare a apei sunt acordate de către SA „Servicii Comunale Florești”. Orașul nu dispune de
sistem centralizat de canalizare.
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Activități economice desfășoară 30 agenți economici: SC „MELENTAGRO” SRL, „LISAGRO
PRIM” SRL (agricultură); „AGROTITAN-NORD” SRL (com. prod. cerealiere); „PRIMFOREX
FLOR” SRL, ÎI „NAGRINEAC VASILE” (săparea fîntînilor); „PRODIAFARM” SRL (activitate
farmaceutică); „INOX-GAZ” SRL (comerț gaz lichifiat); SRL „AGROCOM OIL” (com. benzină,
motorină); M.O.M. „TRANS” SRL (com. mat. de construcție); „MARCULEȘTI-COMBI” SA
(comerț cu ridicata a produselor cerealiere); DOBINA SERGIU-patentar (servicii de
vulcanizare); MANGOS LARISA-patentar, SC „ACER-COM” SRL (comerț. prod. birotica);
UNIVERSALCOOP (comerț); ÎI „CAZACU NATALIA” (servicii de frezărie); ÎI „GOLEA
SVETLANA” (comerț. prod. alimentare); ÎI „REZUS LUDMILA” (consultare în afaceri); ÎI
„COROTCENCO INNA” (vînzare second-hand); ÎI „MOVILA OLEG” (spălătorie auto); ÎI
„SAMOHVALOV OLEG”, ÎI „A.CERNEI”, ÎI „VERDES NICOLAE” (vînzare prod. alimentare);
„FLORIDARUL” SRL (moara de făină); SRL „PANCLIP” (frigider); ÎI „SOCHIRCA ANGELA”
(comerț mărfuri ind.); SRL „ABC-FART” (alimentație publică); SRL „CERN-COM” (comerț
tehicii de calcul); SERVICII COMUNALE ( servici cu apă potabilă); CALEA FERATĂ FIL.BĂLȚI
(servicii de pasageri, marfă), BANCA DE ECONOMII FIL.17 (servici de plată).
Șeptelul de animale în sectorul privat constituie 1322 capete. Gunoiul de grajd se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt evacuate în
mod centralizat. Serviciile sunt acordate de către SA „Servicii Comunale Florești”.
Comuna Alexeevca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Alexeevca (s. Alexeevca, s. Chirilovca, s. Dumitreni, s.
Rădulenii Noi) constituie 4560 ha cu o populaţie de 1356 locuitori şi 810 gospodării.
În comună funcționează 10 instituţii sociale/publice. Teritoria primăriei este traversată de
rîul Camenca, bazinul căruia constituie 0,19 ha.
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Pe teritoriul primăriei sunt 9 bazine acvatice/iazuri, dintre care 3 cu suprafațele de 12,63 ha;
4,99 ha și 1,20 ha sunt uscate. Un bazin cu suprafața de 0,61 ha este înămolit. Cinci bazine cu
suprafețele respectiv de 0,68 ha; 0,60 ha; 0,38 ha; 0,74 ha și 0, 42 ha sunt în stare bună, atît
bazinele cît și digurile.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 235 fîntîni de mină, dintre care în doar 6 fîntîni apa este
potabilă. Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 15 agenţi economici, inclusiv 8-în agricultură (SRL
„AGROELIT”, SRL „Alex-FLOR”, SRL „BIO-ALIANȚA”, SRL „AGROCIRIP”, SRL „MAETA”, SRL
„RAN-AGRO”, SRL „MELENTAGRO”, SRL „SEMINȚE-PORUMB”), 7 unități comerciale ( ÎI
„GALINA BÎRCĂ”, ÎI „GRUSCEAN ALA”, ÎI „GRIȚCO ANASTASIA”, ÎI „BOLBOCEAN VALERIA”,
SRL „FLORMODERN”, SRL „TATGAL_FLOR”, Cooperativa de Consum „UNIVERSAL COOP
FLOREȘTI”-2 MAGAZINE).
Sectorul privat dispune de 800 capete ovine, 268 - bovine, 96 - capete porcine, 4320 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2906 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor, amplasat în afara satului..
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Băhrinești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Băhrinești constituie 2416 ha cu o populaţie de 2347
locuitori şi 998 gospodării.
În comună funcționează 7 instituţii sociale/publice. Teritoria primăriei este traversată de rîul
Răut, lipsit de perdele forestiere de protecție, înmlăștinit.
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Pe teritoriul primăriei sunt 5 bazine acvatice/iazuri în stare normală; 247 fîntîni de mină și 3
sonde arteziene, inclusiv una funcțională. Apa este tehnică. Comunitatea nu dispune de
sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 8 agenţi economici în agricultură și comerț. SRL
„SORFORIAR” utilizează 5 tone de apă din sonda locală.
Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor, amplasat în afara satului pe o
suprafață de 0,7 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Cașunca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Cașunca constituie 2651 ha cu o populaţie de
1878 locuitori şi 881 gospodării.
În comună funcționează 8 instituţii sociale/publice. Teritoria primăriei este traversată de
rîulețul Teiul. În localitate este un iaz, în stare normală; un izvor, în stare bună; 270 fîntîni de
mină și 3 sonde arteziene. Calitatea apei este bună. Volumul de apă consumat din sondă
constituie 35 tone de apă. Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare
cu apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 8 agenţi economici în agricultură și comerț. În sectorul privat
sunt 4896 animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se depozitează temporar în curțile
cetățenilor și se utilizează ca îngrășămînt sau se evacuează la gunoiștea satului.
Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor, amplasat în afara satului pe o
suprafață de 0,7 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
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Pentru efectuarea lucrărilor de aprovizionare cu apă Ministerul Mediului a alocat 2756 mii lei,
FISM-695200 lei.

Satul Cernița
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Cernița constituie 2296,41 ha, cu o populaţie
de 1060 locuitori şi 397 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala, Grădinița de copii, Casa
de Cultură, Biblioteca publică, Punctul medical.
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Teritoria primăriei este traversată de rîul Ciorna cu un bazin hidrografic de 0,91 ha.
Pe teritoriul primăriei au fost construite 3 bazine acvatice/iazuri, cu suprafața totală de 15,88
ha. Două iazuri au fost construite în anul 1970, altul –în a. 1991. Volumul de apă constituie
48600 m3.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 120 fîntîni de mină, apa cărora este bună și se folosește
în gospodăriile casnice. Unele din ele în perioada de secetă seacă. Comunitatea nu dispune de
sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici cu domeniul de activitate agricultură și
comerț.
Sectorul privat dispune de 281 capete ovine, 158 - bovine, 60 - capete porcine, 2500 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1621,7 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare gospodar.
Primăria dispune de un teren pentru depozitarea deșeurilor menajere pe o suprafață de 0,5
ha. Deșeurile sunt transportate de populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul
de deșeuri acumulate nu se cunoaște..
Satul Ciripcău
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Ciripcău constituie 2355 ha cu o populaţie de
995 locuitori şi 469 gospodării.
În localitate funcționează 5 Instituţii sociale/publice. Pe teritoriul satului sunt 2 iazuri în stare
satisfăcătoare.
În localitate sunt 210 fîntîni de mină, din care se alimentrează populația. Comunitatea nu
dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare. Activităţi economice
desfăşoară 6 agenţi economici, fără surse de apă.
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Sectorul privat dispune de 2050 capete de animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște..
Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor, amplasat în afara satului.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Comuna Ciutulești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Ciutulești (s. Ciutulești, s. Sîrbești, s. Ion Vodă, s.
Mărinești) constituie 5236,41 ha cu o populaţie de 3094 locuitori şi 1136 gospodării.
În comună funcționează 13 instituţii sociale/publice. Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de
piatră, nisip, argilă, care nu se exploatează.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut, bazinul căruia constituie 4.92 ha cu fășia de
protecție aproximativ de 20 ha cu brazi, salcîmi și tufari de sînger.
Pe teritoriul primăriei sunt 5 bazine acvatice/iazuri, dintre care 2 sunt în stare normală, unul
cu suprafața de 3,189 ha este construit în anul 2014 și unul cu suprafața de 2,12 ha este
construit în anul 1970. Altele 2- sunt uscate, unul- înămolit. În comunitate sunt 7 izvoare în
stare bună, apa se folosește pentru consum; 428 fîntîni de mină, majoritatea în stare bună, dar
apa este foarte poluată cu nitrați și alte reziduuri..
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 4 sonde arteziene, dintre care 2 exploatabile.
Comunitatea dispune de un sistem de aprovizionare cu apă pe un segment de 24 km în s.
Ciutulești și 4 km în s. Sîrbești, alimentate din sondele arteziene locale, construite în anii
2012-2014, gestionate de SA „Servicii Comunale” Florești. Anual din sonde se consumă 30
tone de apă. Calitatea apei este tehnică și se utilizează pentru grădini. Comunitatea nu dispune
de sistem centralizat de canalizare.
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Activităţi economice desfăşoară 4 agenţi economici în agricultură, 12 unități comerciale.
Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor, amplasat în afara satului..
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Coșernița
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Coșernița constituie 2874,11 ha cu o populaţie
de 1610 locuitori şi 817 gospodării.
În comună funcționează 8 instituţii sociale/publice. În localitate sunt 2 iazuri cu suprafețele
de 32,6 ha și 4,42 ha. Starea bazinelor este bună, construcțiile hidrotehnice necesită reparație.
Pe teritoriul primăriei sunt 2 izvoare puternice, unul dintre care se află în extravilanul satului
cu apă de calitate bună. Apa celui de al 2-ea izvor se folosește de cetățeni ca apă tehnică.
Populația folosește pentru consum și ca apă tehnică în gospodării apa din cele 120 fîntîni de
mină, dintre care 30 % au secat. Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de
aprovizionare cu apă și de canalizare. Apele uzate de la grădinița de copii se acumulează în
hazna și se evacuează cu autospeciala.
Activităţi economice desfăşoară 3 agenţi economici, dar nu au surse de apă.
În sectorul privat sunt 2346 animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se depozitează
temporar în curțile cetățenilor și se utilizează ca îngrășămînt sau se evacuează la gunoiștea
satului.
Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor, amplasat în afara satului pe o
suprafață de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Cunicea
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Cunicea constituie 5004,35 ha cu o populaţie
de 3372 locuitori şi 1916 gospodării.
În comună funcționează 6 instituţii sociale/publice: Primăria, Gimnaziul, Grădinița de copii,
Oficiul medicilor de familie, Biroiul asistentului social, Biblioteca. În localitate sunt 600 fîntîni
de mină, în stare bună. Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu
apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 38 agenţi economici, inclusiv 15 întreprinderi agricole „SantAgro S” SRL; „Fedorciucova Zoia” GȚ, „Podlesnov Nicolai” GȚ, „Podlesnova Natalia” GȚ,
„Vacarenco Tatiana” GȚ, „Tiutiunicov Constantin” GȚ, „Andronicova Larisa” GȚ, „Morgun
Victor” GȚ, „Vdovii Nicolai” GȚ, „Caunov Denis” GȚ, „Morgun Nicolai” GȚ, „Donțov Simion” GȚ,
„Corniencov Ghenadii” GȚ, „Cebotari Natalia” GȚ, „Vedorciucov Ilia” GȚ.
În sectorul privat sunt 100 capete bovine, 1095-porcine, 112-caprine, 17-cabaline, 600-iepuri,
1500 Gunoiul de grajd în cantitate de 3627,5 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște de fiecare
gospodar.
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Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor, amplasat în afara satului pe o
suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.

Satul Domuljeni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Domulgeni constituie 2261,32 ha cu o
populaţie de 1476 locuitori şi 490 gospodării.
În localitate funcționează 4 instituții publice. În teritoriul primăriei sunt o rețea de izvoare; 42
fîntîni de mină; 2 sonde arteziene, cu apă de calitate bună, folosită de populația satului.
Serviciile de furnizare a apei sunt acordate de către SA „Servicii Comunale Florești”.
Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.

Activități economice desfășoară un agent economic. Sectorul privat dispune de 1022 capete
de animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se depozitează temporar în curţile
cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca
îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
În comunitate activează ONG “Tinerii ecologiști”
Comuna Frumușica
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Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Frumușica (s. Frumușica și s. Frumușica
Nouă) constituie 3895 ha cu o populaţie de 1173 locuitori şi 654 gospodării.
În comună funcționează 7 instituții publice. Teritorul comunei este traversat de rîul Căinarca.
În comună sunt 3 iazuri, în stare normală; 2 izvoare; 112 fîntîni de mină și 3 sonde arteziene,
apa fiind folosită pentru consum și grădinărit. Volumul de apă consumată constituie 65 tone.

Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activități economice desfășoară 20 agenți economici, dar nu au surse de apă. Sectorul privat
dispune de 1843 capete de animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 0,9 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Gura Camencii
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Gura Camencii (s. Gura Camencii, s. Bobulești și s.
Gvozdova) constituie 4191 ha cu o populaţie de 3541 locuitori şi 1469 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Gimnaziul Gura Camencii, Școala
primară s. Bobulești, 3 Grădinițe de copii (s. Gura Camencii, s. Bobule;ti și s. Gvozdova), 3
Cente a medicilor de familie (s. Gura Camencii, s. Bobule;ti și s. Gvozdova), Casa de cultură
Gura Camencii și 2 Cămine culturale (s. Bobule;ti și s. Gvozdova).
Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut, cu lungimea de 7 km, rîul Camenca cu
lungimea de 8 km și rîpi pe o suprafață de 1,59 ha, bazinul căruia constituie 3,85 ha și rîul
Căinarca, bazinul căruia constituie 8,69 ha.
Pe teritoriul comunei au fost construite 7 bazine acvatice/iazuri, dintre care 3- cu suprafețele
de 1,3156; 5,3285 și 4,3842 ha sunt în stare bună, digurile în stare satisfăcătoare cu
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construcții hidrotehnice, utilizate pentru creșterea peștelui, nu dispun de zone de protecție.
Altele 4 iazuri cu suprafețele de 1,29 ha (digul în stare satisfăcătoare, există construcții
hidrotehnice); 2,0213; 2,5365 și 31,7239 ha –sunt uscate.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 4 izvoare în stare satisfăcătoare, dintre care 2 sunt în s.
Bobulești și 2- în s. Gvozdova. Apa este potabilă.

În comună sunt 149 fîntîni de mină în stare bună cu apă potabilă (s. Gura Camencii-55, s.
Bobulești-30 și s. Gvozdova-64); 3 sonde arteziene, cîte una în fiecare sat, exploatabile și
servesc ca surse de alimentare cu apă potabilă populația din comunîă. În s. Gura Camencii
sistemul de apeduct cu o lungime de 8 km este alimentat din izvorul din s. Gvozdova, construit
în anul 1965. Starea rețelelor este bună. Apeductul deservește 626 consumatori cu apă
potabilă. Satul Gvozdova dispune de un apeduct cu lungimea de 8 km, alimentat din izvorul
din localitate, construit în anii 1965 și 2012. Starea rețelelor este bună. Apeductul deservește
1141consumatori cu apă potabilă. Satul Bobulești dispune de un apeduct cu lunșimea de 4 km,
alimentat din izvorul din localitate, construit în anul 1965. Starea rețelelor este bună.
Apeductul deservește 415 consumatori cu apă potabilă
Satul Gura Camencii dispune de sistem de canalizare cu lungimea de 1 km, construit în anul
2015, la care sunt conectare 156 gospodării. Starea rețelelor este bună. În anul 2015 a fost
construită o stație de epurare cu capacitatea de 45 m3/diurnă. Serviciile de aprovizionare cu
apă și canalizare sunt asigurate de către Întreprinderea Municipală. Populația consumă 200
m3/24h. Tariful pentru 1m3 de apă este de 10 lei.
Activităţi economice desfăşoară unitățile comerciale, care nu sunt conectate la surse de apă.
Sectorul privat dispune de 1224 capete ovine, 178 - bovine, 79 - capete porcine, 5724 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2446,6 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
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Primăria dispune de o gunoiște situată în s. Bobulești, amplasată în fosta carieră de piatră cu
capacitatea de 40 m3.
Pentru construcția sistemelor de canalisare și tratare a apelor uzate fondul ecologic a alocat
2.000 000 lei; FISM-600.000 lei.

Comuna Gura Căinarului
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Gura Căinarului (s. Gura Căinarului și s. Zarojeni)
constituie 2703,08 ha cu o populaţie de 2070 locuitori şi 869 (742 și 127) gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii, 2
Case de cultură, Centrul medicilor de familie.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut, bazinul căruia constituie 3,85 ha și rîul
Căinarca, bazinul căruia constituie 8,69 ha.

Pe teritoriul comunității a fost construit un bazin acvatic/iaz, cu suprafața de 14,05 ha, care se
află în proprietatea primăriei, alăturat de cursul de apă, în stare bună. Pe malurule bazinului
sunt prezenți 15 arbori de specia salcie
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 8 izvoare amenajate, surse de poluare prin preajma lor
lipsesc. Apa este potabilă. În comunitate sunt 122 fîntîni de mină, care servesc drept surse de
aprovizionare cu apă a populașiei. Pe teritoriul primăriei sunt prezente 6 sonde arteziene, cu
zone sanitare de protecție.
Comunitatea dispune de un sistem de aprovizionare cu apă potabilă pe un segment de 15,6
km, la care sunt conectate primăria, gimnaziu și grădinița. Starea rețelelor este bună.
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La sistemul de canalizare cu lungimea de 1,514 km sunt conectate gimnaziu, grădinița și 4
case particulare. Starea rețelelor este bună. Apele reziduale sunt evacuate și tratate la stația
de epurare, care se află în gestiunea SRL „Rusnac Moldaqua”. Serviciile de aprovizionare cu
apă și canalizare sunt asigurate de către ÎM „Cristalica Prosper”. Tariful pentru 1m3 de apă
este de 10 lei, pentru canalizare- 15 lei m3.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 202 capete ovine, 103 - bovine, 231 - capete porcine, 8073 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1633,1 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate de
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul deșeurilor acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Iliciovca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Iliciovca (s.Iliciovca, s.Maiscoe) constituie 2040 ha cu
o populaţie de 1550 locuitori şi 642 gospodării.
În comună funcționează 5 instituţii sociale/publice.

Pe teritoriul primăriei sunt 2 bazine acvatice/iazuri în stare normală, dintre care unul cu
suprafața de 12,47 ha (Iliciovca) și altul cu suprafața de 3,5 ha (Maiscoe); 397 fîntîni de mină,
în care apa este bună pentru consum și o sondă arteziană. Comunitatea nu dispune de sisteme
centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
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Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor pe o suprafață de 0,8 ha, amplasat
în afara satului. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu
se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Mărculești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Mărculești constituie 3155,71 ha cu o
populaţie de 930 locuitori şi 305 gospodării.
În localitate funcționează 3 Instituţii sociale/publice. La hotarul satului curge rîul Răut cu
lungimea aproximativ de 1,5 km.
Pe teritoriul satului sunt 2 iazuri, dintre care unul în stare satisfăcătoare, altul este secat; 2
lacuri de acumulare, suprafața fiecăruia este de 3,7 ha, în stare bună, fără zone de protecție.
Digurile sunt în stare satisfăcătoare.
În localitate sunt 10 izvoare, neamenajate; 281 fîntîni de mină, din care se alimentrează
populația. Cantitatea medie de apă extrasă din fîntîni zilnic este de 80-90 tone. Comunitatea
nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare. Activităţi
economice desfăşoară 8 agenţi economici, fără surse de apă.
Sectorul privat dispune de 2317 capete de animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de un depozit de depozitare a deșeurilor, amplasat în afara satului.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Comuna Izvoare
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Izvoare (s. Izvoare, s. Bezeni, s. Scăieni)
constituie 3658,2 ha cu o populaţie de 1978 locuitori şi 814 gospodării.
În comună funcționează 4 instituții publice. Populația se alimentează din 38 fîntîni de mină și
sonda arteziană cu apă de calitate bună. Populația în număr de 1978 persoane (395
gospodării) se alimentează din sistemul de apeduct gestionat de SA „Servicii Comunale
Florești”. Pe teritoriul s. Izvoare sunt 13 izvoare cu apă de calitate bună.
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Activități economice desfășoară 19 agenți economici în agricultură, comerț și prestări servicii.
Sectorul privat dispune de 1322 capete de animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoiști pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
centralizat de către SA „Servicii Comunale Florești”. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
În comună funcționează ONG „Avîntul”.
Satul Lunga
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Lunga constituie 1975,55 ha cu o populaţie de
1807 locuitori şi 768 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1070,81 ha - terenuri agricole; 909,92 ha - arabile; 151,74
ha - plantaţii multianuale; 181,22 ha - păşuni; 16,84 ha- plantații forestiere; 14,22 ha – fondul
apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala primară, Grădinița de
copii, Căminul cultural, Biblioteca publică, Biserica „SF. Constantin și Elena”
Localitatea este traversată de rîul Răut, cu lungimea de 3 km. Fășiile de protecție sunt pe o
suprafață de 16,84 ha, în stare satisfăcătoare, cu specii de salcîm și salcie. În cadrul proiectului
„Rîu curat de la sat la sat” în primăvara anului 2016 pe malurile rîului s-au plantat arbori,
specia salcie.
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Pe teritoriul comunității sunt 2 iazuri și un bazin de acumulare a apei pentru sistemul de
irigare, pe o suprafață de 1,34 ha nefuncțional. Iazurile au fost construite în anii 1960 de către
fosta gospodărie agricolă, primul fiind pe osuprafață de 3,02 ha, la moment, uscat, digul este în
stare bună. Al 2-ea iaz este reconstruit în anul 2010 și se află în stare bună pe o suprafață de
0,5 ha cu volumul de apă de 600 m3 și se folosește pentru pescuit și recreere.
În localitate sunt 10 izvoare în stare bună, apa se folosește pentru necesitățile cetățenilor; 91
fîntîni de mină, care în majoritate sunt contaminate cu gaz-60 unități. În 31 fîntîni apa este
potabilă și se folosește de cetățeni în scopuri casnice.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 2 sonde arteziene, apa este cu conținut de gaz și nu se
folosește pentru consum potabil, fără zone sanitare de protecție.
Comunitatea dispune de un sistem de aprovizionare cu apă, construit în anul 1993, cu
lungimea de 10369 m, renovat în anul 2013, alimentat dintr-un bazin, starea rețelelor este
bună. La apeduct sunt conectate 3 unități socioale/pubhlice (primăria, grădinița de copii,
școala primară), 30 gospodării. Apa corespunde cerințelor sanitare.
Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt prestate de către SA „Servicii comunale Florești”. Tariful constituie
19,41 lei pentru gospodării. Volumul de apă consumat din sonde în sezonul cald constituie
300 m3 lunar și 20 m3 lunar în zezonul rece.
De rețele de canalizare dispun școala și grădinița. Apele uzate sunt acumulate în hazna,
evacuate cu autospeciale, prin contract, de către SA „Servicii comunale Florești”. Tariful
pentru 1m3 de apă pentru populație este de 19,83 lei, pentru instituții – 32 lei.
Activităţi economice desfăşoară 26 unități economice, printre care S.A. „Mărculești –Combi”
(producător de nutreț); ÎM „TIREX-PETROL” (comercializarea cu carburanți); SRL „AIM AIR”
(servicii aeroportuale); SRL „Helicopter Plant” (reparația tehnicii avia); SRL „Florfet-Agro”
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(producător agricol). În teritoriu sunt 2 depozite de păstrare a îngrășămintelor, dar nu se
folosesc în prezent.
Sectorul privat dispune de 148 capete ovine, 51 - bovine, 167 - capete porcine, 2879 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 912,4 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de gunoişte pe o suprafață de 1 ha, amplasată în extravilan cu capacitatea de
5 mii m3. Deșeurile sunt transportate în mod individual, evidența nu se duce și volumul de
deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Primăria a alocat din sursele proprii 60 mii lei pentru proiectarea apeductului, contribuția
populațiie a fost de 683,1 mii lei pentru conectarea la apeduct. Sistemul de apeduct a fost
construit grație unui grant acordat de BERD în sumă de 210 mii euro.
În comunitate activează ONG „Forțaj”.
Comuna Nicolaevca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Nicolaevca (s.Nicolaevca, s.Valea Rădoaei)
constituie 3009 ha, cu o populaţie de 1030 locuitori şi 507 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Oficiul medicilor de
familie s. Nicolaevca, Casa de cultură s. Nicolaevca, Biblioteca publică s. Nicolaevca, Centrul
Comunitar s. Nicolaevca, Oficiul poștal s. Nicolaevca, Oficil medicilor de familie s. ValeaRădoaei.
Teritoriul comunei este traversat de rîul Soloneț cu lungimea de 5 km. Rîpile formează o
suprafață de 2,85 ha.
În s. Nicolaevca, prin îndiguiri, s-a format un bazin cu suprafața de 0,76 ha, în s. ValeaRădoaei- 0,44 ha. De zone de protecție dispun SRL „Verisvin ”-4,40 ha; GŢ”Spînu Ana Iurie”4,44 ha.
În comună sunt 170 fîntîni de mină, care servesc drept surse de aprovizionare cu apă potabilă
a populației. Comuna nu dispune de un sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă și
nici de sistem de canalizare.
Activități economice desfășoară 13 agenți economici. inclusiv 8-în agricultură (SRL
”Citogazservice, SRL ”Demedrcom”, SRL ”Aveticom”, SRL ”Carceller”, SRL ”Consolitera” SRL
”Valenagrocom” , GŢ ”Şevcişin Valeriu Sergiu”, GŢ ”Spînu Ana Iurie” ; SRL „Artagrogrup”, I.I
”Stavniciuc Elizaveta”, Coopde Consum Universal Coop Floreşti (comerţ); SRL „Verisvin ”
(producerea și comercializarea acidului etilic); SRL ”Metallux-Prim” (confecționarea și
comercializarea constucțiilor metalice).
Sectorul privat dispune de 5980 capete de animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 3 gunoişti autorizate. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
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Comuna Prajila
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Prajila (s.Prajila, s.Antonovca, s. Frunzești, s.
Mihailovca) constituie 5548 ha cu o populaţie de 3500 locuitori şi 1121 gospodării.
În comună funcționează 6 Instituţii sociale/publice. Pe teritoriul comunei au fost construite
10 bazine acvatice/iazuri, cu suprafața totală de 70,10 ha, care sunt în stare normală și se
folosesc pentru piscicultură.
În comună sunt 385 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare. Apa este de calitate foarte rea, dar
se folosește pentru alimentație. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare
cu apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 9 agenţi economici, fără surse de apă.
Sectorul privat dispune de 6045 capete de animale domestice și păsări. Gunoiul de grajd se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de un loc deschis pentru depozitarea deșeurilor, amplasat în afara satului.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.

Comuna Prodănești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Prodănești (s. Prodănești, s.Căprești)
constituie 3071 ha cu o populaţie de 1846 locuitori şi 700 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii,
Centrul medicilor de familie, Azilul pentru bătrîni, Casa de cultură, 4 instituții de cult.
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Pe teritoriul primăriei este situat zăcămîntul complex de argilă bentonitică și calcar pentru
construcții.
Pe teritoriul comunei sunt 3 bazine acvatice/iazuri în stare normală. Sunt prezente 3 sonde
arteziene, calitatea apei este bună. Comuna dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu
apă potabilă cu lungimea de 93 km, alimentat din cele 3 sonde, construit în anul 1970, în stare
satisfăcătoare, care deservește integral instituțiile publice și populația comunei. serviciile sunt
acordate de Asociația Utilizatorilor de Apă Prodănești. Tariful constituie 14 lei/ m3. Volumul
utilizat de apă preluat din sonde constituie 30 tone.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici cu domeniul de activitate agricultură și
comerț. Sectorul privat dispune de 1899 capete de animale domestice și păsări. Gunoiul de
grajd se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele
proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoişti amplasate în afara localităților. Deșeurile sunt transportate de
către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște

Satul Putinești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Putinești constituie 2055 ha cu o populaţie de
1702 locuitori şi 690 gospodării.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii,
Casa de Cultură, Oficiul medicilor de familie, Oficiul poștal.

Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut, bazuinul hidrografic constituie 1,85 ha,
Cubolta, bazinul hidrografic echivalent cu 5,46 ha. În gestiunea SA „Piscicol Nord” Florești se
află bazinul acvatic cu suprafața de 54,27 ha cu un volum de apă de 360000 m3, construit în
anul 1950. Bazinul acvatic este înămolit cu digul în stare nesatisfăcătoare.

Populația se alimentează din 510 fîntîni de mină. Calitatea apei este satisfăcătoare pentru
consum potabil și alte necesități gospodărești. Starea fîntînilor este satisfăcătoare. Practic
fiecare gospodar are fîntînă în orgadă, astfel, acestea sunt îngrijite individual.
Comunitatea nu dispune de sisteme centarlizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 9 agenţi economici cu domeniul de activitate agricultură (SRL
„AntAgro” CBS); creșterea și realizarea cărnii de porcine (SRL „FlorNuc”); producerea și
realizarea materialelor de construcție (SRL „MARADIM” Cons); comercializarea produselor
alimentare și nealimentare (SRL „Nicoban” Com, SRL „Auroiden-PRIM”, SRL „ISCOLNÎI-S
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Marchet”); comercializarea produselor alimentare (ÎI „Grădinaru Rita”, ÎI „Goncearuc Natalia”,
ÎI „Cuțuc Nina”).
Primăria dispune de un teren pentru depozitarea deșeurilor menajere colectate de la
populație cu suprafața de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Rădulenii Vechi
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Rădulenii Vechi constituie 2545,36 ha cu o
populaţie de 1476 locuitori şi 636 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu „Petru Lucinschi”,
Grădinița de copii „Fluturașii”, Casa de Cultură, Biblioteca publică, Cantina socială „Concordia”.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Camenca cu bazinul respectiv de 0.60 ha.
Pe teritoriul primăriei au fost construite 5 bazine acvatice/iazuri, cu suprafața totală de 26,44
ha, Fășiile riverane de protecție lipsesc, nu sunt prezenți arbori.
În comunitate sunt 10 izvoare, calitatea apei ale cărora este nesatisfăcătoare și 215 fîntîni de
mină, care servesc drept surse de aprovizionare cu apă a populației pentru alimentare, în
scopuri menajere și irigare. Starea fîntînilor este satisfăcătoare, pe cînd calitatea apei este
nesatisfăcătoare pentru consum.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 3 sonde arteziene, nefuncționale. Zonele de protecție
lipsesc.

Comunitatea nu dispune de sistem de aprovizionare cu apă. În a. 2014 s-au început lucrările la
rețelele exterioare din sat, care se vor conecta la traseul „Soroca-Bălți”. La moment din lipsa
surselor financiare lucrările sunt stopate. La rețele sunt conectate 6 unități economice, 7
instituții sociale/publice. Costul total al obiectului „Conectarea satului la rețelele de apă BălțiSoroca” constituie 11 mln 52 mii lei. S-au alocat 800 mii lei și sau efectuat lucrări doar din
suma respectivă. Satul nu dispune nici de un sistem de canalizare. Există proiectul de
aprovizionare cu apă și canalizare cu termenul de realizare 2018.
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Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 586 capete ovine, 168 - bovine, 356 - capete porcine, 56-caprine,
2360 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2407,0 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de un teren cu suprafața de 1 ha pentru depozitarea deșeurilor menajere
colectate de la populație. Serviciile sunt acordate de către SA „Servicii Comunale” Florești, care
deservește 6 unități comerciale, 7 instituții publice, cca 500 persoane fizice. Tariful constituie
9 lei 20 bani. La moment sunt încheiate 210 contracte de colectare a deșeurilor.
Comuna Roșietici
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Roșietici (s.Roșietici, s.Roșieticii Vechi,
s.Cenușa) constituie 2982,58 ha cu o populaţie de 2241 locuitori şi 860 gospodării.
În comună funcționează 12 Instituţii sociale/publice. Teritoria primăriei este traversată de
rîul Răut pe un segment de 15 km rîul Soloneț cu lungimea de 5 km cu zone de protecție,
respectiv de 19,74 ha și 0,37 ha.
Pe teritoriul comunei au fost construite 7 bazine acvatice/iazuri, cu suprafața totală de 21,41
ha, dintre care 5 sunt în stare satisfăcătoare. În arendă sunt transmise 4 iazuri pe o perioadă
de 30 ani. Patru diguri sunt în proprietate privată. Un iaz este înămolit, digul deteriorat, altul
este fără apă.

În comună este un izvor captat cu volumul de apă de 80 litri / min. Calitatea apei este bună și
se folosește în gospodăriile casnice. Din izvor se captează 60 tone de apă.
În ambele localități din comună (s.Roșietici, s.Roșieticii Vechi) funcționează un apeduct cu o
lungime de 6,8 km, care se alimentează de la izvorul captat, construit în anul 1984 și
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reconstruit în anul 2006. La sistem sunt conectate 358 gospodării. Sistemul de apeduct este
gestionat de către Asociația Obștească „Soloneț”. În satul Cenușa aprovizionarea cu apă este
asigurată de SA „Servicii Comunale Florești” prin apeductul cu lungimea de 5,5 km, la care
sunt conectate 185 gospodării. Comuna nu dispune de sistem de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 2 agenți economici, care nu au surse de apă.
Sectorul privat dispune de 600 capete ovine, 150 - bovine, 100 - capete porcine, 2600 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1795 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 3 gunoişti pe o suprafață de circa 1,0 ha, amplasate în extravilanul
localităților. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se
duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
În comună funcționează ONG „Ungherașul fericirii” , la gimnaziul din s. Cenușa- cercul
ecologic.
Comuna Sevirova
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Sevirova (s. Sevirova, s. Ivanovca) constituie
3099 ha, cu o populaţie de 1271 locuitori şi 550 gospodării.
În comună funcționează 7 Instituţii sociale/publice. Pe teritoriul comunei au fost construite 2
bazine acvatice/iazuri în stare normală, cu suprafața totală de 7,24 ha,
Populația din comună se alimentează din 402 fîntîni de mină. În comună este o sondă
arteziană, apa se folosește pentru irigarea grădinilor. Comuna nu dispune de sisteme
centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare. Activităţi economice desfăşoară 5 agenți
economici, care nu au surse de apă.
Primăria dispune de 2 depozite de depozitare a deșeurilor, amplasate în afara satului.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Ștefănești
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Ștefănești (s. Ștefănești, s. Prodăneștii Vechi) constituie
3531,35 ha cu o populaţie de 2361 locuitori şi 925 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2916,20 ha - terenuri agricole; 2347,19 ha - arabile; 85,0 ha
- plantaţii multianuale; 449,39 ha - păşuni; 34,6 ha- pîrloagă. Pe teritoriul primăriei se află
cariera cu zăcăminte de argilă, petriș, nisip, piatră. Comuna dispune de un parc, amplasat în
centrul satului pe o suprafață de 0,48 ha.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala, Grădinița de copii,
Asistența mediclă, Casa de Cultură, Oficiul poștal, Club s Prodăneștii- Vechi. Comuna este
traversată de rîul Răut cu fășie forestieră de protecție.
Pe teritoriul comunității au fost construite 4 bazine acvatice/iazuri, 3 cu suprafețele respectiv
14,97, 24,39 și 12,15 ha sunt în stare satisfăcătoare, altul cu suprafașa de 11,38 ha, la moment
este uscat. Sursa de alimentare servește sondă arteziană, construită în a. 1965 cu adîncimea
de 205 m. Calitatea apei este tehnică. Comunitatea dispune de un sistem centralizat de
aprovizionare cu apă, transmis în arendă SRL “Chip-Ser”, la care sunt conectate 247
gospodării. Tariful pentru consumul de apă este de 15 lei /m3. De sistem de canalizare
comuna Ștefănești nu dispune. Apele uzate de la școală, grădiniță ți primărie sunt acumulate
în haznale.
Activităţi economice desfăşoară 8 unități comerciale, inclusiv 2 magazine de stat și 6- private,
farmacia.
Pe teritoriul comunei sunt amplasate 3 stîni de oi și una de caprine. Dejecțiile aminaliere sînt
folosite în gospodăriile casnice, utilizate la încălzirea sobelor.
Primăria dispune de 2 gunoişti pe o suaprafață de 0,9 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
În comună sunt înregistrate ONG „ANGELES-DAR”, APP „Sigal”
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Comuna Trifănești
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Trifănești (s. Trifănești, s. Alexandrovca) constituie
2779 ha, cu o populaţie de 1269 locuitori şi 632 gospodării.
În comună funcționează 5 Instituţii sociale/publice. Comuna este traversată de rîul Căinari cu
lungimea de 6,4 km.
Pe teritoriul comunității au fost construite 2 bazine acvatice/iazuri cu suprafețele respectiv de
2,68 și 5,16 ha, în stare satisfăcătoare. Populația se alimentează din 193 fîntîni de mină, starea
lor este satisfăcătoare. Comunitatea dispune de o sondă arteziană, la moment conservată. De
sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare comuna nu dispune.
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Activităţi economice desfăşoară 9 unități economice: 4-în agricultură (SRL „Pan-Clip”, SRL
„Antadro”, SRL „Refiner-Com”, SRL „Rai AgroPrim”); 5 unități comerciale (ÎI „Pșenicinîi
Andrei”, ÎI „Alexcom-Catrin”, Organizația de consum Izvoare s. Trifănești, Organizația de
consum Izvoare s. Alexandrovca).
În sectorul privat sunt 3545 capete de animale domestice și păsări. Deșeurile de grajd se
depozitează în curțile cetățenilor, iar mai apoi se folosesc ca îngrășămînt organic, s-au se
ebvacuează la gunoiște.
Primăria dispune de 2 depozite de depozitare a deșeurilor, amplasate în afara zonele de
protecție a rîului. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența
nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Vărvăreuca
Comuna Vărvăreuca (s. Vărvăreuca, s. Stîrceni) este situată în nord-estul Republicii Moldova,
pe malul drept al rîului Răut, vizavi de stația de cale ferată Florești, pe tronsonul Bălți-Rîbnița,
la un 1 km de centrul raional Florești, la 40 km de orașul Bălți și la 131 km de municipiul
Chișinău cu o populație de 3051 locuitori și 1304 gospodării.
Cele mai pitorești peisaje le putem întîlni în parcul central de la întrarea în comună, precum și
în împrejurimile celor 2 lacuri de la Hîrtop și Albești. Un adevărat muzeu al naturii este lunca
Răutului.
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei constituie 2230,61 ha, dintre care: 1935,58 ha sunt
pămînturi arabile; 19 ha sunt ocupate de fîșii forestiere; 119,43 ha le alcătuiesc terenurile
fondului silvic; 256 ha le alcătuiesc pășunele; 122,32 ha le alcătuiesc loturile de pe lîngă casă,
71,08 ha de livadă; 24,63 ha de vie.
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În comună funcționează Instituţiile sociale/ publice: Primăria; Gimnaziul ”Mihail Eminescu”;
Grădinița de copii; Oficiul Poștal; Casa de Cultură; Oficiul Medicilor de Familie; Casa de
Ritualuri; Baia; Casa Socială Fundația ”Regina Pagis”. Pe teritoriul comunei Vărvăreuca este
piatră brută, saur și lut, care în prezent nu sunt expluatate.
Comuna Vărvăreuca este travesată de rîul Răut pe o lungime de circa 1,4 km. Din cele 19 ha
fășii forestiere 9 ha de fășii forestiere au o vîrstă de peste 51 de ani, compoziția lor este de
frasîn, artar, salcîn, starea lor este satisfăcătoare și necesită curățire. Altă suprafață de 4 ha cu
vîrsta de 49 ani cu tăieri de 40% cu compoziția de pin, agut, prun, nuc și este în stare rea și
necesită sădire. O suprafață de 6 ha cu vîrsta de 45 ani cu tăieri de 25-30% se află în stare
satisfăcătoare, necesită curățire.
Pe teritoriul comunei Vărvăreuca se află 2 iazuri: iazul Hîrtop și iazul Albești. Iazul Hîrtop
reconstruit în anul 2010 cu o suprafață de 6,1058 ha. Digul după reconstrucție se află într-o
stare bună. Iazul se află în gestiunea APL care se folosește la necesitățile consătenilor. În jurul
iazului cresc copacii de salcie, nucari. Iazul din Albești are o suprafață de 3,6574 ha. Suprafața
iazului este înnămolită, digul este într-o stare dezastruoasă.
În comuna Vărvăreuca sunt circa 90 de fîntîni într-o stare bună, îngrijite de consăteni din care
pînă în prezent locuitorii satului folosesc apă. Din cele 3 sonde arteziene prezente în localitate
doar una funcționează.

în anul 2010 primăria comunei Vărvăreuca a lucrat în cadrul proiectului ”extinderea și
reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă din raionul Florești” realizat în Programul de
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Aprovizionare cu Apă și Canalizare a localităților din Republica Moldova în baza Acordului de
Împrumut încheiat între R.Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Principalul obiectiv al acestui proiect a fost înbunătățirea infrastructurii de apă potabilă prin
extinderea ariei de reabilitare, îmbunătățirea calității apei potabile. La moment pe teritoriul
comunei Vărvăreuca sunt construite 30,076 km de apeduct și conectate circa de 800 de
gospodării. Tariful apei potabile pentru populație este de 19,36 lei/m³, instituțiilor bu-getare
32,28 lei/m³ fără TVA și agenților economici 35,09 lei/m³. Pentru eficacitatea gestionării
traseilor de apedict au fost instalate apometre cu modul radiocit și contoare cu diametre mari
și implimentat sistemul de citire a datelor la distanță. Serviciile de aprovizionare cu apă
potabilă în localitate sunt prestate de către S.A.”Servicii Comunale Florești”. Volumul de apă
prelevată din sursele de ape subterane constituie 37400 m³. Comunitatea nu dispune de
sistem centralizat de canalizare.
Apele uzate de la gimnaziul din sat și grădinița de copii sunt accumulate în 2 haznale. Pentru
evacuarea și transportarea apelor uzate odată la 2 ani sunt folosite automobile specializate
În anul 2012 în raionul Florești 10 primării au inițiat un proiect investițional ”managmentul
integrat al deșeurilor solide” delegat de către Agenția de Dezvoltare Nord. În urma selectării a
partvenit propunerea de parteneriatul într-un proiect de proprții finanțat de Guvernul
Germaniei (GIZ) care are menire de a gestiona deșeurile menajere din raionul Florești. Acest
proiect este estimat la 34 mii lei. Investițiile includ amenajarea platformelor, procurarea
containerilor, mașinelor, tractoarelor, remorcelor și altor unități. În present pe teritoriul
primăriei serviciul este concesionat de S.A.”Servicii Salubrizare Florești” care de 4 ori pe lună
colectează deșeurile solide de la populație. În aceste scopuri APL a alocat 271,9 mii lei, BEDP
– 10 mln 800 mii lei.
Tariful pentru o persoană este de 9,41 lei/lună. La moment sunt contractate 423 gospodării, 4
instituții publice și 6 agenți economici. În anii 2004-2005 majoritatea gunoiștelor au fost
lichidate, s-a amenajat o gunoiște autorizată prin decizia Consiliului local, care este amplasată
în extravilanul localității și are o suprafață de 3,2 ha cu capacitatea de circa 2880 m³.
Activități economice desfășoară : ”Bio-Alianța” SRL – 1287 ha ( are ca obiect de activitate
producerea și realizarea produselor agricole de pe terenurile arendate); Persoana fizică
”M.Plugaru” – 21,49 ha; S.A.”Fabrica de Unt” Florești (are obiect de activitate ca colectarea,
prelucrarea laptelui și producerea produselor lactate); ÎI”Patrașcu I.P.” (are obiect de
activitate comerțul cu ridicata a materialelor de const-rucție și transportarea rutieră de
mărfuri); Persoana fizică Chirca Gheorghe (are obiect de activitate vulcanizarea camerelor și
anvelopelor); ÎI”Tentiuc M.I.” (are obiect de activitate fabricarea elementelor din beton pentru
utilizare în construcții și altor produse din materiale nemetalifere; SRL”Art-Proeco” (are
obiect de activitate producerea fulgilor din cereale). Pe teritoriul comunei mai funcționează
așa întreprinderi ca SA”Moldtelecom”, Antena ”Voxtel”, Gospodăria Silvică, cantina socială și 8
magazine.
Sectorul privat dispune de 980 capete ovine, 82 - bovine, 290 - capete porcine, 2978 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2298,7 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
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temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă individual de fiecare gospodărie la
gunoiștea autorizată din sat.
În localitate activează organizațiile neguvernamentale: Asociația Obștească Asociația de
Binefacere ”Viitorul Aparține Copiilor”; ONG ”Plai Natal”; Asociația Părinților și Copiilor care
activează în gimnaziul din localitate.

Raionul Soroca- 16 primării
Comuna Bădiceni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Bădiceni (s. Bădiceni, s. Grigorăuca)
constituie 4830,11 ha cu o populaţie de 3229 locuitori şi 1044 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița-creșă,
Biblioteca comunitară, Centrul de Sănătate, Azilul de bătrîni, Internatul psihioneurologic,
Biserica, Oficiul poștal.
Pe teritoriul primăriri sunt zăcăminte de argilă. De-a lungul satului curge rîpa cu o lungime de
1,5 km. În extravilan este situat iazul Bolata alimentat din rîulețul Bolata cu o suprafață de
16,65 ha, precum încă 9 iazuri cu suprtafața totală de 9,44 ha.
În comunitate sunt 4 izvoare, în stare satisfăcătoare, calitatea apei este bună pentru consum
potabil.
Pe teritoriul primăriei este construită o sondă arteziană cu apă tehnică și nu corespunde
normativelor de potabilizare.
Comunitatea dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 8,2 km, construit în
anul 2008. La apeduct sunt conectate Grădinița, Centrul de Sănătate, Primăria, Azilul și 320
gospodării. Tariful pentru consumul de apă constituie 10 lei/m3. Localitatea nu dispune de
sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici cu domeniul de activitate agricultură și
comerț.
Sectorul privat dispune de 575 capete ovine, 350 - bovine, 425 - capete porcine, 60 –cabaline,
15000 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 5120,5 tone (calculat conform normativelor)
se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii
şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafața de 2,0 ha. Deșeurile sunt
transportate în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Băxani
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Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Băxani constituie 2950,6 ha, cu o populaţie de
936 locuitori şi 365 gospodării locuite și altele 80-nelocuite.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1575,34 ha - terenuri agricole; 1128,56 ha - arabile; 438,72
ha - plantaţii multianuale; 362,64 ha – păşuni.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala primară, Grădinița,
Biblioteca, Punctul medical, Căminul cultural, Biserica, Oficiul poștal.
Pe teritoriul primăriei sunt 2 iazuri, dintre care unul, construit în anul 1962, cu suprafațade
1,59 ha este în stare bună; altul, construit în anul 2001, pe o suprafață de 0,20 ha este uscat.
În comunitate sunt 246 fîntîni de mină, în stare bună. În curs de construcție se află o sondă
arteziană.
Comunitatea nu dispune de sisteme centalizate de aprovizionare cu apă și canalizare.

Activităţi economice desfăşoară agenţi economici cu domeniul de activitate agricultură și
comerț.
Sectorul privat dispune de 120 capete ovine, 330 - bovine, 350 - capete porcine, 4000 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3497 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
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Primăria dispune de o gunoiște cu suprafața de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
În construcție este proiectul “Apeduct de apă, turn de apă, sistem de cvanalizare și stație de
epurare”. În localitate funcționează Asoviația Obștească „Adria”.
Comuna Bulboci
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Bulboci (s.Bulboci, s.Bulbocii Noi) constituie 3198,8 ha,
cu o populaţie de 2131 locuitori şi 1001 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu Bulboci, Grădinița de
copii Bulboci, 2 Biblioteci.
Pe teritoriul comunității a fost construit un bazin acvatice cu suprafața de 7,0901 ha, amplasat
în Valea Popușoaelor. În comuna Bulboci sunt 315 fîntîni, dintre care 142 amenajate; 8
izvoare.

Comunitatea dispune de un sistem centralizat de aprovizionare cu apă, construit în anul 1971,
din care se alimenteză Grădinița de copii și Gimnaziul s.Bulboci, 78 gospodării. De sistem de
canalizare comuna Bulboci nu dispune. Apele uzate de la școală, grădiniță sunt acumulate în
haznale. Sistemul de aprovizionare cu apă este gestionat de primărie.
Activităţi economice desfăşoară unitățile comerciale și din sectorul agricol.
Pe teritoriul primăriei funcționează din anul 2015 ÎM „Bulboci Service”, care de 2 ori în lună
acumulează deșeurile menajere de la populație și le depozitează la gunoiştea autorizată de la
marginea satului.
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Comuna Căinarii Vechi
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Căinarii Vechi (s. Cainarii Vechi, s. Floriceni)
constituie 6525,19 ha, cu o populaţie de 3021 locuitori şi 1400 gospodării.
În localitate sunt 6 instituţii sociale/publice. Teritoriul este traversat de rîul Cainari.
Pe teritoriul primăriei sunt 7 iazuri, 10 izvoare și 800 fîntîni de mină, din care se alimentează
populația. Comunitatea nu dispune de sisteme centalizate de aprovizionare cu apă și
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici cu domeniul de activitate agricultură și
comerț.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,5 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.

Comuna Dărcăuți
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Dărcăuți (s.Dărcăuți, s.Dărcăuții Noi și s.
Mălcăuți) constituie 3040 ha, cu o populaţie de 1372 locuitori şi 735 gospodării.
În localitate sunt 8 instituţii sociale/publice. Pe teritoriul primăriei sunt 5 iazuri, 354 fîntîni de
mină, din care 282 - în s. Dărcăuți și 42 – în s. Mălcăuți, din care se alimentează populația. Apa
nu corespunde normativelor de potabilizare (nivelul înalt al indicatorilor de poluanți).
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Comunitatea nu dispune de sisteme centalizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici cu domeniul de activitate agricultură și
comerț.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt
transportate în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Dubna
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Dubna constituie 1701,82 ha, cu o populaţie de
736 locuitori şi 394 gospodării.
În localitate sunt 4 instituţii sociale/publice. Pe teritoriul primăriei sunt 2 rîpi, una în centrul
satului, alta are început din zona fostelor ferme zootehnice pe o suprafața totală de 7,13 ha; 3
iazuri cu suprafața totală de 17,41 ha, dintre care 2 sunt parțial înămolite. Starea barajelor
este bună. Pe malurile digului sunt arbori, de salcie.
Populația se alimentează din 260 fîntîni de mină. Comunitatea nu dispune de sisteme
centalizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici cu domeniul de activitate în agricultură și
comerț

Sectorul privat dispune de 220 capete ovine, 150- bovine, 160- capete porcine, 5900 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1618,0 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
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Primăria dispune de o gunoiște cu suprafața de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Hristici
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Hrustici constituie 2033,3 ha, cu o populaţie de
1171 locuitori şi 436 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor:1193,69 ha - terenuri agricole; 874,66 ha – terenuri arabile;
315,89 ha- plantaţii multianuale; 324,58 ha – păşuni; 18,90 ha –spații verzi..
În localitate sunt 6 instituţii sociale/publice. În extravilanul localității sunt 12 izvoare în stare
satisfăcătoare, calitatea apei este bună și se folosește în scopuri alimentare.
Populația se alimentează din 176 fîntîni de mină. Calitatea apei nu corespunde normativelor
de potabilizare, apa se folosește pentru uz casnic. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.
Comunitatea dispune de sistem de aprovizionare cu apă, alimentat din apeductul magistral
Acva-Nord cu lungimea de 8,6 km, construit în anul 2014. La apeduct sunt conectate
instituțiile publice, 340 consumatori. Localitatea nu dispune de sistem de canalizare. Primăria
a alocat pentru construcția apeductului 243,4 mii lei. și cu un împrumut de la BERD în sumă
de 193555,79 euro.
Activităţi economice desfăşoară 3 unități comerciale (ÎI „Muntean Vera”, ÎI „Cebotari,
Serghei”, magazinul UNIVERSAL –COOP ).
Sectorul privat dispune de 372 capete ovine, 247 - bovine, 157 - capete porcine, 5930 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2716,4 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de 2 gunoiști cu suprafața respectiv de 0,3 și 0,5 ha, amplasate la distanța de
0,6 și 0,8 respectiv de la sat. Deșeurile sunt transportate în mod individual. Evidența nu se
duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Parcani
Suprafaţa totală a terenurilor comunei parcani (s.Parcani, s.Voloave) constituie 13395,57 ha
cu o populaţie de 1755 locuitori şi 834 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala primară Parcani,
Grădiniţa Parcani, Biblioteca Parcani, Centru de Sănătate Parcani, Oficiul poștal Parcani,
Gimnaziu Voloave, Grădinița Voloave, Biblioteca Voloave, Oficiul medicilor de familie Voloave,
Oficiul poștal Voloave.
Comuna dispune de 116,2 ha fîșii forestiere de protecție în stare satisfăcătoare, preponderent
cu arbori, specia salcîm, stejar, cireș, frasin. În localitate sunt rîpi, uscate pe o suprafață de
5,19 ha.
Pe teritoriul primăriei sunt 3 bazine acvatice/iazuri, dintre care 2 sunt uscate, transmise în
arendă. Un iaz este în stare bună.
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Pe teritoriul comunei sunt 13 izvoare cu volum mic de apă în stare satisfăc ătoare, 445 fîntîni
de mină, utilizate de populație pentru uz casnic. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.

Comuna Parcani nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 3 agenţi economici în agricultură (AMG KERNEL-SRL,
POMĂRIE, AGROTEH-NUC) și 6 unități comerciale (magazine)
Sectorul privat dispune de 630 capete ovine, 60- caprine, 226 - bovine, 265 capete porcine, 63
-cabaline și 3540 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3282,1 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte cu suprafața de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
În comună funcționează Acociațiile PP „Parcani”, PP „Voloave”
Comuna Pîrlița
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Pîrlița (s. Pîrlița, s.Vanțina, s.Vanțina Mică) constituie
1979 ha cu o populaţie de 719 locuitori şi 365 gospodării.
În comună sunt 5 instituţii sociale/publice. Pe teritoriul comunei sunt 6 iazuri dintre care 5
sunt complet uscate. Un iaz cu suprafașa de 1,86 ha la 70% este înămolit, 30 % uscat, apa ne
se folosește, starea digului este nesatisfăcătoare.
Pe teritoriul comunei este situat un izvor în satul Vanțina în stare bună, cu un debit de 5m3,
apa este de calitate bună. În comună sunt 180 fîntîni de mină, dintre care 150 au secat.
Calitatea apei nesatisfăcătoare pentru necesități casnice.
Comuna Pîrlița dispune de sistem centralizat de aprovizoionare cu apă, alimentat din
apeductul magistral Acva Nord cu lungimea totală de 18,8 km. Sistemul este construit în anii
2013-2015, în stare fpoarte bună. La apeduct sunt conectate 4 instituții publice, 200
gospodării. Primăria a alocat 280 miii lei, Fondul ecologic Național-963 miii lei.
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Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare..
Activităţi economice desfăşoară 6 agenţi economici, inclusiv în industie-1 (SRL„Brichet-Sor”instalații de utilizare a biomasei în scopuri energetice; 2-agricultură (GȚ „Preida Vasile”, GȚ
„Alexei Mircea”) –irigare, sursa de apă Acva-Nord; 3 unități comerciale (ÎM „Mazniuc Ivan”, ÎI
„Caldare Sava”, ÎI „Vamiș Parascovia”.
Primăria dispune de 2 gunoiști pe o suprafață de 1,5 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Regina Maria
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Regina Maria (s.Regina Maria, s.Lugovoe) constituie
1030,24 ha cu o populaţie de 692 locuitori şi 270 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 843,36 ha - terenuri arabile; 185,21 ha - plantaţii
multianuale; 171,67 ha – păşuni, 31,74 plantații silvice.
În comună sunt 7 instituţii sociale/publice. Pe teritoriul primăriei sunt 4 iazuri cu suprafața
totală de 4,87 ha, construite respectiv în anii 1978, 1980, 1972 și 1983. Trei iazuri sunt în
stare satisfăcătoare, unul este avariat. Bazinele sunt utilizate pentru pescuit și irigare.
În comunitate sunt 3 izvoare în stare bună, apa este de calitate bună. În comună sunt 84
fîntîni de mină, apa din care populația o folosște în scipuri gospodărești
Localitatea dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 6 km,
gestionat de SA „Regia Apă –Canal” Soroca, construit în anul 2014, în stare bună. La apeduct
sunt conectate 7 instituții publice, 145 gospodării. Calitatea apei este bună, folosită în
alimentație. Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 2 agenţi economici, inclusiv unul în agricultură și altul în
comerț.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt
transportate în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
În localitate este creată Asiciația Părinților și Pedagogilor
Comuna Rublenița
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Rublenița (s.Rublenița, s.Rublenița Nouă) constituie
3106,24 ha cu o populaţie de 3708 locuitori şi 1293 gospodării. Din suprafața totală, 1584,08
ha - sunt terenuri cu destinație agricolă, 435,8 ha- pășuni, fondul silvic constituie 601,15 ha.
Instituţii sociale/publice din comună sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii, 2 Cămine
culturale, Centru de sănătate, Centrul cominitar multifuncțional de servicii sociale „Împreună”
și 2 Biserici..
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Pe teritoriul comunei sunt 6 iazuri cu suprafața totală de 19,83 ha, starea digurilor este
satisfăcătoare.
În comună sunt 15 izvoare în stare satisfăcătoare, 684 fîntîni de mină, apa se utilizează în uz
casnic și pentru necesitățile gospodărești..
Comuna Rublenița dispune de sistem centralizat de aprovizoionare cu apă cu lungimea de 31
km, construit în anii 2012-2015, care deservește 1040 consumatori. Comunitatea nu dispune
de sistem centralizat de canalizare..
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici SRL„Tehrubsor”, SRL „Agroutilaj”, GȚ în
agricultură, unitățile comerciale din comunitate. SRL„Tehrubsor” dispune de un depozit de
păstrare a substanțelor și produselor chimice, utilizate în agricultură.
Sectorul privat dispune de 492 capete ovine, 78-caprine, 884 - bovine, 1738 -capete porcine,
72 -cabaline, 17648 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 11641,6 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 2 gunoişit pentru depozitaea deșeurilor menajere solide. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
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Comuna Schineni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Schineni (s. Shineni, s. Scinenii Noi) constituie 2206,82
ha cu o populaţie de 1201 locuitori şi 558 gospodării.

În comună sunt 6 instituţii sociale/publice. Comuna este traversată de rîpa fără denumire pe o
lungime de 1,5 km. Pe teritoriul comunei sunt 2 iazuri dintre care, la moment, uscate. În
comună sunt 338 fîntîni de mină. Calitatea apei nesatisfăcătoare pentru necesități casnice.
Comuna Schineni nu dispune de sisteme centralizate de aprovizoionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 7 agenţi economici : SRL „Agraria”, SRL „Sermiagro”, VVM
„Agri Invest” SRL, SRL „Ardedal”, SRL „Luceres”, ÎI „Ciobanu Roman”, 2 magazine
Universalcoop Soroca.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt
transportate de către ÎM „Bulboci”. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Primăria dispune de proiectul de aprovizionare cu apă și canalizare și proiectul de
aprovizionare cu apă potabilă de la apeductul Apa-Canal Soroca. Pentru construcția
apeductelor, sistemelor de canalizare și epurarea apelor uzate primăria a alocat 28,1 mii lei,
contribuția populație a fost de 250 mii lei.
Comuna Stoicani
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Stoicani (s.Stiocani, s.Soloneț) constituie 2688 ha cu o
populaţie de 1392 locuitori şi 659 gospodării.
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În comună sunt 11 instituţii sociale/publice. Comuna este traversată de rîpa fără denumire pe
o lungime de 2,5 km. Pe teritoriul comunei sunt 4 iazuri. În comună sunt 281 fîntîni de mină.
Comuna Stoicani nu dispune de sisteme centralizate de aprovizoionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici din agricultură și comerț.

Sectorul privat dispune de 118 capete ovine, 140- bovine, 120 -capete porcine,43-caprine, 42cabaline, 4000 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1614,6 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 0,90 ha în s. Stoicani și o gunoiște pe o
suprafașă de 2,05 ha în s. Soloneț. Deșeurile sunt transportate de către ÎM „Bulboci”. Evidența
nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Șolcani
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Șolcani (s. Șolcani, s. Cureșnița Nouă) constituie
1973,92 ha cu o populaţie de 1511 locuitori şi 619 gospodării.
În comună sunt 11 instituţii sociale/publice: Primăria, Gimnaziul Șolcani, Grădinița de copii
Șolcani, Casa de Cultură Șolcani, Biblioteca publică Șolcani, Oficiul medicilor de familie Șolcani,
Casa de cultură Cureșnița Nouă, Biblioteca publică Cureșnița Nouă, Serviciul de poștăÎntreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, Operatorul de telecomunicații „Moldtelecom”.
Pe teritoriul comunei sunt 6 bazine acvatice/ iazuri, dintre care 3- în s. Șolcani cu suprafețele
respectiv de 0,80; 0,22 și 0,38 ha, ultimul fiind uscat. Alte 3 sunt în s. Cureșnița Nouă, cu
suprafețele respectiv de 2,13; 0,70 și 0,15 ha. În gestiunea Autorității publice locale sunt 4
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iazuri, altele 2 sunt gestionate de către 2 persoane fizice-Dragan Constantin și Panamarciuc
Ion. În prejma satului Șiolcani sunt 2 izvoare cu apă curgătoare, în stare bună, cu apă potabilă
În comună sunt 276 fîntîni de mină, dintre care 6 sunt secate, 7 sunt situate lîngă biserică,
cimitir, în centrul satului, gimnaziu, întrarea în sat, stadion, primărie. Fîntînile servesc surse
de alimentare cu apă a populației din commună. Comuna Șolcani nu dispune de sisteme
centralizate de aprovizoionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 151 capete ovine, 254- bovine, 876 -capete porcine, 22-cabaline,
4163 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4040,9 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de 2 gunoişti neautorizate. Deșeurile sunt transportate în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Comuna Vădeni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Vădeni (s.Vădeni, s.Dumbrăveni) constituie 4423,35 ha
cu o populaţie de 2234 locuitori şi 863 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2867,73 ha - terenuri agricole; 2704,82 ha – terenuri
arabile; 150,6 ha - plantaţii multianuale; 527,75 ha - păşuni; 360,0 ha- plantații forestiere.
În comună sunt 8 instituţii sociale/publice: Primăria, Gimnaziul, Grădinița de copii, Casa de
Cultură, Centrul de Sănătate, Școala de muzică, Oficiul poștal, Clubul. În comunî sunt 3 rîpi.
Pe teritoriul comunei sunt 9 bazine acvatice/ iazuri, cu suprafața totală de 26,4 ha; 2 izvoare,
utilizate pentru consum potabil; 355 fîntîni de mină. Fîntînile servesc surse de alimentare cu
apă a populației din comună. Comuna Vădeni nu dispune de sisteme centralizate de
aprovizoionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 11 agenţi economici, 6 unităși comerciale, 3 mori (ulei, făină
de grîu, făină de porumb) și 2 puncte de colectare a laptelui
Sectorul privat dispune de 772 capete ovine, 317 - bovine, 354 -capete porcine, 38 -cabaline,
6313 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4135,5 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte cu suprafațan de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Satul Visoca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Visoca constituie 4111 ha cu o populaţie de 1849
locuitori şi 1032 gospodării.
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Instituţiile sociale/publice în localitate sunt Primăria, Liceul Teoretic, Centrul de Sănătate,
Centrul Comunitar. Pe teritoriul primăriei sunt 10 bazine acvatice/ iazuri, 16 izvoare și 620
fîntîni de mină.
Localitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Primăria dispune de 2 gunoiști pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.

Mun. Bălți
Municipiul Bălți este al treilea centru urban după mărime și populație în Republica Moldova,
surclasat doar de Chișinău și Tiraspol. Are în componență comunele Sadovoi și Elizaveta.
Bălțiul este un important nod de transport din nordul republicii cu o infrastructură de
transport dezvoltată, care asigură legături rutiere, feroviare și aeriene cu toate regiunile
republicii și alte țări. Industria municipiului este reprezentată de 40 de întreprinderi. La 1
ianuarie 2011 populația stabilă a municipiului Bălți constituia 149,1 mii persoane, inclusiv
144,2 mii urbană și 4,9 mii rurală. Pe teritoriul municipiului predomină
solurile cernoziomice tipice moderat humifere. În partea dreaptă a Răutului, în cartierul
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Slobozia, se întâlnesc cernoziomurile tipice slab humifere. Acestea sunt cernoziomurile cele
mai fertile. Au o grosime de peste 1 m, culoarea aproape neagră, structură grăunțoasă și
hidrostabilă. Pe versanți stratul de sol este doar de câțiva zeci de cm și de multe ori este
afectat de eroziune eoliană și, în special, pluvială. La nivel de municipiu 623 ha sunt erodate.
În luncile rîurilor s-au format solurile aluviale. Aceste soluri sunt salinizate și mlăștinoase. O
bună parte din suprafața solurilor fertile a fost destinată construcțiilor cartierelor locative și
întreprinderilor, de aceea valorificarea acestora este minimă. Din suprafața totală a orașului
de 4143 ha, numai 117 ha au utilizare agricolă.

Resursele acvatice ale orașului sunt formate din 2 rîuri Răut și Răuțel, care intersectează
orașul pe o lungime de 17 km, două rîulețe Copăceanca și Flămânda, afluenți ai râului Răut și
7 lacuri.
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Resursele acvatice ale orașului sunt formate din 2 rîuri Răut și Răuțel, care intersectează
orașul pe o lungime de 17 km, două rîulețe Copăceanca și Flămânda, afluenți ai râului Răut și
7 lacuri.
Răutul este cel mai mare curs de apă ce traversează Bălțiul. Observațiile regimului hidrologic
la Bălți se efectuează din 1940. În perimetrul orașului valea rîului este șerpuitoarea cu o
lățime de 2 – 3 km. În amonte de Bălți, cursul rîului are o direcție spre sud-est, iar la ieșire se
schimbă brusc spre est. Albia Răutul este îndiguită pentru a proteja localitatea de inundații.
Versanți vestici sunt abrupți și au o înălțime de 60 – 90 de m. Panta versantului estic, în
cartierul Slobozia, are o înclinație mai mică. Lățimea Răutului în orașul Bălți este de 3 – 6 m și
adâncimea de 0,1 – 0,5 m. Primăvara, în lunile februarie – martie, au loc viituri cauzate de
topirea zăpezilor. Durata viiturilor de primăvară în medie este 36 zile. Nivelul apei în Răut
crește, în medie cu 0,3 m, și în timpul sezonului ploios de vară și toamnă. Scurgerea anuală a
apei rîului Răut este în medie de 1,55 m3/sec; minimă - 0,37 m3/sec (1995), maximă - 3,98
m3/sec (1981). Debitul mediu al aluviunilor în suspensie este de 0,51 kg/sec. Fundul rîului
este acoperit cu depuneri aluviale, izvoarele sunt puternic mineralizate. Malurile rîului sunt în
întregime îndiguite pentru a preveni inundațiile.
Răuțelul este un rîuleț ce traversează Bălțiul de la vest la est. Cursul mediu a fost puternic
modificat de către om prin construcția uzinelor în valea rîului, iar albia sa a rămas
neamenajată. În cursul inferior rîul este îndiguit. Pe cursul Răuțelului s-au construit un lac de
acumulare între cartierele Bălții Noi și Teioasa, și Lacul municipal. Asemenea Răutului, apa
Răuțelului conține o cantitate înaltă de săruri.
Orașul este traversat și de alte rîulețe: de exemplu pîrâul Flămânda (afluent al Răutului) din
nordul cartierului Slobozia; în zona de est a orașului se găsesc doi afluenți mici ai Răuțelului.
Cele mai mari bazine acvatice sunt: Lacul orășenesc, Lacul Tineretului (Komsomolist), Lacul
societății vânătorilor și pescarilor (Chirpicinoe) și Canalul de canotaj, cu suprafața totală de
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circa 200.000 m2 și cu un volum de 2,9 mln m3 de apă. În nordul cartierului Jubiliar și estul
cartierului Bălții Noi se găsesc lacuri mici, însă în afara granițelor administrative ale orașului.
Toate lacurile din perimetrul orașului sunt artificiale.
În
cartierele Teioasa, Centru, Podul
Chișinăului, Soroca,
parțial
în
cartierele Slobozia, Berestecico, Bălții Noi și Țigania apele subterane sunt la suprafață. Practic,
apele freatice sunt stratificate la adâncimi 1–2 m de la suprafața solului.
Suprafața spațiilor verzi (scuaruri, bulevarde înverzite) este 262,5 ha, cea a pădurilor și
parcurilor de 498,5 ha, în total 761 ha sau 9,7%. Răspândirea mică a pădurilor se datorează
utilizării terenurilor în fondul construcțiilor. Suprafața pădurilor se micșorează în fiecare an
din cauza defrișărilor ilicite.
Elementele principale ale sistemului urban de spații verzi publice sunt parcurile orășeneștii:
Parcul central, parcul „Victoria”, parcul pentru copii „Andrieș”, bulevardul Independenței. În
același sistem se includ teritoriile înverzite ale formațiunilor și grupurilor locative.
Zonele împădurite sunt amplasate la periferia orașului: Fâșia Silvică de Stat (FSS) „Pepenier” –
în partea de nord, FSS „Mesteacănul” – în partea de sud și sud-vest și FSS „Rândunica” – în
partea nord-vest, Pădurea „Cosmonauților” în sud-vest.
În nord-vestul orașului se localizează „Sistemul de perdele forestiere de protecție Bălți” ce
reprezintă un sistem alcătuit din perdele forestiere de protecție a cîmpurilor agricole atribuită
la categoria Arii cu management multifuncțional. Sistemul forestier de protecție este format
din două categorii de perdele forestiere: perdele forestiere de protecție create pe perimetrul
sistemului și perdele forestiere de protecție create între cîmpurile agricole, care fac
conexiune, formate între perdelele forestiere din perimetrul sistemului de perdele forestiere.
Atât Sistemul de perdele forestiere, cât și Fâșiile silvice, spațiile verzi urbane oferă protecția
solului contra eroziunii, previne alunecările de teren, ameliorează situația sanitaro-ecologică,
oferă posibilitatea organizării agrementului pentru populație.
În anul 2007 a fost elaborat proiectul privind crearea Grădinii Botanice în Bălți pe un teren cu
o suprafața de 21,5 ha, din folosința Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp
„Selecția”. Locul viitoarei grădini este situat în extravilanul satului Corlăteni.
Rețeaua de instituții culturale este formată din 10 subunități: Palatul municipal de cultură, 2
Case de cultură din satele care intră în componența municipiului, 4 Cluburi, o Galerie de artă
și Biblioteca publică cu 8 filiale. În domeniul cultural în oraș funcționează 65 de cercuri și
secții de amatori, inclusiv 46 pentru copii. Din numărul total de colective 15 au titlul onorific
de „colectiv model”. În fiecare an în municipiu se organizează peste 350 manifestații culturale.
Galeria de artă „Antioh Cantemir” a fost deschisă în anul 1975 și anual prezintă câte 10
expoziții de artă a artiștilor din municipiu, organizează concerte, întâlniri de creație,
concursuri, etc.
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Palatul de cultură al Municipiului Bălți este cunoscut printr-o activitate dinamică. În cadrul
palatului actual funcționează zeci de colective artistice, cercuri etnografice, cluburi pe
interese, etc. În fiecare din cele 8 centre de cultură își demonstrează măiestria artistică
ansamblurile de dansuri populare „Vântuleț” și „Flori de tei”, orchestra de muzică populară
„Barbu Lăutaru”, colectivele teatrale „Dialog” și „Baștina”, precum și alte colective artistice. Pe
lângă aceasta în municipiu se desfășoară reprezentații dramatice la Teatrul Național „Vasile
Alecsandri”.
La Bălți activează Institutului de Cercetări de Câmp „Selecția” specializat în ameliorarea și
selecția culturilor agricole, elaborarea sistemelor de agricultură durabilă, perfecționarea
tehnologiilor de cultivare a culturilor de câmp.
La 14 februarie 2006 a fost inaugurată filiala Academiei de Științe a Moldovei în cadrul
Universității Alecu Russo și Institutului de Cercetări de Câmp „Selecția”, având drept scop
extinderea cercetărilor fundamentale și aplicative în diferite domenii ale științei în nordul
țării.
În municipiul Bălți își au sediul multe instituții de învățământ superior, mediu de specialitate
și profesional-vocaționale
Învățământul preșcolar constituie o etapă incipientă pentru încadrarea copiilor în sistemul
educațional. La Bălți, funcționează 35 de instituții preșcolare (grădinițe), dintre care un
sanatoriu și 5 instituții speciale. În sistemul preșcolar de învățământ se numără circa 232
grupe de copii cu un contingent de peste 5.000 copii. Învățământul primar și secundar general
este reprezentat 30 de instituții , inclusiv o școală primară, 5 gimnazii, 13 licee teoretice și un
liceu teoretic regional, 6 școli medii de cultură generală și o școală serală. Învățământul
special cuprinde 2 instituții, Școala interna auxiliară și Școala internat pentru slab-văzători, și
este organizat pentru copiii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. La Bălți
activează și Gimnaziul-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea
părinților. Numărul elevilor din instituțiile de învățământ primar și secundar general
constituie aproximativ 14 - 15 mii persoane..
Un rol deosebit în pregătirea cadrelor calificate pentru satisfacerea pieței de muncă regionale
îi revine învățământului secundar profesional. Rețeaua unităților municipale din învățământul
secundar profesional este formată din 5 școli profesionale și o școală de meserii, cu peste
3200 de elevi, atât din Bălți, cât și alte localități din țară. Anual, la școlile profesionale sunt
înmatriculați peste 1 600 de elevi, ajungând uneori la 2000.
În domeniul învățământul mediu de specialitate funcționează 6 colegii: Colegiul Pedagogic
„Ion Creangă”, Colegiul de Medicină, Colegiul de Industrie Ușoară, Colegiul Tehnic
Feroviar, Colegiul Politehnic și Colegiul Muzical-Pedagogic. Colegii reprezintă o treaptă
intermediară între învățământul secundar profesional și cel superior.
La Bălți își desfășoară activitatea 3 instituții de învățământ superior: Universitatea de Stat
Alecu Russo (fondată în 1945 ca Institut învățătoresc), Institutul Nistrean de Economie și
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Drept, filiala Institutului Baltic de Ecologie, Politică și Drept (din Sankt-Petersburg) și centrul
de instruire al filialei Institutului Umanistic Contemporan din Republica Moldova.
Pe lângă aceasta sistemul de învățământ din municipiu cuprinde și organizarea lucrului de
odihnă a copiilor în perioada de vară, care este asigurat de 4 tabere de odihnă cu o capacitate
totală pe sezon de 1.000 locuri.
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” este una dintre cele mai mari
biblioteci universitare din Europa de Est, iar Biblioteca Municipală „Eugen Coșeriu” este un
organism complex care include în sine Biblioteca centrală municipală, 2 biblioteci comunale
situate în suburbia Bălțiului, Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” și 7 filiale în toate
cartierele orașului. În mun. Bălți funcționează instituții medicale: Spitalul Clinic Municipal,
Departamentul Pediatrie, Centrul Perinatologic, Centrul de Plasament temporar și Reabilitare,
Spitalul feroviar de circumscripție, Centrul de Transfuzie a Sângelui, Centrul de sănătate
prietenos „Atis”, Dispensarul Pneumoftiziolog, Centrul Medicilor de Familie, Incomed SRL,
Centrul de Stomatologie, Stația Zonală de Asistență Medicală Urgentă "Nord"
Deși este localitate urbană, municipiul Bălți dispune și de un mic sector agricol, amplasat în
cele două localități rurale care fac parte din municipiu (Sadovoe și Elizaveta). Agricultura
municipiului se specializează în culturi cerealiere și cultivarea legumelor. Zootehnia este slab
dezvoltată. Sectorul agricol este slab integrat în economia Bălțiului. Asigurarea cu materie
primă a întreprinderilor din industria alimentară se bazează și pe furnizorii din raioanele
adiacente.
În domeniul floriculturii activează două întreprinderi S.A. „Codru Nord”, SRL „Floribel”, care
asigură populația republicii cu plante-flori decorative,destinate pentru amenajarea spațiilor
verzi (parcuri, scuaruri, bulevarde, cartiere locative etc.) și oferă flori pentru buchete,
compoziții, coșuri, și ghivece cu flori. Zona economică liberă „Bălți” a fost lansată la 26
mai 2010
Aprovizionarea cu apă a municipiului este efectuată din fluviul Nistru prin intermediul
conductei de apă „Soroca-Bălți” și fântânilor arteziene. Lungimea conductei de apă până în
oraș este de 65 km și are o capacitate de 900 mii m3 pe zi. Municipiul poate fi aprovizionat cu
apă din 58 fântâni arteziene. Lungimea totală a conductelor de apă din raza orașului este de
267 km. Rețelele de canalizare au o lungime de 140 km și densitatea rețelei 185 km/100 km2.
Pe teritoriul mun. Bălți sunt 3 gunoiști, dintre care una cu suprafața de 24,8 ha este situată în
or. Bălți. Gunoiștea este localizată în zona de protecție a rîului Ciulucul Mare, cu ieșirea apelor
subterane la suprafațâ. Terenul nu corespunde cerințelor legislației de mediu. Se exploatează
din anul 1972. Din cauza nerespectării tehnologiilor de depozitare, are loc incendierea
gunoiului cu emisii de substanțe toxice în atmosferă. Pe parcursul exploatării s-a depozitat
1818,2 mii tone deșeuri. De cite o gunoiște pe o suprafață de 1,0 ha dispun localitățile
Elizavetovca și Sadovoie.
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Raionul Rîșcani- 11 primării
Orașul Rîșcani
Suprafaţa oraşului constituie 5216,01 ha, aproximativ 5.83 kilometri pătraţi, cu un perimetru
de 14.74 km, cu o populație de 12055 persoane, inclusiv or. Rîșcani-11093, s. Rămăzani-540,
s. Balanul Nou-422 locuitori și 4467 gospodării, inclusiv or. Rîșcani-4026, s. Rămăzani-318, s.
Balanul Nou-123 gospodării.
În oraș funcționează instituțiile sociale/publice: Primăria, Centrtul de reabilitare
„Renașterea”, Centru medicilor de Familie, Centrul consultativ, Spitalui raional, Secția
medicină urgență, Centru securității alimentare, 2 Licee, un Gimnaziu, 6 Grădinițe de copii (4în spațiul urban și 2- în spațiul rural), Școala de sport, Casa de creație, Școala profesională,
Colegiul Agroindustrial, 3 Case de cultură (1- în spațiul urban și 2-în spațiul rural); 4 Biblioteci
(2-în spațiul urban și 2-în spațiul rural), Școala de arte, 10 farmacii și 4 farmacii veterinare.
Oraşul Rîşcani este amplasat în partea de Nord Vest a Republicii Moldova, pe rîuleţul
Copăceanca (afluentul rîului Răut). Spațiul Bazinul hidrografic cuprinde 3,0 ha rîuri și 2,0 ha
rîpi.
Pe teritoriul orașului sunt 40 bazine acvatice /iazuri pe o suprafață de 153,70 ha, utilizate
preponderent pentru irigare. Starea digurilor este satisfăcătoare, zonele de protecție
constituie 7,85 ha, sunt prezenți arbori, specia plop.
În Rîşcani funcţionează o sistemă de alimentare cu apă cu lungimea de 58112 m, 20 fîntîni
arteziene (10-exploatabile și 10 conservate), 300 fîntîni particulare, majoritatea amenajate în
stil naţional. Rețelele de alimentare cu apă au fost construite și extinse în perioada anilor
1963-2006, din fontă, oțel, azboiciment și polietilenă. La apeduct sunt conectați 8624 abonați.
Sistemul de canalizare cu lungimea de 20,7 km a fost construit în anul 1968, starea rețelelor
este nasatisfăcătoare. La sistem sunt conectate 131 unități economice, 15 instituții sociale, 88
gospodării particulare, 1346 apartamente și 265 CCL. Apele uzate sunt tratate la stația de
epurare. Apele uzate sunt evacuate gravitațional pînă la stația de pompare nr.1, acumulate și
pompate la stația de pompare principală, unde sunt acumulate și pompate prin colectorul de
presiune la stația de epurare, construită în anul 1968 cu capacitatea de 2400 m 3/diurnă,
eficiența fiind de 300 m3/diurnă. Serviciile de aprovizionare cu apă și sanitație sunt acordate
de ÎM. Volumul de apă realizat constituie 214400 m3/an. Volumul apelor uzate este de 95100
m3/an.
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Activități economice desfășoară unitățile industriale, din comerț și prestări servicii.
Orașul dispune de o gunoiște. Deșeurile sunt accumulate în containere amplasate pe străzile
din oraș și sunt transportate cu 2 mașini speciale (autogunoere) de tip GAZ-3309 la gunoiște.
În cadrul primăriei Rîșcani sunt înrejistrate 43 ONG ecologice
Satul Aluniș
Suprafaţa totală a terenurilor satului Aluniș constituie 2241,14 ha cu o populaţie de 1788
locuitori şi 747 gospodării.
În localitate funcționează 4 instituţii sociale/publice: Primăria, Gimnaziul, Grădinița-creșă,
Oficiul medicilor de familie.
Localitatea este traversată de rîulețul Copăceanca cu o lungine de 1680 m.
Pe teritoriul primăriei sunt 6 bazine acvatice, construite în anii 1956-1974 cu suprafața totală
de 62,8 ha. Un bazin cu suprafața de 6,09 ha, construit în a. 1956 este uscat. Două bazine cu
supafețele de 3,8 ha (anul construcșiei 1958) și 3,75 ha (anul construcției 1971) sunt utilizate
pentru irigare. Trei bazine cu suprefațele de 11,89 ha (a.1974), 9,8 ha (a.1968) și 27,45 ha
(a.1970) sunt utilizate pentru piscicultură. Starea digurilor este satisfăcătoare.
Pe teritoriul satului sunt 459 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare, 2 sonde arteziene, dintre
care una exploatabilă și alta conservată, cu zone sanitare de protecție.
În satul Aluniș sistemul de aprovozionare cu apă cu o lungime de 14,2 km a fost construit în
anul 2012, la moment, în stare bună. La sistem sunt conectate 4 unități economice, 218
consumatori particulari/gospodării. Tariful pentru consumul de apă constituie 12 lei/m3.
Volumul de apă consumat constituie 14,2 mii m3/an.

108

Comunitatea dispune de rețele locale de canalizare și o stație de epurare de tip Topaz,
construită în anul 2010 la grădinița de copii. La momentul dat funcționează. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM „Servicom” Aluniș..
Activităţi economice desfăşoară 4 unități economice.
Sectorul privat dispune de 709 capete ovine, 468 - bovine, 630 capete porcine, și 5750 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 5470,7 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 4 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Pentru construcția rețelelor de apeduct Consiliul raional a u alocat 60 mii lei, contribuția
populației -158 mii lei.
Satul Corlăteni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Corlăteni constituie 5251,47 ha cu o populaţie de 5603
locuitori şi 2340 gospodării.
În localitate funcționează 6 instituţii sociale/publice: Liceul Teoretic „V. Dumbrăveanu”,
Grădinița „Ursuleț”, Grădinița „Hulubaș”, Școala muzicală filiala Pelinia, Casa de Cultură,
Centrul de Sănătate Publică.
Localitatea este traversată de 2 cursuri de apă: rîul Răut cu o luhgime de 5 km și rîul
Copăceanca cu lungimea de 2 km. Fășiile de protecție pe o lungime de 12 km, preponderent
din arbori, specia plop, vișin, nuc, salcîm, ulm sunt în stare satisfăcătoare.

Pe teritoriul primăriei sunt 14 bazine acvatice, construite în anii 80 a secolului trecut,
gestionate de autoritatea publică locală, dintre care 4 sunt uscate. Pe teritoriul localității se
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află bazinul acvatic cu denumirea SA „Piscicola” construit în anul 1965 pe o suprafață de
133,12 ha, la moment, gestionat tot de primărie. Starea bazinelor este satisfăcătoare. Un lac de
acumulare ce aparține SA „Piscicola” este uscat. La fel sunt secate și izvoarele.
Pe teritoriul satului sunt 906 fîntîni de mină. Calitatea apei nu corespunde Regulamentului
igienic după reziduul sec, duritate, mineralizare, sulfați și nitrați. Apa este folosită în
alimentație, scopuri menajere și tehnice. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.
Primăria dispune de 3 sonde arteziene exploatabile, construite în anii 1964, 1970 și 2015. Apa
din sonde nu corespunde normelor sanitare după remanența la amoniac, flor, cu duritatea
mărită. Volumul de apă prelevat din sonde -61,7 m3.
În satul Corlăteni sistemul de aprovozionare cu apă este în construcție, lungimea totală a
rețelelor constituie 24 km. Apeductul deservește LT „V. Dumbrăveanu”, Grădinița „Ursuleț”,
Grădinița „Hulubaș”, CAP „Gordagro Plus”, SRL „Autovertrans” și este gestionat de
Înteprinderea Municipală. Pentru construcția rețelelor de apeduct din FEN s-au alocat 4,0 mln.
lei.
Comunitatea dispune de sistem centralizat de canalizare pe un segment de 3 km, care la
moment nu funcționează. O parte din gospodăriile particulare dispun de haznale
neermetizate.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură, comerț, prestări servicii.,
Sectorul privat dispune de 420 capete ovine și caprine, 141 - bovine, 240 capete porcine, 33
cabaline și 16300 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2739 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște.
Primăria dispune de o gunoişte cu capacitatea de aproximativ 4000 m3. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
Pentru construcția apeductelor din sursele locale s-au alocat
97 mii lei, contribuția agenților economici-7500 lei, alte surse -1 165 544 lei

Comuna Grinăuți
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Grinăuți (s. Grinăuți, s. Ciobanovca) constituie 1925 ha
cu o populaţie de 1110 locuitori şi 460 gospodării. În comună sunt 6 instituţii sociale/publice.
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Comuna dispune de 18,42 ha- fășii forestiere de protecție în stare satisfăcătoare,
preponderent cu arbori, specia nuc, salcîm, plop.
Pe teritoriul primăriei sunt 8 bazine acvatice, dintre care 3- cu suprafața totală de 11,13 ha
sunt în stare satisfăcătoare, altele 5- sunt uscate. Zona de protecție constituie 3,05 ha.
Pe teritoriul comunei sunt 12 izvoare, 295 fîntîni de mină și 3 sonde arteziene, care la
moment nu sunt exploatate.
Comuna Grinăuți nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 1020 capete ovine și caprine, 208 - bovine, 398 capete porcine, 34cabaline și 8000 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3538,2 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată. Fiecare gospodărie dispune de tomberon cu
volumul de 120 l. Deșeurile se colectează de 2 ori pe lună și se transpotrează la gunoiștea din
localitate.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Actualmente este în curs de execuție proiectul tehnic pentru aprovizionarea cu apă a
populației.

Satul Mihăileni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Mihăileni constituie 6162,53 ha cu o populaţie de 4278
locuitori şi 1976 gospodării.
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În localitate funcționează 21 instituţii sociale/publice. Localitatea este traversată de 2 cursuri
de apă: Ramazan cu suprafața bazinieră de 9,68 ha și Popornița, cu suprafața bazinieră de
7,79 ha.
Pe teritoriul primăriei sunt 21 bazine acvatice, cu suprafața totală de 74,26 ha, construite în a.
1976, din ele 5 sunt uscate. Pe maluri se întîlnesc arbori, specia plop. Bazinele sunt folosite
pentru piscicultură, irigare, adăpatul vitelor.

Pe teritoriul satului este situat un izvor în stare satisfăcătoare, apa se folosește pentru
consum potabil. Populația se alimentează din 488 fîntîni de mină și sonde arteziene. Sunt
construite 8 sonde, dintre care 4- exploatabile, altele 4-conservate. Calitatea apei este bună.
Satul Mihăileni dispune de 4 apeducte cu lungimea totală de 30 km, construite respectiv în
anii: 2011,1961,1972 și 1967. Starea actuală a rețelelor este satisfăcătoare. La rețelele de
apeduct sunt conectate 14 unități economice, 950 gospodării, instituțiile publice. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunr asigurate de către ÎM „Mihăileni Service”. Volumul de apă prelevată
din sursele subterane constituie 42100 m3.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Liceul și grădinița dispun de
rețele locale de canalizare, apele uzate fiind acumulate în haznale și transportate în locurile
autorizate de către Întreprinderea comunală „Apa-Canal” Rîșcani. În gospodării sunt 50
haznale.
Activităţi economice desfăşoară 20 agenţi economici, inclusiv în industie-1
(SRL„Vitalmarchetnord”-produse brichete ; 5-agricultură (SRL „Drăgălin Agro”, SRL
„Credîncer”, GȚ „Iarmaliuc Ion”, GȚ „Spînu Tudor”, GȚ „Gheorghița Igor”; 3-comerț (ÎI
„Iarmaliuc Nicolae”, ÎI „La beciul vechi”, SRL „Construct Invest”; 12 unități-alte sectoare.
Sectorul privat dispune de 2390 capete ovine, 1102 - bovine, 1600 capete porcine, 6300 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 12095,8 tone (calculat conform normativelor) se
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depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 3 gunoişti pe o suprafață de 3,2 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Pentru construcția apeductelor din sursele locale s-au alocat 97 mii lei, contribuția agenților
economici-7500 lei, alte surse -1 165 544 lei

Satul Nihoreni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Nihoreni constituie 4309,66 ha cu o populaţie de 3197
locuitori şi 1191 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 3385,52 ha - terenuri agricole; 2395,17 ha - arabile; 289,33
ha - plantaţii multianuale; 579,42 ha – plantații forestiere; 84,92 ha- fondul apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul, Grădiniţa de copii, Oficiul
medicilor de familie, Căminul cultural, Căminul pentru vîrstnici „Andrei Colibaba”, Biblioteca
sătească.
Localitatea este traversată de rîul Copaceanca pe un segment cu lungimea de 6 km. Fășiile
forestiere de protecție constituie 38,48 ha, în stare satisfăcătoare cu arbori, specia nuc, vișin,
salcîm, plop.
Pe teritoriul primăriei sunt 28 bazine acvatice, cu suprafețe cuprinse între 0.10-3.0 ha
(suprafața totală- 29,71 ha), utilizate pentru irigare, piscicultură, 18 din ele sunt gestionate de
unitatea administrativ teritorială, 10 –de persoane fizice. Starea digurilor este satisfăcătoare.
Șase iazuri sunt uscate și trei înămolite. Zone de protecție lipsesc.
Pe teritoriul satului este situat un izvor curgător, în stare satisfăcătoare, apa se folosește
pentru consum potabil. Populația se alimentează din 250 fîntîni de mină, apa este de calitate
bună, fiind folosită la prepararea bucatelor. Primăria dispune de 3 sonde arteziene, dintre
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care 2 –exploatabile, una în rezervă, cu zone de protecție, în stare satisfăcătoare. Calitatea apei
este bună.
Satul Nihoreni dispune de un sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 22,8
km, construit în anii 1980-2007. Starea rețelelor este nesatisfăcătoare. La apeduct sunt
conectate 5 instituții publice, 7 unități economice, 3100 consumatori. Volumul de apă prelevat
din sursele subterane constituie 72 mln tone/an.
Comunitatea dispune de sistem centralizat de canalizare cu o lungime de 890 m, construit în
perioada 1989-2011. Starea actuală a rețelelor este bună, la care sunt conectate 2 unități
publiceși 8 gospodării. Apele uzate de la lieeu și grădiniță sunt tratate la stația de epurare
locală de tip Topaz, anul construcției 2011. Serviciile comunale sunt acordatre de către ÎM
„Comunservice Nihoreni”. Tariful pentru 1 m3 de apă constituie 10,64 lei, pentru agenții
economici-30 lei.Volumul de apă uzate evacuate în sistemul centralizat constituie 3000 tone
/an acumulate în haznale și transportate 300 tone/an. Volumul de ape uzate tratate normativ
constitue 4800 tone/an.
Activităţi economice desfăşoară 15 agenţi economici, inclusiv 1- în agricultură
(SRL„Casmerlin); 1-în construcție (SRL „MB CONSTRUCT)”; 9- unități comerciale; 3petrecerea ceremoniilor; 1-autospălătorie (ÎI „Russu Eugeniu”).
Sectorul privat dispune de 260 capete ovine, 289 - bovine, 90 capete porcine, 6540 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2902,1 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de un depozit de acumulare a deșeurilor cu capacitatea de 1200 tone.
Deșeurile sunt transportate de către serviciul comunal și populație în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Răcăria
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Răcăria (s.Răcăria, s.Ușurel) constituie 3235,03 ha cu o
populaţie de 1696 locuitori şi 821 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1938,19 ha - terenuri agricole; 1763,19 ha – terenuri
arabile; 175,0 ha - plantaţii multianuale; 533,49 ha- pășuni; 133,53 ha – plantații forestiere;
107,88 ha- fondul apelor
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu s. Răcăria, Școala
primară s. Ușurel, 2 Grădiniţe de copii, Oficiul medicilor de familie, 2 Biblioteci, Oficiul poștal.
Comuna este traversată de rîul Copăceanca cu un bazih hidrografic echivalent cu 18,96 ha.
Pe teritoriul comunei sunt construite 22 bazine acvatice, dintre care 15 sunt în stare bună, 7
sunt secate/fără apă. Bazinele acvatice sunt folosite pentru creșterea peștelui, fără fășii de
protecție. În comună sunt 235 fîntîni de mină. Calitatea apei este bună și se utilizează în
scopuri gospodărești.
Comuna dispune de 4 sonde arteziene, dintre care 3 sunt conservate, una funcțională.
Calitatea apei este bună, apa se utilizează în gospodăria casnică. Volumul de apă consumat de
consumatorii casnici din sondă constituie 16.000,0 mii m3/anual. Tariful pentru 1 m3 de apă
constituie 10,0 lei. Sonda alimentează apeductul construit în anul 2010 cu lungimea de 15 km,
la moment în stare bună. La sistem sunt conectate 423 gospodării, instituțiile de învățămînt,
grădinița, unitățile comerciale (magazine). Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de
ÎM „Primservicii Răcăria”. Comuna Răcăria nu dispune de sisteme centralizate de canalizare și
tratare a apelor uzate.
Activităţi economice desfăşoară 7 unități comerciale (magazine).
Sectorul privat dispune de 125 capete ovine, 290 - bovine, 269 -capete porcine, 5700 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3122,7 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată. Deșeurile sunt colectate și transportate la gunoiște
de către SRL „Salubricom Expres”.
Comuna Recea
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Recea (s.Recea, s. Sverdiac, s. Sl. Recea)
constituie 4919 ha, cu o populaţie de 3080 locuitori şi 1274 gospodării.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul, 3 grădinițe de copii,
Centrul de Sănătate.

Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut, bazinul căruia constituie 23,99 ha, rîul
Copăceanca cu bazinul hidrografic de 12,98 ha și afluenții acestuia (9,07 ha). Fășii forestiere
de protecție sunt pe un teritoriu de 32,59 ha cu arbori, specia nuc, plop, măr, mesteacăn,
frasin, caștan, arțar, vișin.
Pe teritoriul comunității au fost construite 19 bazine acvatice/iazuri, cu suprafața totală de
148,43 ha, dintre care 3 sunt transmise în arendă pentru creșterea peștelui, adăpatul
animalelor, 12 sunt uscate, 4- cu apă puțină.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 5 sonde arteziene, dintre care 3-exploatabile, 2conservate.
Comunitatea dispune de un sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă a populației cu
lungimea de 26,5 km, construit în anii 2008-2009, la care sunt conectate 710 gospodăriii
casnice, 6 agenți economici. Sistemul este gestionat de Asociația Utilizatorilor cu Apă. Tariful
pentru consumul de apă constituie 12 lei/m3. Consumul anual de apă constituie 34000 m3.
Comuna nu dispune de sistem de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Primăria dispune de 3 gunoişti pe o suaprafață de 2,6 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
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Satul Singureni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Singureni constituie 2595 ha cu o populaţie de 1780
locuitori şi 557 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Oficiul medicilor de familie, Biblioteca publică, Oficiul poștal.
Localiattea este traversată de rîul Răut cu un bazih hidrografic echivalent cu 51,89 ha, fără
fășii de protecție.
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Pe teritoriul satului este construit un bazin acvatic cu suprafața de 10,69 ha. Starea bazinului,
inclusiv a digului, este bună; construcții hidrotehnice lipsesc; utilizat pentru creșterea
peștelui; cu zonă de protecție, în care sunt prezenți arbori de salcie. În teritoriul satului sunt 4
izvoare în stare satisfăcătoare; 230 fîntîni de mină cu apă care nu corespunde normativelor de
potabilizare; 2 sonde arteziene funcționale cu apă potabilă. Sistemul de aprovizionare cu apă
este în proces de reconstrucție, lucrările de construcție a sistemului de canalizare și stației de
epurare a apelor uzate vor demara în anul 2017.
Activităţi economice desfăşoară 7 unități economice/comerciale, care nu sunt conectate al
rețeaua de apeduct.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată de Inspectoratul Ecologic pe o suprafață de 1,1 ha.
Deșeurile sunt colectate și transportate la gunoiște în mod individual, evidența nu se duce și
volumul deșeurilor acumulate nu se cunoaște.
Comuna Șumna
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Șumna (sat. Șumna, Bulhac, Cepăria)
constituie 1629,59 ha cu o populaţie de 503 locuitori şi 229 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1418,21 ha - terenuri agricole; 1117,56 ha – terenuri
arabile; 40,78 ha - plantaţii multianuale; 249,85 ha - păşuni; 71,42 ha – plantații forestiere.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Centrul comunitar de Dezvoltare
a copiilor s. Bulhac, Oficiul poștai s. Șumna, Căminul cultural s. Șumna, s. Bulhac, s. Cepăria,
Oficiul de sănătate s. Șumna, s. Bulhac, s. Cepăria.
Comuna este traversată de rîul Răut, rîulețul Romazanca. Pe teritoriul comunității sunt
construite 14 bazine acvatice, dintre care 7 bazine acvatice de stat ce aparțin SA „Piscicola”,
situate în s. Bulhac; 5 sunt uscate cu suprafețele respectiv: 0,37; 0,10; 7,84; 0,32; 7,54 ha; unul
cu suprafața de 5,22 este înămolit, altul cu suprafața de 12,86 este în stare bună. De către
autoritatea publică locală sunt șestionate 7 bazine acvatice, dintre care 2 sunt situate în s.
Șumna, unul cu suprafața de 5,69 este transmis în apendă, altul cu suprafața de 1,85 este
uscat. În s. Bulhac sunt 2 bazine acvatice, unul cu suprafața de 0,20 ha este uscat, altul cu
suprafața de 0,90 ha este transmis în arendă. În s. Cepăria sunt 3 bazine acvatice cu
suprafețele respectiv de 0,60; 1,37 și 2,62 ha, la moment uscate.
În comună sunt 104 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare, apa se folosește în scopuri casnice.
Pe teritoriul primăriei sunt situate 3 sonde arteziene, neexploatabile. Comuna Șumna nu
dispune de sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 7 unități economice, inclusiv în agricultură-3; comerț-4.
Primăria dispune de o gunoiște cu suprafața de 0,7 ha. Deșeurile sunt colectate și transportate
la gunoiște în mod individual, evidența nu se duce și volumul deșeurilor acumulate nu se
cunoaște.

Comuna Vasileuți
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Suprafaţa totală a terenurilor comunei Vasileuți (s. Vasileuți, s. Mihăilenii Noi, s. Armanca, s.
Ciubara, s. Moșeni, s. Știubeieni) constituie 4828,95 ha cu o populaţie de 3137 locuitori şi
1482 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, 4 Gimnazii, 4 Grădiniţe de copii,
Centrul de Sănătate, 5 Puncte medicale, 5 Case de cultură, 3 Oficii poștale, 5 Case de rugăciuni,
4 Biserici.
Comuna este traversată de rîul Copăceanca cu bazinul hidrografic de 21,74 ha. Pe teritoriul
comunității sunt construite 26 iazuri, cu suprafața totală de 88,90 ha; cu construcții
hidrotehnice pe o suprafață de 2,26 ha și cu zone de protecție pe o suprafață de 22,78 ha.
În satul Mihăilenii Noi este aplasat un izvor, în stare bună. În comună sunt 260 fîntîni de mină.
Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Sistemul de aprovizionare cu apă este în proces de construire, cu lungimea de 8,2 km (a.
2016).
Sectorul privat dispune de 518 capete ovine, 896 - bovine, 710 capete porcine, 10000 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 9115,4 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 4 depozite de deșeuri autorizate cu suprafața de 4,1 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul acumulat de
deșeuri nu se cunoaște.
În proces de realizare se află proiectul „Construcția rețelelor pentru apă potavilă și turnul
pentru acumularea apei în s. Vasileuți”

Raionul Fălești- 6 primării
Comuna Hiliuți
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Hiliuți (s. Hiliuți, s. Răuțelul Nou) constituie 1834 ha,
inclusiv 132 ha-suprafața totală a localității și 1702 ha -terenuri agricole, cu o populaţie de
2250 locuitori şi 944 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul, Grădiniţa de copii, Oficiul
medicilor de familie, Casa de cultură,
Comuna este traversată de o rîpă. Pe maluri există vegetație forestieră, preponderent specia
salcîm.
Pe teritoriul comunității sunt construite 11 bazine acvatice, care se află în proprietatea
primăriei Hiliuți, 8 dintre care sunt transmise în arendă, prin contract, persoanelor fizice:
Branașco Sergiu – cu o suprafață de 3,06 ha; Furtuna Petru- cu o suprafață de 2,48 ha;
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Vrancean Pavel- cu o suprafață de 12,71 ha; Ungureanu Ion-cu o suprafață de 10,7 ha;
Niciforeac Grigore- cu o suprafață de 1,04 ha; Tcaciuc Artur, Covali Eugen, Vrancean Oleg- cu o
suprafață de 2,6 ha; Cucereanu Dmitri- cu o suprafață de 0,33 ha și Șevțov Stepan- cu o
suprafață de 17,71 ha. Altele 3 bazine acvatice ( iazul din centrul satului, urcui și iazul lîngă s.
Răuțelul Nou) cu suprafețele, respectiv, de 9,2707; 10,6179 și 1,8836 ha sunt în gestiunea
primăriei, cu activități de folosință generală.
În localitate sunt 2 fîntîni de mină, dintre care una- în stare nesatisfăcătoare. Pe teritoriul
satului sunt situate 5 sonde arteziene, dintre care 2 funcționale și servesc ca surse de
aprovizionare cu apă a instituțiilor publice și o parte din gospodăriile din sat. Altele 2 – sunt
conservate și una este tamponată. Calitatea apei este bună pentru consum potabil și
alimentație. De zonă sanitară de protecție dispune una. Volumul de apă consumată de
consumatorii casnici constituie 10-11 mii m3/anual.
Comuna Iliuți dispune de un sistem funcțional de aprovizionare cu apă pentru consum potabil,
construit și dat în exploatare în anul 2012, cu lungimea de 11 km. La apeduct sunt conectate
315 gospodării. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM „Comhilserv”.
Pentru consumul de apă pînă la 5 m3/lună taxa este de 10 lei, pentru consumul de apă mai
mult de 5 m3/lună taxa este de 15 lei. Gimnaziul este conectat la apeduct, dar nu are rețele de
canalizare; grădinița de copii folosește apă de la fîntînă cu rețele locale de canalizare pentru
apele uzte. Comuna nu dispune de sistem centralizat de canalizare și tratare a apelor uzate.
Activităţi economice desfăşoară 7 agenţi economici- ÎI „Pavalean Victor”, ÎI „Iacobeț Tatiana”,
ÎI „Cucereanu Victor”, ÎI „Morțun Elena” și ÎI „Bucicovschi Viorica” (comerț cu amănuntul; ÎI
„Șargu Tatiana” (materiale de construcție); ÎI „Monte Cristo” (bar)..
Sectorul privat dispune de 895 ovine, 175 –caprine, 225 - bovine, 97 capete porcine, 87 cabaline, 4600 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3160,8 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la
gunoiștile autorizate..
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 1,8 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște Amenajarea gunoiștii se face prin contract cu o persoană
particulară.

Satul Mărăndeni
Suprafaţa totală a terenurilor localității Mărăndeni constituie 4525,90 ha cu o populaţie de
2715 locuitori şi 1424 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Centrul de Sănătate,
Casa de Cultură, Oficiul poștal.
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Pe teritoriul primăriei sunt construite 13 bazine acvatice/iazuri pe o suprafață de 78,14 ha. În
localitate sunt 435 fîntîni de mină. Calitatea apei este tehnică. În comunitate sunt 5 sonde
arteziene, dintre care una funcțională. Primăria Mărăndeni nu dispune de sisteme centralizate
de aprovizionare cu apă, canalizare și tratare a apelor uzate.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 770 capete ovine, 260 - bovine, 152 - capete porcine, 6520 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3038,6 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată cu capacitatea de 750 m3, volumul acumulat este de
600 m3. Gunoiștea este amplasată la 1 km sud-est de localitate pe o suprafață de 1,94 ha..
Comuna Natalievca
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Natalievca (s.Natalievca, s.Popovca, s.Comarovca,
s.Beleuți , s. Ivanovca, s.Tapoc) constituie 5012,27 ha cu o populaţie de 2023 locuitori şi 963
gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Popovca,
Ambulatoria s. Natalievca, OS s. Popovca, OS s. Comarovca, OS s. Beleuți, Palatul de cultură,
Căminul cultural s. Popovca, Căminul cultural s.Comarovca, Căminul cultural s.Beleuți,
Grădinița de copii s. Natalievca.
Comuna este traversată de rîulețul Ciulucul Mare pe o lungime de 3,5 km. Pe maluri există
vegetație forestieră, preponderent specia salcîm.
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Pe teritoriul comunității sunt zăcăminte de nisip, o cariera de extragere a acestor zăcăminte;
17 bazine acvatice, dintre care 9 sunt gestionate de primărie, altele 8 – de persoane fizice și
juridice. Bazinele sunt amplasate pe cursuri de apă, cu suprafețe cuprinse între 0,20 și 15,85
ha. Dintre acestea 2 bazine sunt folosite pentru irigare, altele 15 – pentru piscicultură, 6
unități la moment sunt uscate. În comună sunt 420 fîntîni de mină și 5 sonde arteziene, dintre
care 2 exploatabile și 3 conservate.
Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 19 agenţi economici; dintre care 6 în agricultură ( SRL TarasScop-Agro, SRL Gloria, SRL Agroprimproduct, SRL Conditac-Prim, SRL Orizont-Nord, GȚ
AGROS, GȚ Bodacevschi Andrei); ÎI „Ianuș Victor (prelucrarea lemnului); 10 unități comerciale
(SRL ”Rufina, ÎI „Melnic Natalia”, ÎI „Proțiuc Natalia”, ÎI „Crușinschi Natalia”, ÎI „Zinaida
Afanasii ”, SRL „Bejan Lux ”, ÎI „Crușinscaia Anna ” , ÎI „Proțiuc Victor”, SRL Taras-Scop –Agro,
SRL SRL Stasvasgrup, SRL Taras-Scop-Agro (fabrica de păsări)..
Sectorul privat dispune de 296 capete ovine, 334 - bovine, 207 capete porcine, 3500 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3424,2 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoiști pe o suprafață de 0,70 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Răuțel
Suprafaţa totală a terenurilor satului Răuțel constituie 1852 ha cu o populaţie de 4188
locuitori şi 1495 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1152 ha - terenuri agricole; 681 ha – terenuri arabile; 265
ha - plantaţii multianuale; 191 ha - păşuni; 186,22 ha – plantații forestiere/ păduri, 9 ha – fășii
forestiere de protecție.
În localitate sunt 5 instituţii sociale/publice. Localitatea este traversată de rîpa Răut.
Pe teritoriul primăriei sunt 4 bazine acvatice, dintre care unul cu suprafața de 3,03 ha este
uscat. Altele 3 cu suprafețele respectiv de 21,86 ha (volumul de apă 254340 m3), 1.46
(volumul de apă 18900 m3), 2,67 ha (volumul de apă 23994 m3) sunt în stare bună cu barajele
din piatră și pămînt.
În localitate sunt 1110 fîntîni de mină, dintre care 96 % sunt cu apă tehnică. Pe teritoriul
satului sunt situate 6 sonde arteziene, dintre care 5 sunt exploatate, una conservată; 2- pentru
alimentarea cu apă a localității, 2- pentru alimentarea cu apă a fermei, una parțial pentru
irigare; 1- pentru alimentare cu apă a fabricii de asfalto-beton.
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Satul Răuțel nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 29 agenţi economici dintre care 3-în agricultură (SA FPSP
Răuțel, SRL ANVAR-COM, SRL Olmihprodcer SRL „Aunilina”; SRL VG Baliserv, ÎI Podrea
Natalia (industrie); 16- unități comerciale și 5 unități- prestări servicii.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,50 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
În localitate activează AO „Rauțel”, AO „Educatorilor și Părinților”, AO „Teseu Rauțel”, AO
„Pedagogilor și Părinților”.
Satul Glingeni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Glingeni constituie 6247 ha cu o populaţie de
3368 locuitori şi 1089 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 3154 ha – terenuri arabile; 204 ha - plantaţii multianuale;
52 ha - păşuni; 478 ha – plantații forestiere, 169 ha constituie fondul apelor.
În localitate funcționează instituţiile sociale/publice: Primăria, Centrul de Sănătate publică,
Casa de cultură, Grădinița de copii, CAS „Nufarul Alb”.
Teritoria primăriei este traversată de rîulețui Ciuluc cu lungimea aproximativ de 4000 m,
parțial uscat. Pe teritoriul primăriei sunt 10 bazine acvatice/iazuri dintrre care 8 sunt
arendate: iazul Lagar cu suprafața de 1.1869 ha; iazul Petrache cu suprafața de 0.7510 ha;
iazul Izurcani cu suprafața de 1.8593 ha; iazul Caruntu cu suprafața de 2.2616 ha; iazul
Caruntu cu suprafața de 1.0373 ha; iazul Izareni cu suprafața de 54 ha; iazul Izvoara cu
suprafața de 1.327 ha și iazul Duca cu suprafața de 18 ha. Doua iazuri sunt gestionate de APL:
iazul Prisaca cu suprafața de 6.3567 ha și iazul Lichitori cu suprafața de 3.8 ha. Bazinele sunt
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destinate pentru creșterea peștelui. Starea digurilor și construcțiilor hidrotehnice este
satisfăcătoare. Iazurile au zone de protecție. În teritoriul primăriei mai sunt iazuri secate.
În localitate sunt 2 izvoare în stare foarte bună, apa nu corespunde cerințelor, cu toate
acestea se folosește în scopuri potabile. Populația mai consumă apă și din cele 500 fîntîni de
mină în stare bună cu apă de calitate bună.
Din cele 5 sonde arteziene prezente în comunitate 4 sunt funcționale și una este conservată.
Comunitatea dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 47 km,
anul construcției 1987, la care sunt conectați 1590 consumatori. Apa poate fi utilizată în
scopuri menajere. Serviciile sunt acordate de către ÎM „Difsercom”. Tariful constituie 12
lei/m3 de apă.
Activităţi economice desfăşoară 26 agenţi economici, inclisiv 9-în agricultură (SRL „Agroglin
prim”, SRL „Agroducaprim”, SRL „BorivasAgro”, SRL „Bezeni agro”, SRL „Izurcani agro”, SC
„Inforabil Nord”, SRL „Agrofermplus”, SRL „Anvar Com”, SA „FPSP Rautel”); 7- comerț (SRL
„Semisfergrup”, ÎI „Ivascu Servici”, ÎI „Voitic Aurel”, SRL „Alinbloc service”, SRL „BeatriceCom”, SRL „Ingipi”, UCOOP Falești); SA „Floarea soarelui” (colectarea semințelor de floarea
soarelui); SRL „Textre” (industrie ușoară); ÎI „Lebediuc” (prelucrare); SRL „Tehner Com”
(piscicultură); SRL „Laptmol”, SRL „Imcomlac” (colectarea laptelui); SRL „CipnordCom”
(lemnăritul); SRL „Hala Alba” (creșterea ciupercilor); ÎM „Difsercom” (servicii comunale).
Primăria dispune de 4 gunoiști cu suprafața de 2,94 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
În comunitate funcâionează AO „Sat modern”
Comuna Pompa
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Pompa (s. Pompa, s. Pervomaisc, s. Suvorovca)
constituie 2826,23 ha cu o populaţie de 1120 locuitori şi 470 gospodării.
În localitate funcționează 3 instituţii sociale/publice- Primăria, Gimnaziul, Grădinița de copii.
Pe teritoriul primăriei sunt 8 bazine acvatice, dintre care 4 sunt transmise în arendă, în stare
bună; altele 4 sunt uscate. Deasemenea este un lac de acumulare pe o suprafață de 10,93 ha,
transmis în arendă, înămolit cu un volum de apă în proporție de 30 %.
În localitate sunt 255 fîntîni de mină, dintre care 80 sunt la moment secate. Într-o sută de
fîntîni apa este bună, în 75 de fîntîni sunt cu apă tehnică. Pe teritoriul satului sunt 2 sonde
arteziene, dintre care una gestionată de „Apa-Canal” Pompa și alta- de SRL „Agro-PompaPrim”.
Comuna Pompa dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu o lungime de 9,6 km,
pus în exploatare în anul 2011. La apeduct sunt conectate 156 case particulare, gimnaziul,
grădinița și casa de ceremonii. De sistem de canalizare comunitatea nu dispune. Serviciile sunt
acordate de ÎM „Apa- Canal” Pompa. Pentru construcția apeductului FISM-ul a locat 160 mii lei
cu contribuția localității de 60 mii lei. Activităţi economice desfăşoară OOO „Agro-PompaPrim”, ÎI „L. Muntean” (magazin)
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Primăria dispune de 5 gunoițti cu suprafașa de 0,85 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște

Raionul Glodeni-1 primărie
Satul Fundurii Vechi
Suprafața teritoriului primăriei satului Fundurii Vechi constituie 3527 ha cu o populație de
3519 locuitori și 1260 gospodării.
Din suprafața totală : terenuri agricole-2125 ha; arabile-1978 ha; plantații multianuale-142
ha; pășuni-535 ha; fisii forestiere-290 ha; fondul apelor-92ha, terenurile fondului forestier290 ha
Instituțiile sociale/publice sunt: Gimnaziul, Centrul Comunitar Multifunctional de prestari
servicii sociale, Gradinita de copii, Centrul de sanatate, Casa de Cultura.
Prin centrului satului curg 2 rîpi, care la distanța de 1 km se unesc și formează una singură.
Fășiile de protecție se afla intr-o stare buna. Specia principala este nucul.
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Pe teritoriul primăriei sunt construite 13 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de
72,8146 ha, în stare bună. Bazinele sunt gestionate de persoanele fizice; Primac Anatol,
(suprafața de 17,3157 ha, anul construcției 1947; Cretu Alexandru, (suprafața de 1,0197 ha,
anul construcției 1990); Guleac Vasile, (suprafața de 0,9164 ha, anul construcției 2002);
Botnari Lidia, (suprafața de 1,6999 ha, anul construcției 1979); Margineanu Ion, (suprafața de
0,8554 ha, anul construcției 2003); Vrabie Ion, (suprafața de 2,046 ha, anul construcției
2000); Vrabie Ion (suprafața de 4,442 ha, anul construcției 2002); Vrabie Valeriu, (suprafața
de 0,3936 ha, anul construcției 1969); Serjantu Vasile, (suprafața de 1,4109 ha, anul
construcției 1950); Burlacu Iurie, (suprafața de 10,368 ha, anul construcției 1955); Puscas
Dumitru, (suprafața de 2,5212 ha, anul construcției 1998); Tighineanu Petru, (suprafața de
26,7 ha, anul construcției 1944); Rotari Nicolae, (suprafața de 2,0 ha, anul construcției 2013).
În localitate sunt 4 izvoare (Hodobasi, Sanduta Cretu, Ripa lui Donic, Izvorul scolii), în stare
bună, apa se utilizează în scopuri potabile. Anual izvoarele se amenajează. Sunt înregistrate
325 fintini de mina, toate au stapin, se curată cel putin odata pe an, apa se foloseste ca
potabila la 70% din ele. Starea lor e buna, conform contractului se hloreaza toate de doua ori
pe an. Primăria dispune de 4 sonde/fintini arteziene din care 2 functioneaza si aprovizioneaza
tot satul cu apa. reparate in 2008 si 2010, una conservata pe cale de a o repara, pentru a
alimenta o parte de consumatori din vecinatate. Sondele au zone sanitare de protecție.
Comunitate dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea traseului de 40 km.
Reteaua este noua, tevi din polietilena, toate gospodariile sunt contorizate. Sistema de
aprovizionare cu apa se afla in gestiunea Intreprinderii Municipale „Seregrup Prim”. La
moment sunt 540 contracte cu consumatorii, dar beneficiarii proiectului sunt circa 2000
cetăteni. Se foloste apa in alimentatie si cu scop tehnic. Volumul de apa e de 2400 m3 pe luna,
sau 29000 m3 pe an. Tariful pentru consumul de apă constituie 10 lei/m3 de apă.
De rețele locale de canalizare dispun: gimnaziu (constructia in 1975, reparata in 2009) și
gradinita (construita in 2009 unita cu gimnaziu, apoi reconstruita in 2015); centrul comunitar
(construită în a. 2011) cu statie de epurare de tip “Topaz”. De rețele de canalizare mai dispun
Primăria și casa de cultură, dar nu functioneaza din lipsa consumului de apa.
Activități economice desfășoară unităţile economice: SRL „Frapex Agro”, SRL „Rexona Agro”,
SRL „Licorent Agro” (agricultură); SRL „Total Gnatiuc” (comert); SRL „Consolitera”
( poducerea porcinelor); GT „Belous Valentin” ( agricultură), 330 GT de fermier.
În sectorul privat sunt 1245 oi, 420 vite, 1360 porci, 13089 pasari, dejectiile animaliere în
cantitate de 7043 tone se utilizeaza in gospodarie.
Primăria dispune de o gunoiste autorizata pe o suprafață de 3,1 ha.. Deseurile sunt depozitate
de cetăteni și transportate cu transport în mod individual. Evidența nu se duce și volumul
deșeurilor acumulate nu se cunoaște.
Pentrtu construcția rețelelor de aprovizionare cu apă, reparația surselor de alimentare cu apă
din surse proprii s-au alocat în anii 2008-2009- 286 000 lei; în a. 2014 -109 000 lei; în a. 2008
s-au alocat 25000 $ de la FISM, în anii 2008-2010 cetățenii au alocat 560 000 lei..
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Conform Planului strategic de dezvoltare socio-economica a satului pina in 2019 se va repara
fintina arteziana de lainga ferma (a treia) pentru conectarea consumatorilor (120) de la
fintină și 399 de la brigada de tractoare, se va extinde rețeaua de aprovizionare cu apa de la
ambele fintini pe o lungime de 30 km.
În comunitate activează Cercul ecologic la gimnaziu (conducator Nicolae Odagiu, profesor de
geografie) cu activităti de educatie ecologica in scoală si sat- sadirea unui parc, activităti de
salubrizare e.t.c.
Raionul Ungheni-1 primărie
Satul Măgurele
Suprafaţa totală a terenurilor satului Măgurele constituie 2051 ha. cu o populaţie de 840
locuitori şi 333 gospodării.

Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul „Vasile Badiu”, Oficiul
Medicilor de Familie, Grădiniţa–creșă „Alunel”, Căminul Cultural „Ștefan Dabija”, Biblioteca
Publică, Oficiul Poștal, Biserica.
Localitatea este traversată de o rîpă, afluent al rîulețului Culișoara. În teritoriul primăriei sunt
construite 3 bazine acvatice/iazuri, unul dintre care cu suprafașa de 16 ha, construit în a.1953
este transmis în arendă cu zona de protecție de un ha, unde se întîlnesc arbori de plop și
tufișuri. Altele 2 sunt în propriettae privată cu destinația agricultură, unu- pe o suprafață de
1,05ha, construit în a.2011 este în stare bună, altul cu suprafața de 1,05 ha, construit în a.
2015 este uscat.
Pe teritoriul satului sunt 154 fîntîni de mină. Apa din aceste fîntîni nu corespunde normelor
sanitare și indicilor de calitate. Apa este folosită pentru alimentație, irigare, adăpatul
animalelor în gospodăriile individuale.
Primăria dispune de o sondă arteziană, care la moment nu se exploatează.
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Localitatea nu dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă a populației, dar
primăria dispune de proiectul tehnic „Alimentarea cu apă și canalizarea satului Măgurele”
depus la data de 15.09.2015 la Ministerul Mediului pentru finanțare din Fondul Ecologic
Național. Costul total al proiectului este de 6 049 510 lei.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț
Sectorul privat dispune de 420 capete ovine, 180 - bovine, 120 -capete porcine, 2800 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1988,0 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 0,9 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
Raionul Șoldănești- 6 primării
Satul Chipeșca
Suprafaţa totală a terenurilor satului Chipesca constituie 2067,98 ha. cu o populaţie de 1568
locuitori şi 630 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor:1299,69 ha - terenuri agricole; 1067,15 ha – terenuri
arabile; 132,75 ha – plantații multianuale; 99,79 ha-pășuni; 431,64 ha – plantații forestiere;
12,69 ha- terenurile fondului apelor; 2,11 ha- spații verzi.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Chipesa, Oficiul
Medicilor de Familie, Grădiniţa de copii, Căminul Cultural, Oficiul Poștal.
Localitatea este traversată de rîulețului Dobrusa. În teritoriul primăriei sunt construite 2
bazine acvatice/iazuri, unul cu suprafața de 0.7985 ha este înămolit, altul cu suprafața de
0,532 ha este în stare satisfăcătoare. Pe teritoriul satului sunt 6 izvoare, 251 fîntîni de mină și
3 sonde arteziene.
Localitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 16 agenţi economici: COOP Raspopeni, ÎI „Alexandru Botezat”,
ÎI „Iurie Galbură”, ÎI „Maria Doros”, ÎI „Iurie Pavlovschi”, SRL „Stefaniuc Prim”, SRL
„Consolitera”, SRL „Nucagrogrup”, SRL „Lobilogostic”,SRL „fructolinia”, SRL „Lexerserviii”, SRL
„Agrounigrup”, SRL „Serdona”, GȚ CMT, GȚ „Crudu Marin”, GȚ „Claudia I. Cepraga”.
Sectorul privat dispune de 833 capete ovine, 235 - bovine, 293 -capete porcine, 62-cabaline,
3983 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
În Gimnaziu activează cercul ecologic „Tînărul Naturalist”
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Comuna Dobrușa
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Dobrușa (s.Dobrușa, s.Recești, s.Zahorna) constituie
3642,32 ha, cu o populaţie de 1421 locuitori şi 593 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul din s. Dobrușa, 2
Grădiniţe de copii (s. Dobrușa și s. Recești), Casa de cultură s. Dobrușa, Căminul cultural s.
Zahorna, 2 Biblioteci (s. Dobrușa, s. Recești).
Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de nisip, dar nu se exploatează. În comună Dobrușa se
află obiectele protejate -Stejarul din s. Zahorna, peste 400 ani și izvorul din s. Zahorna.
Comuna este traversată de rîul Dobrușa, afluent de stînga al rîului Răut. Pe teritoriul com
Dobrușa își i-a începutul de la izvorul din iazul cu denumirea locală Irinac cu o lungime de 5,2
km.
Mai există și o rețea de pîrăîașe cu lungimea totală de 4,5 km, pe care sunt
construite/îndiguite 4 iazuri cu denumirea locală: Plan1, Plan 2, Porcărie, Ramnic. Zona de
protecție este delimitată, fășii forestiere de protecție nu există. Apa se folosește pentru
adăpatul animalelor domestice, apa din iazuri se utilizează pentru creșterea peștelui, în
cantități mici- pentru irigare.
Pe teritoriul primăriei sunt 5 bazine acvatice/iazuri. Iazul Irinac cu suprafața de 16,18 ha,
volumul de apă aproximativ 200 mii m3 este amplasat pe cursul r. Dobrușa. Iazurile Plan 1, cu
suprafața de 3,0 ha, volumul de apă aproximativ 50 mii m3; Plan 2, cu suprafața de 6,18 ha,
volumul de apă aproximativ 100 mii m3; Porcărie, cu suprafața de 3,88 ha, volumul de apă
aproximativ 70 mii m3; Ramnic, cu suprafața de 3,61 ha, volumul de apă aproximativ 50 mii
m3; sunt amplasate pe cursul unor pîrae fără nume. Starea lor este bună. Construcții
hidrotahnice- barajul și evacuatorul.
În localitățile Zahorna, Recești și Dobrușa sunt cîte un izvor, starea actuală este bună, apa se
folosește ocazional de populație pentru consum. Calitatea apei nu se cunoaște.
În comuna Dobrușa sunt 165 fîntîni de mină, dintre care 83 –în s. Dobrușa, 52- s. Recești și 30s. Zahorna. Calitatea apei este bună și se folosește pentru consum de către populație. Din
fîntîni se alimentează și instituțiile publice, periodic investigate. În ultimii 5-7 ani nivelul apei
a scăzut în majoritatea fîntînilor (cu 1-2 m), iar în unele cazuri în perioada de vară apa dispare
în tatalmente.
Pe teritoriul comunei sunt situate 5 sonde arteziene, dintre care 4 – în s. Recești. Una este
funcțională și una în rezervă. Prima se exploatează pentru alimentarea cu apă a com Dobrușa.
Ambele forate în anul 2015. Altele 2 sonde nu se utilizează și urmează a fi tamponate. O sondă
se află în s. Zahorna, nu se utilizează din anul 2015, există proiect de lichidare prin tamponare.
În s. Recești și Zahorna rețelele de aprovizionare cu apă, au fost construite în anul 2013 cu
lungimea totală de 9,0 km. În satul Dobrușa rețelele de aprovizionare cu apă cu lungimea de
10 km au fost construite în anul 2015. Ambele sisteme de apeduct se alimentează din 2 sonde
arteziene construite în anul 2015, starea rețelelor este bună, dar nu acoperă toată suprafața
s.Recești, mai este necesar de instalat rețele cu o lungime de cca 2,0 km. La apeduct sunt
conectate 250 gospodării..
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În s. Dobrușa rețelele de canalizare cu o lungime de 6,0 km, construite în anul 2015, nu se
folosesc din cauza lipsei stației de epurare a apelor uzate. Pentru satele Recești și Zahorna
există proiect tehnic de execuție a lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare și stației
de epurare. La moment nu poate fi implementat din lipsa surselor financiare. Apele uzate de la
grădinițele de copii (s. Dobrușa și s. Recești) sunt acumulate în haznale de respectiv 5 și 4 m3
și evacuate cu autospeciale. În gospodăriile individuale sunt 50 haznale neermetizate, care nu
corespund cerințelor ecologice și sanitare. Serviciile de alimentare cu apă în comuna Dobrușa
sint acordate de Societatea pe Acțiuni „Servicii Comunale” Florești. Tariful pentru consumul
de apă constituie 19,36 lei/m3. Volumul de apă preluată din sursele de suprafață pentru
irigare constituie 1000 tone/anual, pentru consumul populației din sonde -500-600 m3/lună.
Volumul de apă evacuată fără epurare constituie aproximativ 400 tone/lunar.
Activităţi economice desfăşoară 18 agenţi economici SRL „Serdona”, SRL „Consolitera”, SRL
„Radumis-Prim”, SRL „Tanidravis”, SRL „Mirovilena”, GȚ „Livia Tatarencu”, GȚ „Grosu Vadim”,
GȚ „Burez Ion”, ÎI „Ceban Lucia”, GȚ „Burusciuc Nina”, GȚ „Țurcanu Rodica” (agricultură); GȚ
„Grajdaru Corina” (agricultură, zootehnie); 6 unităși comerciale-Cooperativa de Consum
Raspopeni (3 magazine), ÎI „Tincu Petru”, ÎI „Silivestru Nicolae”, ÎI „Petrov Angela”, ÎI „Tiosa
Sergiu, ÎI „Grajdari Liudmila”.
Sectorul privat dispune de 586 ovine/căprine, 173 - bovine, 204 -capete porcine, 60 cabaline, 3500 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2507,9 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată cu capacitatea de 1000 tone. Volumul deșeurilor
depozitate constituie 100 tone. Evacuarea deșeurilor este asigurată de ÎM „Servicii comunallocative” Cotiujenii Mari. Tariful constituie 8 lei/persoană.
Pentru Construcția apeductului și rețelelor de canalizare primăria comunei Dobrușa a alocat
576,3 mii lei, contribuția locală-335,0 mii lei, investiții de la Banca Mondială-3,5 mln. lei și de
la Fondul Ecologic Național-5,5 mln lei. În curs de implementare este proiectul „Rețelele de
canalizare cu stația de epuirare în s. Dobrușa”. Este elaborat proiectul de execuție „Rețelele de
canalizare cu stația de epurare în s. Zahorna și s. Recești”.
Satul Găuzeni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Găuzeni constituie 1845,98 ha. cu o populaţie de 1403
locuitori şi 556 gospodării.
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Din suprafaţa totală a terenurilor: 1133,97 ha – terenuri arabile; 133,87 ha – plantații
multianuale; 85,5 ha-pășuni; 337,74 ha – plantații forestiere; 8,98 ha- terenurile fondului
apelor; 39,56 ha- spații verzi. Sub construcții sunt 27,49 ha, drumuri-30,52 ha, suprafața
rîpilor constituie 48,91 ha.
În localitate sunt 4 insitiții publice: Primăria, Gimnaziul, Oficiul Medicilor de Familie, Grădiniţa
de copii.
Pe teritoriul primăriri sunt 2 rîpi, una care desparte satul în două părți cu lungimea de 5.0 km
și rîpa de la Vlădeni pe o lungime de 4,5 km. Fășiile de protecție ocupă o suprafață de 10,58
ha, preponderent cu specia de arbori –arțar, maslin, sînger, vișin, nuci.
În localitate există un iaz, construit în anul 1980, la moment uscat; 3 lacuri de acumulare,
dintre care 2 – construite în anul 1996, unul –în anul 2013. Unul este situat pe curs de apă, 2alăturat. Apa se folosește pentru irigare. Zone de protecție nu există. Starea lor este
satisfăcătoare. Lacurile pentru irigare la moment nu se folosesc.
Pe teritoriul satului sunt 220 fîntîni de mină. Calitatea apei este bună, apa se folosește pentru
consum potabil și alte necesități gospodărești. Starea fîntînilor este satisfăcătoare, însă multe
din ele sunt secate.
Localitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 5 agenţi economici, inclusiv 2- în agricultură ți 3-comerț cu 4
magazine
Sectorul privat dispune de 284 capete ovine, 165 caprine, 148 - bovine, 239 -capete porcine,
68-cabaline, 3540 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 6380,5 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic..
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Primăria dispune de un teren pentru depozitarea deșeurilor cu capacitatea de 200 mii m3.
Volumul acumulat constituie 80 m3 APl este în proces de proiectare a sistemului de
aprovizionare cu apă și canalizare a populației.
Satul Pohoarna
Suprafaţa totală a terenurilor satului Pohoarna constituie 3403,23 ha. cu o populaţie de 1739
locuitori şi 717 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2511,74 ha-terenuri agricole; 2076,46 ha – terenuri arabile;
185,68 ha – plantații multianuale; 249,60 ha-pășuni; 566,02 ha – plantații forestiere; 10,37
ha- terenurile fondului apelor.
În localitate sunt 5 insitiții publice: Primăria, Gimnaziul, Oficiul Medicilor de Familie, Grădiniţa
de copii, Biblioteca sătească.
Pe teritoriul primăriei sunt 3 iazuri: iazul de la Ciornița cu suprafața de 1,23 ha, iazul de la
Ciornița cu suprafața de 0,68 ha în stare satisfăcătoare și iazul de la Haghîț cu suprafața de
2,23 ha, la moment, uscat.
Pe teritoriul satului sunt 6 izvoare, dintre care 2- în stare bună, apa se folosește în consum
potabil, altele 4 sunt cu un debit mic de apă și apa nu se folosește. Populația se alimentează
din 364 fîntîni de mină. Calitatea apei este bună, apa se folosește pentru consum potabil și alte
necesități gospodărești. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.
Localitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare. Apele
uzate din 21 gospodării se acumulează în haznale.
Activităţi economice desfăşoară 12 agenţi economici: SRL „Pohoarna-Agro” (întreprindere
agricolă de producere); GȚ „Ana Strelciuc” (întreprindere agricolă); GȚ „Moșoi Veaceslav”, GȚ
„Movilă Victor” (agricultura); ÎI „Cristiana Caisîn”, ÎI „Costaș Tatiana”, ÎI „Popescu Ion”, ÎI
„Lada-David”, ÎI „Leonid Lupu”, ÎI „Suvac Iurie” (comerț); ÎM „Moara Pohoarna” (prelucrare);
Punctul de colectare a laptelui (achiziționare).
Sectorul privat dispune de 30 capete ovine, 93 caprine, 157 - bovine, 162 -capete porcine, 84cabaline, 5600 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2049,8 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de o gunoiște, amplasată în extravilanul satului, conturul 15 (Budăi) pe o
suprafață de 0,65 ha. Evidența nu se duce și volumul acumulat de deșeuri nu se cunoaște.
Pentru construcția apeductului, sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate primăria în
a.2014-2015 a alocat 457 mii lei, în a. 2016 Fondul Ecologic național a alocat 200 mii lei.
Primăria deține proiectul „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare”, în valoare de 10 mln.
lei; „Construcția și funcționarea Centralei electrice Eoliene „Cotiujeni” cu putere totală
instalată de 60MW”, în curs de executare.
Satul Răspopeni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Răspăpeni constituie 3104 ha. cu o populaţie de 2700
locuitori şi 1000 gospodării.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic Răspopeni,
Centrul de sănătate Răspopeni, Casa de cultură. Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de
nisip, argilă neexploatate. La moment în teritoriul primăriei sunt 3 bazine acvatice/iazuri,
dintre care unul cu suprafața de 2,25 ha, anul construcției 2000; altul cu suprafața de 4,00 ha,
anul construcției 2010 și al 3-lea cu suprafața de 0,15 ha, anul construcției 2001, sunt folosite
pentru irigare. Bazinele și digurile sunt în stare bună, fără construcții hidrotehnice. Pe
malurile acestora se întîlnesc arbori de salcie, salcîm.
Pe teritoriul satului sunt 8 izvoare cu un debit mic de apă, dintre care 4 se află în stare bună,
altele 3 sunt în stare satisfăcătoare. Apa se folosește pentru alimentație. În localitate sunt 200
fîntîni de mină și 3 sonde arteziene. Calitatea apei este bună și se folosește în alimentație.
Comunitataea dispune de sisem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 4 km,
alimentat din sondele arteziene, construit în anul 2016. Starea rețelelor este bună. la sistem
sunt conectate 176 gospodării. Tariful pentru consumul de apă constituie 10 lei/m3. Pentru
construcția apeductului Primăria a locat din sursele proprii 100 mii lei, contribuția populației
-210 mii lei; Ministrul Mediului a alocat 2 mln. lei.
Localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 22 agenţi economici: CAPC Agromeh-prim, GȚ „Cristea Ilie
Simion”, Guțan Agro SRL, GȚ „Radu Artin”, GȚ „Țîporfei Veceslav”, GȚ „Cornea Nicolai”, GȚ
„Gutan Cornel”, GȚ „Clavdia Cepraga”, GȚ „Belibov Victor”, GȚ „Braga Ion” (agricultură; ÎI
„Ludmila Vîrlan”, ÎI „Sergiu Artin”, CC „Răspopeni alim.2”, CC „Răspopeni alim.6”, CC
„Răspopeni magazin Speranța”, ÎI „Maria VVS”, ÎI „Codreanca-Gonța”, Timercan Ecaterina SRL
SRL „Viovant”, SRL „Lucia Farm” (comerț); Strătilă Nicolae ( servicii funerare).
Sectorul privat dispune de 400 capete ovine, 302 - bovine, 193 -capete porcine, 7848 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3326 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,7 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
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Actualmente primăria este preocupată de proiectarea rețelelor de canalizare; stațiilor de
pompare la sistema de canalizare; proiectarea stației de epurare și liniilor electrice pentru
funcționarrea stațiilor de pompare și epurare a apelor uzate; extinderea rețelelor de
aprovizionare cu apă pe o lungime de 24 km; proiectarea unui turn de apă și alte activități de
infrastructură.

Satul Rogojeni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Rogojeni constituie 1115,01 ha. cu o populaţie de 724
locuitori şi 260 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 554,34 ha-terenuri agricole; 47,11 ha – terenurile
localității; 140,85 ha – terenurile destinate industriei; 136,0 ha – terenurile fondului silvic;
93,06 ha- terenurile fondului apelor; 143,65 ha –terenurile fondului de rezervă. Pe teritoriul
primăriei sunt zăcăminte de nisip, piatră, savură, care nu se exploatează..
În localitate sunt 6 insitiții publice: Primăria, Școala primară-grădinița de copii Rogojeni,
Oficiul Medicilor de Familie, Căminul Cultural, Biblioteca publică, Oficiul poștal.
Localitatea este traversată de rîul Răut cu lungimea de 10 km, care curge în lungul satului
vechi Rogojeni și r. Ciorna cu lungimea de 2,5 km, la moment, fără apă. Zone de protecție și
f[șii forestiere de protecție lipsesc.
Pe teritoriul satului este un izvor, amenajat cu apă de calitate bună. Concomitent în localitate
mai există izvoare neamenajate; 156 fîntîni de mină. Calitatea apei este tehnică.
Localitatea dispune de o sondă arteziană, dintre care una aprține se se exploatează de către
autoritatea publică locală, alta –BVI AROMA, funcțională. Cu zone sanitare de protecție.
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Populația se alimentează din sistema de apeduct cu lungimea de 10 km, alimentat din sonda
construităîn anul 1957, recent reconstruită. La sistemul de apeduct sunt conectate 170
gospodării și 6 unități economice, Școala primară-grădinișa. Sistemul de apeduct este
transmis în gestiunea SA ”Servicii Comunale” Florești. Tariful pentru consumul de apă
constituie 19,36 lei/m3. Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară SRL „Wetrade-Agro” (uscătorie de cereale); GȚ „Russu
Vladimir” (ferma de bovine).
Sectorul privat dispune de 235 capete ovine, 109 - bovine, 54 -capete porcine, 17 -cabaline,
3560 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2212,3 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,12 ha. Deșeurile sunt transportate în mod
individual de populație. Evidența nu se duce și volumul acumulat de deșeuri nu se cunoaște.
Pentru construcția apeductului autoritatea publică locală a alocat 180 mii lei, Fondul Ecologic
Național -3.209.379,86 lei, biserica „Isus Hristos”-645.620,30 lei. Primăria deține proiectul
tehnic pentru construcția Sistemei de canalizare și stației de epurare a apelor uzate în stația
Rogojeni, prezentat la FEN pentru finanțare.
În localitate activează Asociațiile Obștești: dezvoltarea durabilă a s. Rogojeni, Asociația
utilizatorilor de apă.

Raionul Rezina- 12 primării
Satul Bușeuca
Suprafaţa totală a terenurilor satului Bușăuca constituie 2240 ha cu o populaţie de 1284
locuitori şi 436 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1421 ha - terenuri agricole; 171 ha – terenurile localității;
201 ha – terenurile fondului silvic; 287 ha-pășuni publice; 36 ha – terenurile fondului apelor;
207 ha- pîrloagă; 350 ha nu se prelucrează.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Punctul medical,
Biblioteca, Grădiniţa de copii, Casa de Cultură (în stare avariată), Casa de deservire socială.
În teritoriul primăriei sunt zăcăminte de nisip și lut, pe care le folosește populația la reparația
construcțiilor și se extrag în cantități mici.
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Teritoriul primăriei este traversat de rîul Cogîlnic, care în comun cu zona de protecție ocupă o
suprafață de 6,30 ha. În zona de protecție cresc diferite specii de copaci și ierburi, folosite
pentru pășunat. În extravilan curg 2 rîulețe alimentate din izvoare. Apa din izvoare se
acumulează într-un bazin acvatic cu o suprafață de 3,0 ha, apa se folosește pentru adăpatul
vitelor. Lungimea totală a rîurilor din localitate este de 4,3 km. În fășiile de protecție se
întîlnesc specii de nuc, salcîm, stejar, arțar, vișin, aguți, păducel, ect.
Pe teritoriul primăriei sunt 4 bazine acvatice/iazuri cu o suprafață de 14,8 ha. Dintre cele 4,
doar unul este cu apă pe o suprafață de 3,2 ha, care necesită reconstrucții. Cele 3 bazine fără
apă sunt construite în anii 70-80 secolul trecut și au fost distruse de apele puternice în urma
ploilor.
În localitate au fost construite 6 izvoare cu apă potabilă. Apa se folosește pentru consum
potabil, adăpatul animalelor și irigarea grădinelor de pe lîngă case. În intravilan și extravilan
sunt construite 96 fîntîni de mină. Apa se folosește de către populație pentru consum potabil
și alte necesități gospodărești. Calitatea apei variază cu un conținut majorat la conținutul de
nitrați.
Primăria dispune de 3 sonde arteziene, dintre care 2 funcționale și se exploatează, alta cu apă
tehnică este conservată. La sondele funcționnale zone sanitare de protecție se respectă,
plantate cu arbori și ierburi mulianuale.
În localitate sunt construite în anii 2008-2010 2 sisteme de aprovizionare cu apă potabilă cu
lungimea de 6,3 km, care la moment funcționează, alimentate din sondele arteziene. La
apeducte sunt conectate 248 gospodării, școala și grădinița din localitate, moara, barul. Apa se
utilizează pentru consum potabil, adăpatul animalelor și păsărilor domestice, irigarea mică.
Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de Primărie.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare și tratare va apelor uzate..
Activităţi economice desfăşoară 5 agenţi economici, inclusiv două magazine, un bar, o moară
pentru prelucrarea porumbului și florii soarelui, un atelier pentru reparația tehnicii.
Sectorul privat dispune de 343 capete ovine, 256 - bovine, 535 capete porcine, 7500 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3531,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 0,79 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
Comuna Ghiduleni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Ghiduleni (s. Ghiduleni, s.Roșcanii de Sus și s.Roșcanii
de Jos) constituie 2639 ha cu o populaţie de 1161 locuitori (Ghiduleni-941, Roșcanii de Sus167 și Roșcanii de Jos-53 persoane) şi 437 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Ghiduleni, Școalagrădiniță Roșcanii de Sus, Grădiniţa de copii „Ghiocel” Ghiduleni, Estrada de vară Ghiduleni,
Oficiul medicilor de familie.
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Teritoriul primăriei este traversat de rîulețul Valea Cogîlnicului cu o lungime de 4 km, rîulețul
Filanda-2 km, care se revarsă în r. Cogîlnic.
Pe teritoriul primăriei sunt 3 bazine acvatice/iazuri, 1- constriut în a. 1992, cu suprafașa de
10,91 ha; 2-construit în 1992, cu suprafașța de 7,80 ha și 3- construit în a. 2002, cu suprafașța
de 0,32 ha.
În comună este un izvor cu apă potabilă. Starea izvorului este satisfăcătoare. În cele 62 de
fîntîni de mină apa este nacalitativă și poate fi folosită în scopuri tehnice. Starea fîntînilor este
bună.
Primăria dispune de 4 sonde arteziene, dintre care 2 funcționale, altele 2-conservate. Cu zone
de protecție neamenajate. Calitatea apei este bună. Volumul de apă anual prelevată din sonde
constituie 8700 m3.
Comuna Ghiduleni dispune de apeduct, construit în a. 2011, lungimea 4,5 km, în stare bună și
deservește Gimnaziul, Grădinița, 820 locuitori. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt
acordate de către ÎM „Servicii comunale” Ghiduleni. Tariful penrtu consumul de apă
constituie12 lei/m3.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare, dar primăria dispune de
proiectul „Rețelele și instalațiile de epurare a canalizării din s. Ghiduleni, r-nul Rezina”,
proiectat în 2009 și înaintat la FEN spre finanțare. Liceul și grădinița dispun de rețele locale
de canalizare, apele uzate fiind acumulate în haznale.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 1400 capete ovine, 275 - bovine, 440 capete porcine, 8200 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 4074,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de 2 gunoişti pe o suprafață de 1,9 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Gordinești
Suprafaţa totală a terenurilor satului Gordinești constituie 1653 ha cu o populaţie de 1087
locuitori şi 507 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1088 - terenuri agricole; 174 ha suprafața satului; 196 ha –
fondul silvic. 9,0 ha-rîpi. Pe teritoriul primăriei se află cariera de lut a uzinei de cărămidă, care
nu funcționează.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Gordinești, Oficiul
Medicilor de familie, Grădiniţa de copii, Oficiul poștal, Biblioteca sătească, Estrada de vară,
Biserica ortodoxsă cu Hramul Tuturor Sfinților.
Pe teritoriul primăriei curge rîulețul Cogîlnic cu o lungime de aproximativ 3 km. Zonele de
protecție lipsesc. Apa nu se folosește.
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Pe cursul r. Cogîlnic este construit în anul 1984 un lac de acumulare cu suprafața de 21,43 ha,
cu un volum de apă de 430600 m3 pentru creșterea peștelui. Dighul este în stare bună, în zona
de protecție cresc arbori de salcie, prune, nuci, salcîm, ect.
Pe teritoriul primăriei este construit în anul 2010 un bazin acvatic/iaz cu suprafașa de 0,80
ha. Zona de protecție lipsește. Concomitent sunt 18 izvoare, dintre care 10 sunt în stare
satisfăcătoare, altele 8-nesatisfăcătoare. Ape este de calitate și se folosește în scopuri potabile.
În localitatea Gordinești sunt 154 fîntîni de mină, starea cărora este satisfăcătoare. În
majoritatea fîntînilor apa nu se încadrează în parametrii normativi de folosință. Pe teritoriul
primăriei Gordinești sunt 3 sonde arteziene, care necesită reparații.
Localitatea Gordinești nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă, canalizare
și epurare a apelor uzate. La moment apele uzate de la Gimnaziu, grădinița de copii și estrada
de vară sunt acumulate în haznale. În comunitate este creată ÎM „Gordinești”
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 185 -capete ovine, 197 - bovine, 285 -capete porcine, 3250 -păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2324,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Pe teritoriul primăriei este o gunoișe pe o suprafață de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate de
către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Ignăței
Suprafaţa totală a terenurilor satului Ignaței constituie 3550 ha cu o populaţie de 2381
locuitori şi 917 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1612,8 ha - terenuri arabile; 308,3 ha- plantații
multianuale; 508 ha- pășuni; 130,5 ha.-plantații forestiere; 63,01 ha-terenurile fondului
apelor; 13,0 ha-spații verzi..
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul, Grădinița de copii,
Centrul medicilor de familie, Casa de cultură.
Localitatea este traversată de 2 rîpi și 2 rîulețe - Șegala și Fundul rîpii. Pe teritoriul primăriei
sunt 2 iazuri, unul cu suprafața de 28,24 ha și altul cu suprafața de 0,70 ha. Ambele sunt în
stare satisfăcătoare. În localitate sunt 17 izvoare, 400 fîntîni de mină, 3 sonde arteziene.
Calitatea apei este bună și se folosește pentru alimentație. Starea fîntînilor este bună.
Satul Ignaței dispune de un sistem de aprofizionare cu apă a populaâiei cu lungimea de 5 km.
Starea rețelelor este bună. La apeduct sunt conectați 190 consumatori. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt acordate de Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale Ignaței”.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 8 agenți economici, inclusiv 4 –în agricultură și 4- în comerț.
Sectorul privat dispune de 945 capete ovine, 378 - bovine, 915 capete porcine, 13450 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 5777,7 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
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temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprtafață de 0,96 ha. Deșeurile sunt
transpotate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
nu se cunoaște.
Satul Cogîlniceni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Cogîlniceni constituie 1462 ha cu o populaţie de 625
locuitori şi 231 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 595,35 ha - terenuri agricole; 585,84 ha.-terenurile fondului
silvic; 19,0 ha-terenurile fondului apelor; 183,6 ha-terenurile fondului de rezervă; 6 ha- rîpi.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Școala primară-grădiniță,
Oficiul medicilor de familie, biblioteca sătească, biblioteca școlară, Căminul cultural
Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de nisipși lut, care se utilizează în mod individual și de
uz comun.
Localitatea este traversată de rîulețul Cogîlnic cu o lungime de 420 m. Apa se folosește parțial
pentru irigare.
Pe teritoriul primăriei sunt 3 bazine acvatice/iazuri, dintre care unul cu suprafața de 6,0 ha,
construit în anul 1964, cu un volum de apă de 64000 m3, este amplasat în partea de sud-est a
satului, starea bazinului este bună, a dighului este satisfăcătoare. Apa parțial se folosește
pentru irigare. Construcții hidrotehnice nu există, pe maluri sunt prezenți arbori, specia
salcîm. Altele 2 aparțin persoanelor fizice: Morari Iurie pe o suprafață de 0,09 ha, constriut în
a. 2001, folosit pentru irigare, scăldat; Morari Alexei pe o suprafață de 0,17 ha, construit în a.
2001, înămolit. Pe malurile ambelor iazuri sunt arbori de salcie, plop, nucari.
În localitate sunt 6 izvoare. Starea izvoarelor și calitatea apelor este bună. Din cele 84 de
fîntîni de mină populația utilizează apă pentru consum potabil. Starea fîntînilor este bună.
Satul Cogîlniceni nu dispune de sisteme centralizate de apovizionare cu apă și canalizare
Activităţi economice desfăşoară agenți economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 44 capete caprine, 91 - bovine, 22 capete porcine, 17- cabaline 340
- păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1002 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 0,99 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Cuizăuca
Suprafaţa totală a terenurilor satului Cuizăuca constituie 2453 ha cu o populaţie de 1550
locuitori şi 523 gospodării.
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Din suprafaţa totală a terenurilor: 1425 ha - terenuri agricole; 215 ha – terenurile satului; 484
ha-plantații forestiere; 15 ha – fondul apelor, inclusiv zonele de protecție-3,0 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic „Ion Creangă”,
Centrul de Sănătate, Grădiniţa de copii , Căminul Cultural, Biblioteca Publică, Centru
Comunitar.
Pe teritoriul primăriei curge rîul Cogîlnic, cu o lungime de 2,0 km. Apa se folosește pentru
adăpatul vitelor, irigare. Zona de protecție nu este delimitată. Este construit în a.1980 un
bazin acvatic/iaz cu suprafața de 6,2 ha, înămolit, digul este avariat, construcții hidrotehnice
nu există. Apa se folosește pentru adăpatul animalelor, parțial pentru irigare. În zona de
protecție sunt arbori, specia nuc, plantați în a.2011.
Pe teritoriul primăriei sunt 3 izvoare cu un debit de 2,5 m3/oră. Apa este folosită pentru
adăpatul animalelor, calitatea apei este bună.
În localitatea Cuizăuca sunt în jur de 203 fîntîni de mină, care se folosesc pentru alimentație și
alte necesități gospodărești. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.
Pe teritoriul primăriei sunt 2 sonde arteziene, exploatabile cu zona de protecție-0,2 ha și
gestionate de primărie. Localitatea Cuizăuca dispune de sistem centralizat de aprovizionare
cu apă cu lungimea de 7,0 km. La moment funcționează 2 rețele de apeduct, prima construită
în a. 2005, alta-anul 2010. Starea rețelelor este bună, la ele sunt conectate 412 persoane.
Apele uzate de la Centrul de Sănătate, grădiniță cunt acumulate în haznale, evacuate și
transportate cu autospeciale, taiful pentru 1 m3 de apă constituie 10 lei.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 600 -capete ovine, 200 - bovine, 900 -capete porcine, 5000 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3750 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiștea amenagată.
Primăria dispune de o gunoiște amenajată, amplasată în extravilan la o distanța de la sat de
200 m. pe o suprafață de 0,82 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Meșeni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Meșeni constituie 1044 ha cu o populaţie de 910
locuitori şi 335 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Punctul medical, Biblioteca, Clubul sătesc.
Pe teritoriul primăriei curge rîulețul Cumparia. Apa se folosește pentru adăpatul vitelor. În
centrul satului se află un izvor cu debitul de 50 l/min. În satul Meșeni sunt 157 fîntîni de mină.
Pe teritoriul primăriei este o sondă arteziană exploatabilă cu zona de protecție. Localitatea
Meșeni dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 8,0 km,
construit în a. 2014 în stare bună. la sistem sunt conectate 4 unități economice și 130
gospodării. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de ÎM „ServCom” Meșeni. Tariful
pentru consumul de apă constituie 10 lei/m3. De sistem de canalizare localitatea nu dispune.
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Sectorul privat dispune de 115 -capete ovine, 105 - bovine, 510 -capete porcine, 2850 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1965 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiștea amenagată.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 0,7 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Autoritatea publică locală a alocat 360 mii lei și FISM-ul -1194469 lei pentru construcția
apeductului.
Satul Otac
Suprafaţa totală a terenurilor satului Otac constituie 1309,33 ha. cu o populaţie de 670
locuitori şi 250 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Centru Comunitar de Educație
timpurie Otac (grădiniţa).
Teritoriul primăriei traversează o rîpă cu bazinul hidrografic de 9 ha. Fășiile forestiere de
protecție constituie 3 ha. În localitate sunt 70 fîntîni de mină; un bazin acvatic pe o suprafață
de 6 ha, la moment uscat.
Pe teritoriul primăriei este o sondă arteziană exploatabilă cu zona de protecție. Localitatea
Otac dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 1,8 km. Serviciile
de aprovizionare cu apă sunt acordate de Întteprinderea Municipală. Tariful pentru consumul
de apă constituie 10 lei/m3. Volumul de apă consumat anual constituie 250000 m3. De sistem
de canalizare localitatea nu dispune.
Sectorul privat dispune de 311 -capete ovine, 110 - bovine, 205 -capete porcine, 1000 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1443,5 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiștea amenagată.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Comuna Pripiceni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Pripiceni (s.Pripiceni–Răzeși și s.Pripiceni-Curchi)
constituie 2035 ha cu o populaţie de 1253 locuitori şi 429 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1332 ha - terenuri arabile; 39 ha - plantaţii multianuale (20
ha vii, 19 ha livezi); 110 ha - păduri; 9,0 ha- fîșii de protecție.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Pripiceni-Răzeși,
Grădiniţa de copii „Giocel”, Căminul cultural, Biblioteca Publică, Centrul de Sănătate Pripiceni.
Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte (cariera de piatră și argilă), dar nu sunt folosite.

141

Teritoriul primăriei este traversat de rîul Cogîlnic cu o lungime de 9 km, 2 rîulețe și 3 rîpi cu
apă curgătoare. În fășiile de protecțe sunt arbori de stejar, arțar, salcîm, nucari.
Pe teritoriul primăriei sunt 3 bazine acvatice/iazuri, cu suprafața totală de 37,7 ha cu
destinația –creșterea peștelui. Starea bazinelor și digurilor este bună, construcții hidrotehnice
lipsesc.
În comună sunt 12 izvoare cu apă potabilă folosită pentru adăpatul vitelor și în alimentație. O
parte din izvoare sunt în stare deplorabilă și necesită reparații și amenajate.
Populația comunei se mai alimentează cu apă pentru scopuri gospodărești din 324 fîntîni de
mină. Fîntînile sunt în stare bună. Primăria dispune de 3 sonde arteziene, la moment
conservate.
Comuna Pripiceni nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 46 capete ovine, 146 - bovine, 23 –cabaline, 134-caprine, 4135 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1631,8 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoişte cu suprafața de 0,65 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
În comunitate activează ONG „GVC”
Satul Peciște
Suprafaţa totală a terenurilor satului peciște constituie 2716 ha cu o populaţie de 2325
locuitori şi 710 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1412,76 ha - terenuri arabile; 387,95 ha. –plantații
multianuale; 195,63 ha-pășuni; 474,57 ha- plantații forestiere; 29,85 ha-terenurile fondului
apelor; 215,24 ha-alte terenuri..
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic, Grădinița de
copii, Casa de Cultură, Punctul medical.
Localitatea este traversată de rîulețul Cogîlnic cu arbori de salcîm pe maluri. Apa se folosește
parțial pentru irigare.
Pe teritoriul primăriei este construit un iaz cu suprafața de 2,96 ha cu un volum de apă de 30
miii m3. Starea este satisfăcătoare.
În localitate sunt 6 izvoare. Starea izvoarelor easte satisfăcătoare, calitatea apelor este bună.
Apa se folosește în scopuri casnice
În localitate sunt 241 fîntîni de mină. Calitatea apei este bună. Starea fîntînilor este
satisfăcătoare. În teritoriul primăriei sunt 2 sonde arteziene, dintre care una exploatabilă, alta
– conservată. Calitatea apei este bună. Servește ca sursă de alimentare pentru 72 gospodării și
instituțiile publice. Tariful pentru consumul apei constituie 8 lei/m3.
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Satul Peciște nu dispune de sistem centralizat de apovizionare cu apă și canalizare. Apele
uzate de la gerădinița de copii sunt acumulate în hazna.
Activităţi economice desfăşoară agenți economici în agricultură ți comerț.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 0,5 ha autorizată. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul deșeurilor
acumulate nu se cunoaște.
Comuna Pereni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Pereni (s. Pereni, s. Roșcani) constituie 1250,47 ha cu o
populaţie de 628 locuitori şi 241 gospodării.
În localitate funcționează 5 Instituţii sociale/publice. Pe teritoriul primăriei curge rîulețul
Cogîlnic cu o lungime de 1,3 km. și rîpa „Pereni” cu o lungime de 1,0 km. Este construit în
2004 un iaz cu o suprafață de 0,86 ha pentru creșterea peștelui.
În localitate sunt sunt 4 izvoare în stare bună. Calitatea apei este bună. În satul Pereni sunt 96
fîntîni de mină, care servesc ca surse de alimentare cu apă a populației, sunt în stare bună.
Localitatea Pereni nu dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă, canalizare și
epurare a apelor uzate.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 106 -capete ovine, 104 -caprine, 114 - bovine, 114 -capete porcine,
3061 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1569,7 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Pe teritoriul primăriei este situată o gunoiște pe o suprafață de 0,56 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
Satul Trifești
Suprafaţa totală a terenurilor satului Trifești constituie 1293,63 ha cu o populaţie de 858
locuitori şi 388 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 577,68 - terenuri agricole; 561,59 ha - arabile; 181,62 ha plantaţii multianuale; 888,98 ha - păşuni; 313,01 ha-plantații forestiere; 24,57 ha – fondul
apelor. Fabrica materialelor de construcție Rezina are pe teritoriul primăriei cariera de piatră
cu o suprafață de 26,03 ha..
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Centrul de Sănătate,
Oficiul Medicilor de familie, Grădiniţa de copii, Casa de cultură.
Pe teritoriul primăriei curge rîulețul Cogîlnic și un afluent al rîulețului, care începe din s
Gordinești, raionul Rezina cu o lungime de 4,5 km. Pe maluri sunt prezenți arbori, specia
salcie și salcîm
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Pe cursul r. Cogîlnic este construit în anul 1984 un lac de acumulare cu suprafața de 21,43 ha,
cu un volum de apă de 430600 m3 pentru creșterea peștelui. Dighul este în stare bună, în zona
de protecție cresc arbori de salcie, prune, nuci, salcîm, ect.
Pe teritoriul primăriei sunt 9 izvoare cu un debit de 150 kg de apă pe minut. Apa este folosită
în scopuri potabile și necesități casnice, și uneori irigare. Majoritatea izvoarelor sunt într-o
stare satisfăcătoare, unul –necesită reparații capitale. Calitatea apei este bună.
În localitatea Trifești sunt în jur de 120 fîntîni de mină, dintre care 10 au secat, 70-80 sunt în
stare bună, altele 25-30 în stare satisfăcătoare și 10-15 sunt în stare nesatisfăcătoare și
necesită repațații, În majoritatea fîntînilor apa se încadrează în parametrii normativi de
folosință.
Pe teritoriul primăriei Trifești mai este o sondă arteziană, construită în a. 1975, exploatabilă
pînă în a. 1998. Timp de 8 ani sonda nu s-a exploatat. Începînd cu a. 2006 sonda funcționează
sezonier pe perioada caldă. Calitatea apei este bună. Apa se folosește în gospodării pentru
necesități casnice.
Localitatea Trifești nu dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă, canalizare și
epurare a apelor uzate. La moment funcționează 3 rețele de apeduct, construite în a. 1966,
1983, 1998 și 2004 de fosta gospodărie agricolă și de cetățeni cu lungimea de vre-o 2-2,5 km.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 66 -capete ovine, 86-caprine, 111 - bovine, 238 -capete porcine,
2370-păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1225,8 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Pe teritoriul primăriei este situată o gunoiște pe o suprafață de 0,56 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.

Raionul Sîngerei- 26 primării
Orașul Sîngerei
Suprafaţa totală a terenurilor orașului Sîngerei (or. Sîngerei și s. Vrănești) constituie 8282,25
ha cu o populaţie de 13.486 locuitori şi 5.920 gospodării.
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Sistemul educațional al orașului Sîngerei cuprinde 4 instituții preșcolare, 2 școli medii
generale, Liceul Teoretic „Olimp”, Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu”. Instituțiile de cultură
includ muzeul local, casa de cultură, biblioteca publică .
Sistemul ocrotirii sănătății include spitalul raional, centrul medicilor de familie și 2 policlinici.
Pe teritoriul orașului activează 8 farmacii.
Pe teritoriul orașului curge rîul Ciuluc cu lungimea de 8,2 km. În oraș sunt înregistrate 8
izvoare, utilizate pentru irigare. Pentru necesități casnice, inclusiv potabile se folosește apa
din sondele arteziene. Din cele 15 sonde existente, 10 sunt exploatabile, altele 5 sunt
conservate. Volumul de apă prelevată constituie 420 mii m3/anual.
Orașul Sîngerei dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 50,5
km, construit în anul 1961, care se află în stare nesatisfăcătoare și necesită reparații capitale.
La apeduct sunt conectați 4600 consumatori. În oraș ezistă un sistem de canalizare cu
lungimea de 9,4 km, construit în anul 1972. La sistem sunt conectați 1200 consumatori. Apele
uzate recepționate sunt evacuate la stația de epurare, situată în or. Sîngerei, str. Zadnipru,
construită în anul 1972 cu capacitatea de 600 m3/diurnă, gestionată de ÎM „Apa Canal”.
Serviliile de aprovizionare cu apă și sanitație sunt prestate de ÎM „Apa-canal” Sîngerei
Volumul de ape uzate evacuate fără tratare suficientă la SEB constituie 110 mii m3.
Orașul Sîngerei este o localitate urbană cu un potențial economic dezvoltat, datorită
numărului mare de agenți economici care își desfășoară activitatea în oraș. În prezent, în oraș
activează circa 800 agenți economici. Pe teritoriul orașului activează 17 întreprinderi
industriale: combinatul de pîine, întreprinderea de prelucrare a strugurilor și a merelor,
întreprinderea „Gelibert”, producători și distribuitor de sucuri.
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Unitățile comerciale (18 magazine cu o suprafață de 5239 m.p.), 15 unități de alimentație
publică (1110 locuri), 2 unități prestări servicii, o piață, care prin contribuția lor completează
bugetul local. De asemenea în oraș își desfășoară activitatea filialele a 3 bănci comerciale și a
unei companii de asigurări. Producția agricolă este achiziționată de întreprinderea
cooperatistă de colectare a producției și comerț „Colprodcoop” cu o cifră de afaceri de circa 10
mln. lei anual.
În extravilanul orașului sunt 10 stîni de ovine, 3 ferme de bovine, deșecțiile animaliere sunt
folosite ca îngrășîăminte organice în agricultură.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată cu suprafașa de 2 ha, amplasată la 10 km de or.
Sîngerei.
Or. Biruința
Suprafaţa totală a terenurilor orașului Biruința constituie 240,44 ha cu o populaţie de 13090
persoane şi 1320 gospodării.
În oraș funcționează Instituțiile publice: Primăria, Liceul Teoretic „Luceafărul”, Centru de
Sănătate Biruința, Casa de cultură, Școala profesională nr.1 Alexandreni, Grădinița de copii
„Îngerașul”.
În teritoriul orașului sunt înregistrate 55 fîntîn de mină, calitatea apei este bină; 3 sonde
arteziene., dintre care 2 sonde arteziene sunt folosite pentru aprovizionarea cu apă a
blocurilor locative, precum și caselor individuale; una este în rezervă și nu funcționează.
Sondele dispun de zone sanitare de protecâie, calitatea apei este bună. Orașul Biruința
dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 19 km, alimentat din
sondle arteziene construite în anii 1961, 1989, care sunt în stare deplorabilă. Sistemul de
canalizare cu lungimea de 27 km a fost construit în anul 1961. La moment, în stare
deplorabilă. La sistem sunt conectate 1200 gospodării, 15 agenți economici. Apele reziduale
sunt tratate la stația de epurare amplasată în satul Alexandreni, care funcționează cu un
randament redus, deoarece utilagul este învechit. Serviciile sunt acordate de ÎM DPGCL
Biruința. Tarifele pentru serviciile comunale constituie 9,90 lei –apă și 9,90 lei- canalizare, 7
lei- evacuarea deșeurilor menajere solide pentru persoanele fizice și 20,35 lei-apă și 31,69 leicanalizare pentru persoanele juridice. Volumul de apă prelevat în a. 2016 din sonde constituie
46.3 mii m3 .Volumul de ape uzate fără epurare constituie 32,2 mii m3.
Activități economice desfășoară 32 agenți economici: ÎI „DimJanOchincă” (baza de cărbuni);
SRL „Impiescar-Peco”, SRL „DATARIO” (stație de alimentare cu carburanți); S.A. „Ghips –
Biruința” (producerea ghipsului); Î.S.BK–Building (producerea blocurilor din ciment); Î.M.
„Sudzuker” (ambalarea zahărului); SRL „Olanita Com” (producerea lăzilor din lemn); SRL
„Marilea-Com”, SA „Materiale forestiere de construcție” (materiale de construcție); ÎI „Baltean
Alexandru” (piese și accesorii pentru autovehicule); 18 unități comerciale și 4- prestări
servicii.
Pe teritoriul primăriei există un poligon de acumulare, sortare și valorificare a deșeurilor
menajere solide pentru 3 primării: com Alexandreni, com Heciul Vechi și or. Biruința cu
capacitatea de 50 000 m3. Volumul de deșeuri acumulat la moment este de 9 000 m.
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Comuna Alexandreni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Alexandreni (s.Alexandreni, s.Grigorești, Heciul Vechi,
s. Țîplești, s. Țîpletești) constituie 6823,59 ha cu o populaţie de 5970 locuitori şi 2112
gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, 4 Gimnazii, 4 Grădiniţe de copii, 4
Cămine culturale, 4 Biblioteci publice, 4 Oficii a medicilor de familie.
Comuna este traversată de rîul Răut cu lungimea de 7,5 km; un rîuleț în s. Alexandreni, cu
lungimea de 3,5 km; un rîuleț în s. Grigorești cu lungimea de 4 km; un rîuleț în s. Heciul Vechi,
cu lungimea de 4 km; fără fășii forestiere de protecție.
Pe teritoriul primăriei sunt 10 bazine acvatice cu suprafața totală de 21,37 ha, utilizate pentru
piscicultură și irigare, date în exploatare în perioada anilor 1978-2014. Starea baragelor –
parțial satisfăcătoare. În comună sunt 12 izvoare în stare satisfăcătoare, apa se folosește
pentru alimentarea bazinelor de apă, adăpatul animalelor.
În perimetrul primăriei sunt 1700 fîntîni de mină, majoritatea în stare satisfăcătoare, apa se
folosește în alimentație și alte necesități casnice; 13 sonde arteziene, dintre care 2
exploatabile (SRL Multival-în proces tehnologic, s. Țiplești-alimentație și necesități casnice).
Trei sonde sunt conservate, altele 8-nefuncționale. La momentul actual în curs de
implementare se află proiectul „Alimentarea cu apă potabilă a s. Heciul Vechi rl Sîngerei”,
lungimea totală a traseului de apeduct este de 18 388,6 km alimentat din conducta de apeduct
Soroca- Bălți. Volumul de apă consumat pentru irigare constituie 13 000 m. Cu statut de
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contribuție a comunității pentru implementarea proiectului „Alimentarea cu apă potabilă a s.
Heciul Vechi rl Sîngerei” s-au alocat 475 000 lei. Fondul ecologic Național a alocat- 7 650 000
lei.
Comuna nu dispune de sistem centralizat de canalizare. În s. Alexandreni pe o suprafață de
99,36 ha se extinde Cîmpul de filtrație, construit în anul 1960, beneficiar ÎM DPGCL din or.
Biruința rl Sîngerei.
Activităţi economice desfăşoară 36 agenţi economici, inclusiv: 11- în agricultură GȚ „Rîmbu
Gheorghe”, GȚ „Burcovschi Victor”, GȚ „Joian Vladimir”, SRL „Arpan”, SRL „Demender-Com”,
SRL „Ladiagro”, SRL „Agricol Nord”, SRL „Agrofix Com”, SRL „Burcovschi Grup”, SRL „Djerelo
Agro”, SRL „Multival” (cuitura plantelor cerealiere, tehnice); SRL „Oldivis V.V”. (comerț cu
amănuntul, întreținerea și reparația autovehicolelor); 18 unități comerciale ÎI „Elvira Vovc”,
ÎCCA „Angro Coop Bălți” (2), Ciubaciuc Ion, ÎI „DRA-MA” Dohotaru, ÎI „DRAMA –Dohotaru”,
Mocanu Ruslan, ÎI „Crudu Tatiana”, ÎI „Ciobanu Ion”, SRL „Iscolnîis-Market”, SRL „Besa-Prim”,
Stah Angela, Enache Victor, CC „Consum COOP Alexandreani” mag. nr. 1, 4, 5, 6 și 7; ÎI
„Șpatacovschi Serghei” (2- întreținerea și reparația autovehicolelor, comerțul pieselor și
accesorii pentru autovehicole); Berega Grigore (reparația tehnicii de uz casnic,
instrumentelor, mecanizmelor și cesurilor); Roșu Veaceslav (executarea și realizarea
obiectelor din lemn, metal, chips, argilă, ciment); SRL „Gustul Aristocratic” (coacerea și
realizarea pîinii); SRL „Sigman-Prim” (confecționarea și comercializarea ușilor și ferestrelor
din termopan). SRL „Vast Protect” dispune de un depozit și realizează îngrășăminte minerale,
pesticide și erbicide.
Sectorul privat dispune de 1360 -capete ovine, 516 - bovine, 79- cabaline. Gunoiul de grajd în
cantitate de 5159,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile
cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca
îngrăşămint organic.
În comuna Alexandreni funcționează serviciul public de colectare și evacuare a deșeurilor
menajere. Deșeurile sunt evacuate la poligonul pentru colectarea, sortarea și depozitarea
deșeurilor menajere cu suprafața de 2,63 ha, capacitatea de 50 000 m3, volumul acumulat
constituie 12 000 m3. Serviciul respectiv este transmis în gestiunea ÎM DPGCL din or. Biruința
rl Sîngerei. Tariful constituie 5 lei de persoană.

Comuna Bălășești
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Bălășești (s.Bălășești, s. Sloveanca) constituie 2371,1
ha cu o populaţie de 2812 locuitori şi 874 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1662,88 ha- terenuri agricole, 1445,88 ha - arabile; 88,55
ha - plantaţii multianuale; 322,05 ha - păşuni; 11,56 ha – fondul apelor, 62,59 ha- fășii
forestiere. .
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, 2 Gimnazii, 2 Grădiniţe de copii, 2
Cămine culturale, 2 Biblioteci publice, Punctul medical.
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În localitate există o rîpă cu lungimea de 1,5 km; 2 iazuri cu suprafața totală de 11,56 ha: iazul
cucoanei construit în anul 1978 și iazul la ciocel, construit în anul 1983, la moment fără apă.
Pe teritoriul primăriei există 6 izvoare în stare bună cu apă potabilă; 252 fîntîni de mină în
stare satisfăcătoare cu apă potabilă; 3 sonde arteziene, dintre care 2 cu zone sanitare de
protecție. Apa este tehnică.
Localitatea dispune de 3 trasee de aprovizionare cu apă, alimentate din 3 sonde arteziene. 1cu lungimea de 2,5 km , construit în anul 1966; 2- cu lungimea de 1,8 km, construit în anul
1976 și 3- cu lungimea de 1,6 km, construit în anul 2014. La acestea sunt conectate 410
gospodării individuale, Gimnaziul, Grădinița și Punctul medical. Tariful constituie 10 lei/ m3
de apă.
Comuna nu dispune de sisteme de canalizre și epurarea apelor uzate.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în domeniile de activitate agricultură și
comerț.
Sectorul privat dispune de 320 -capete ovine, 165 - bovine, 496-capete porcine, 5120 păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2612,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Comuna Bilicenii Noi
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Bilicenii Noi (s. Bilicenii Noi, s. Lipovanca, s. Mîndreștii
Noi) constituie 3056,49 ha cu o populaţie de 2090 locuitori şi 860 gospodării
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, 2 Gimnazii, 2 Grădinițe de copii,
2 Instituții de sănătate, 1 Cămin cultural, 1 Club.
În comună sunt construite 12 iazuri, cu suprafața totală de 3,11 ha. Pe teritoriul comunei este
un izvor, apa se folosește pentru adăpatul animalelor; 5 sonde arteziene, dintre care 3 se
exploatează, altele 2 sunt conservate, apa se folosește pentru consum potabil. Comuna nu
dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 34 unități economice.
Sectorul privat dispune de 800 capete ovine, 137- bovine, 250-porcine și 4500- păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de circa 1957,3 (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
Pe teritoriul primăriei este o gunoiște pe o suprafață de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate la
gunoiște în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.

Comuna Bilicenii Vechi
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Bilicenii Vechi (s. Bilicenii Vechi, s. Coada Iazului)
constituie 4459,83 ha. cu o populaţie de 3800 locuitori și 1300 gospodării.
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Din suprafaţa totală a terenurilor: 3719,24 ha- terenuri agricole, 2425 ha –terenuri arabile;
206,11 ha - plantaţii multianuale; 1018,78 ha - păşuni; 32,62 ha-plantații forestiere (arendă),
129,54 ha – fondul apelor.
În comună funcționează Instituţiile sociale/publice: Primăria, Gimnaziul s. Bilicenii Vechi,
Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi, Casa de cultură s. Bilicenii Vechi, Biblioteca Bilicenii Vechi,
Grădinița de copii Bilicenii Vechi, Grădinița de copii s. Coada Iazului, Clubul s. Coada Iazului.
Comuna Bilicenii Vechi este traversată de rîul Ciulucul Mare, afluent de dreapta a rîului Răut.
Fășiile forestiere sunt extinse pe o suprtafață de 32,62 ha, necesită o reabilitare cu plantarea
arborilor tineri.
În comună sunt construite 11 bazine acvatice/iazuri. Iazurile „Rîioasa” cu supafața de 2,10 ha,
construit în anul 1965; „La Brigadă”, cu suprafața de 2,30 ha, construit în anul 1967, sunt în
stare bună, inclusiv și digurile. Iazurile „La Ciuluc”, cu suprafața de 10,73 ha, construit în anul
1984; „Rîbhoz Brumă”, cu suprafața de 14,22 ha, construit în anul 1960 sunt parțial uscate,
starea digurilor este satisfăcătoare. Iazurile la „Letnii lagăr”, cu suprafața de 0,50 ha, construit
în anul 1995; Pe „Vale”, cu suprafața de 0,67 ha, construit în anul 1980; Pe „Vale-2”, cu
suprafața de 0,53 ha, construit în anul 1980; „Rîbhoz Coada Iazului”, cu suprafața de 17,36 ha,
construit în anul 1975; La „Steclear”, cu suprafața de 1,60 ha, construit în anul 1985 și Rîbhoz
„Bilicenii Vechi”, cu suprafața de 72,16 ha, construit în anul 1965 sunt uscate. La iazul „La
Iavorschi”, cu suprafața de 1,35 ha, construit în anul 1975 digul necesită reparație. .
Pe teritoriul comunei sunt 724 fîntîni de mină; 6 sonde arteziene, dintre care una exploatabilă
(s. Coada Iazului), una este conservată (pe Vale). Comuna nu dispune de sisteme centralizate
de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 2600 capete, 120- caprine, 200-bovine, 120-caprine, 220-porcine,
50-cabaline și 12000- păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4191 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe suprafața de 0,5 ha. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște
Comuna Bursuceni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Bursuceni (s. Bursuceni, s. Slobozia-Măgura) constituie
2841,44 ha cu o populaţie de 1432 locuitori şi 479 gospodării
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Centru pentru
tineret, 2 Grădiniţe de copii, Casa de cultură, 2 Puncte medicale, Oficiul poștal.
Comuna Bursuceni este traversată de rîul Ciulucul Mic cu lungimea de 5200 m. Zona de
protecție și fîșia forestieră de protecție lipsesc.
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În comună sunt construite 3 bazine acvatice/iazuri, dintre care unul cu suprafața de 10,32 ha
cu volumul de apă 103000 m3 , digul necesită reparații, altul cu suprafața de 3,32 ha cu
volumul de apă 33000 m3, este în stare bună, al treilea cu suprafața de 1,55 ha este înămolit.
Pe teritoriul comunei sunt prezente izvoare cu debite mici de apă; 154 fîntîni de mină, dintre
care 134 cu apă potabilă, 20- cu apă salinizată.
Primăria Bursuceni dispune de o sondă arteziană cu zonă de protecție, care alimentează
rețelele lolale de aprovizionare cu apă cu o lungime totală de 12 km. Comuna nu dispune de
sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate. Serviciile comunale sunt asigurate de către ÎM
„Apă potabilă-Bursuceni”. Volumul de apă consumat anual constituie 6300 m3.
Activităţi economice desfăşoară 10 unități economice, inclusiv în agricultură-2 (ÎI „PrisVio”,
GȚ „Surdu Grigore”); 9- în comerț ( ÎI „Roșca Raisa” , ÎI „Ciuntu Rodica” , ÎI „Cimpoieș Aliona”,
ÎI „Furtună Zinaida”, ÎI „Zosim Ala”, COOP Coșcodeni.
Sectorul privat dispune de 5535 capete, gunoiul de grajd în cantitate de circa 2000 tone
(calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi
se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se
transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Pe teritoriul primăriei sunt situate 3 gunoiși, amplasate în extravilanul localităților. Anual,
deșeurile sunt acoperite cu pămînt pentru compostare. Evidența nu se duce și volumul de
deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Comuna Chișcăreni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Chișcăreni (Chișcăreni, Slobozia-Chișcăreni,
Nicolaevca) constituie 8437,34 ha cu o populaţie de 5535 locuitori şi 2320 gospodării.
Comuna dispune de un parc de odihnă pe o suprafață de 1,93 ha, 3 monumente pe o suprafață
de 2,02 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, 3 Școli, una școală muzicală, 2
Case de cultură, 4 Grădinițe de copii, 2 Puncte medicale, un spital, 2 Biserici.
Comuna Chșcăreni este traversată de rîul Ciulucul de mijloc, rîulețele Chișcari, Roșiori, Jidani,
rîpile Carson, La picior, La Erugi, din Căprești, la Patron.
În comună sunt construite 19 bazine acvatice/iazuri, dintre care 10 în proprietatea unității
administrativ-teritoriale și 6 – gestionate de SA „Pește”. Suprafața totală constituie 304 ha.
Bazinele sunt utilizate pentru irigare și adăpatul animalelor. Digurile sunt în stare
satisfăcătoare cu zone de protecție plantate cu arbori, specia salcie, frasin.
Pe teritoriul comunei sunt prezente 2 izvoare, apa cărora se folosește pentru adăpatul
animalelor și consum potabil. Apa este de calitate bună. Izvoarele sunt în curs de amenajare.
În cele peste 200 fîntîni de mina apa este de calitate foarte proastă, doar în 4 din ele cantitatea
de nitrați este în normativele admisibile.
Primăria Chișcăreni dispune de 3 sonde arteziene cu zonă de protecție, care alimentează
sistemele de aprovizionare cu apă cu o lungimea de 50,7 km în localitatea Chișcăreni (2 sonde,
construite în anii 2004 și 2010) și 1,22 km –în s. Nicolaevca (o sondă, construită în anul 2014).
Calitatea apei din sonde corespunde normativelor de potabilizare. În s. Chișcăreni, la rețelele
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de apeduct sunt conectate 12 instituții publice, 9 agenți economici și 1225 persoane fizice. În
s. Nicolaevca la sistemul de apeduct sunt conectate 35 persoane fizice.
Comuna Chișcăreni nu dispune de sisteme centralizate de canalizare. Circa în 100 de
gospodării apele uzate sunt acumulate în haznale și evacuate periodic cu autospeciale contra
plată. Doar apele uzate de la grădinița de copii sunt evacuate și tratate la o stație de epurare
de capacitate mică. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM „SERV-COM”
Chișcăreni. Volumul de apă captată pentru consum potabil și alte necesități casnice constituie
50 mii m3 anual. Tariful pentru 1 m3 de apă constituie 10 lei pentru persoanele fizice 40 lei
pentru agenții economici și 25 lei pentru instituțiile bugetare.
Activităţi economice desfăşoară o fabrică mare de textile italiană, care exportă variate modele
de haine în toată Europa, o moară, o oloiniță, 7 unități de prestări servici: 3 frezării, una de
reparație a încălțămintei, 2-reparații auto și un atelier reparații haine, unitățile comerciale din
comună.
Sectorul privat dispune de 252 capete bovine, 1864 –capete ovine, cca 5000 –păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de circa 1182,8 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiștele autorizate.
Pe teritoriul primăriei sunt situate 3 gunoiși, amplasate în extravilanul localităților. Evidența
nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
În comună sunt înregistrate 15 AO și ONG-uri cu diverse profiluri de activitate.,
Comuna Ciuciuieni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Ciuciuieni (s. Ciuciuieni, s. Brejeni) constituie 2302,4
ha cu o populaţie de 1197 locuitori şi 415 gospodării. În comună există un sector cu vegetație
de stepă- monument al naturii, protejat de stat.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1783,19 ha- terenuri agricole, 954,54 ha - arabile; 178,56
ha - plantaţii multianuale; 644,17 ha - păşuni; 338,92 ha-plantații forestiere, 45,74 ha – fondul
apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu Ciuciuieni, Oficiul
medicilor de familie, Grădinița de copii s. Ciuciuieni, Biblioteca publică, oficiul poștal, blocul
administrativ Brejeni.
Comuna Ciuciuieni este traversată de rîul Ciulucul de mijloc cu lungimea de 2700 m. Fășiile
forestiere lipsesc.,
În comună sunt construite 4 bazine acvatice/iazuri, cu destinația piscicultură, agrement.
Starea digurilor este bună. Trei bazine cu suprafețele respectiv de 6,58 ha; 10,9 ha și 5 ha sunt
în stare bună cu volumele de apă de 10200 m3; 16350 m3 și 2500 m3. Unul cu suprafața de
11,54 ha, la moment, este uscat.
Pe teritoriul comunei sunt 46 fîntîni de mina, inclusiv 21 cu apă potabilă. Apa din aceste fîntîni
nu corespunde cerințelor și normelor sanitare, este folosită în gospodăriile individuale pentru
alimentație, adăpatul vitelor și parțial pentru irigare.
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Primăria Ciuciuieni dispune de 3 sonde arteziene exploatabile, cu zonă de protecție, îngrădite
cu plasă metalică. Cu toate că apa nu corespunde normativelor de potabilizare și indicilor de
calitate, apa se folosește în gospodăriile individuale pentru alimentație, adăpatul vitelor și
foarte puțină pentru irigare.
Comuna Ciuciuieni dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 12
km, alimentat din 3 sonde, construite respectiv în anul 1976, anul 1978 și anul 2013 și se află
ăntr-o stare bună. La sistem sunt conectate 4 instituții publice, 308 gospodării individuale
(780 persoane). Serviciile sunt acordate de către Asociația obștească a utilizatorilor de apă
(AUA). Volumul de apă consumat constituie 14100 m3. Comuna nu dispune de sistem
centralizat de canalizare. Apele uzate formate la Primărie, Gimnaziu, Grădinița de copii și
Oficiul medicilor de familie sunt acumulate în 4 haznale, apoi , după necesitate, evacuate cu
autospeciala.
Activităţi economice desfăşoară 4 agenți economici în agricultură și 3 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 342 capete bovine, 1218 –capete ovine, 152-caprine, 250- porcine,
43-cabaline și 5235 –păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4317,8 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiștele autorizate.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 0,3 ha. Colectarea deșeurilor este
asigurată de către ÎM „Servcom- Chișcăreni”.
În comună sunt înregistrate Asociația Utilizatorilor de apă și Asociația Părinților și
Pedagogilor.
Comuna Copăceni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Copăceni (s. Copăceni, s.Antonovca, s.Evghenievca,
s.Gavrilovca, s.Petrovca, s.Vladimireuca) constituie 4558 ha cu o populaţie de 3027 locuitori şi
1076 gospodării (s.Copăceni-776, s.Antonovca-48, s.Evghenievca-87, s.Petrovca-126,
s.Vladimireuca-45).
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2521 ha- terenuri agricole, 2474 ha - arabile; 16 ha plantaţii multianuale; 889 ha - păşuni; 69 ha-plantații forestiere, 52 ha – fondul apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, 2 Gimnazii, Casa de cultură, 2
Grădinițe, Centrul de sănătate, Oficiul poștal, 2 Biserici
Comuna Copăceni este traversată de rîul Ciulucul Mare cu lungimea de 4 km. Zona de
protecție lipsește.
În comună sunt construite 9 bazine acvatice/iazuri, cu suprafața totală de 34,61 ha, dintre
care și un bazin de acumulare. Bazinele acvatice au fost construite în anii 70, secolul trecut.
Din cele 9 bazine, 4 sunt uscate, 5 –sunt în stare bună, 3 –transmise în arendă, utilizate pentru
creșterea peștelui. Toate au zone de protecție cu arbori decorativi. Starea digurilor și
construcțiilor hidrotehnice corespunde cerințelor tehnice. Lacul de acumulare cu suprafața de
6,5 ha a fost construit în scop de protecție în cazuri de calamități naturale. Lacul cuprinde la
moment 50% din suprafață. Starea digului și a construcțiilor hidrotehnice corespunde
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cerințelor. Apa se folosește pentru adăpatul animalelor și creșterea peștelui. Zona de protecție
are o lățime de 25 m, sunt plantați arbori fructiferi și decorativi.
Pe teritoriul comunei sunt 205 fîntîni de mina, în stare satisfăcătoare, 50-60 % sunt cu apă
tehnică, altele 15-25 de fîntîni sunt conservate. Apa se folosește în cantități mici, cauza fiind
nivelui înalt de nitrați în apă.
Primăria Copăceni dispune de 9 sonde arteziene, dintre care 5 funcționale, altele 4 sonde sunt
conservate. Calitatea apei este bună și se folosește pentru consum potabil. Sondele dispun de
zone sanitare de protecție.
Comuna Copăceni dispune de 2 sisteme centralizate de aprovizionare cu apă cu lungimea de
36 km, alimentate din 4 sonde, construite în anul 1989 și se află într-o stare satisfăcătoare. La
sisteme sunt conectate 5 instituții publice, 8 agenți economici și 1060 gospodării individuale.
Tariful pentru 1 m3 de apă constituie 10 lei. Comuna nu dispune de sistem centralizat de
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 9 agenți economici în agricultură, 10 unități comerciale și 3deservire/ presrtări servicii..
Sectorul privat dispune de 385 capete bovine, 689 –capete ovine, 198 - porcine, 2867 –păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3885,8 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiștele autorizate.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 5 ha, dată în exploatare în anul
1978. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște .
Pentru construcția apeductelor APL a alocat 560 mii lei, fondul ecologic- 800 mii lei, bugetul
național-400 mii lei.
Comuna Coșcodeni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Coșcodeni (s. Coșcodeni, s. Bobletici, s. Flămînzeni)
constituie 4870,99 ha cu o populaţie de 2728 locuitori şi 988 gospodării
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Gimnaziul „Iurie Boghiu”, Centrul
de Sănătate, Școala primară-grădiniță Bobletici, Grădiniţa de copii „Izvoraș”, Casa de Cultură
Coșcodeni.
Comuna este traversată de rîul Ciuluc pe o lungime de 18 km și rîul Culișoara pe o lungime de
10 km.
Pe teritoriul primăriei sunt 5 bazine de apă pe o suprafață de 65,7 ha, în stare bună. Digurile
sunt în stare satisfăcătoare cu zone de protecție, înierbite, utilizate pentru piscicultură.
În comună sunt 9 izvoare în stare satisfăcătoare cu apă potabilă; 3 fîntîni arteziene cu zone de
protecție. Calitatea apei este bună. Populația se alimentează și din 97 fîntîni de mină în stare
bună. Apa se folosește pentru consum potabil.
Comunitatea dispune de un sistem de aprovizionare cu apă, gestionat de către ÎM „Apa
Flămînzeni-Coșcodeni”, pe cînd de sistem centralizat de canalizare nu dispune. Din sondele
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arteziene anual se prelevează 17 450 m3 de apă. Pentru construcția rețelelor de apeduct din
surse propriii s-au alocat 28 miii lei, din alte surse-1200,0 mii lei.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în domeniile de activitate agricultură și
comerț.
Sectorul privat dispune de 1049 -capete ovine și caprine, 326 - bovine, 383 -capete porcine,
161- cabaline și 12832 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 5252 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de un depozit de deșeuri menajere solide, amenajat pe o suprafață de 1,7 ha.
Capacitatea este de 15 000 m3, la moment sunt acumulate 10.000 m3. Depozitul este amplasat
în extravilanul localității.
Comuna Cotiujenii Mici
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Cotiujenii Mici (s. Cotiujenii Mici, s. Alexeevca, s.GuraOituz) constituie 1475,81 ha cu o populaţie de 1800 locuitori şi 645 gospodării.
Pe o suprafațăde 135,98 ha există fîții forestiere de protecție cu arbori, specia de nuc, salcîm,
arțar, zarzîr în stare satisfăcătoare.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Gimnaziul, Centrul de Sănătate,
Grădiniţa de copii, Biblioteca publică, Casa de Cultură.
În localitate există o rîpă cu lungimea aproximativ de 2,200 km.. Apa este folosită pentru
păsări și animale; 2 bazine acvatice/iazuri cu suprafața respectiv de 2,40 și 11,75 ha. Starea
bazinelor și djgurilor este bună. Ambele se folosesc pentru creșterea peștelui, irigarea
cîmpurilor și adăpatul animalelor.
Pe teritoriul primăriei există 2 izvoare în stare foarte bună. Apa este de calitate bună și se
folosește pentru consum potabil. În sat sunt 400 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare. Apa se
folosește pentru necesități casnice. Primăria Cotiujenii Mici diispune de 4 sonde arteziene,
dintre care 2-exploatabile și 2-conservate, cu zone de protacție. Apa din sonde corespunde
normativelor sanitare și indicilor de calitate.
Localitatea dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu o lungime de 2,200 km,
construit în anul 1980 și renovat în anul 2012. La sistem sunt conectați 80 consumatori.
Comunitatea nu dispune de sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate.
Două instituții publice-Gimnaziu și Grădinița sint conectate la sistemul local de canalizare cu
lungimea de 150 metri. Apele uzate sunt acumulate în două haznale și transportate cu
autospeciala . Comuna nu dispune de sisteme de canalizre și epurarea apelor uzate . Apele
uzate de la primărie, Gimnaziu, grădiniță și centrul comercial sunt acumulate în haznale și
transportate.
Activităţi economice desfăşoară 10 agenţi economici în domeniile de activitate agricultură și
comerț.
Sectorul privat dispune de 450 -capete ovine, 220 - bovine, 160 -capete porcine, 9600-păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1151 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
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temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Pe teritoriul primăriei există 3 gunoiști autorizate, amplasate în extravilanul comunei.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște .
Comuna Cubolta
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Cubolta (s.Cubolta, s. Mărășești) constituie
3921,39 ha. cu o populaţie de 1962 locuitori şi 820 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Liceul Teoretic „Pantelimon
Halipa”, Grădiniţa de copii „Romanița”, Casa de cultură, Oficiull medicilor de familie.
Comuna este traversată de rîul Cubolta cu un bazin hidrografic de 32,85 ha. Pe teritoriul
primăriei sunt 10 bazine acvatice, dintre care 5 sunt date în folosință, altele 5 sunt uscate.
Suprafața totală a acestora constituie 53,76 ha.

Pe teritoriul comunei sunt 355 fîntîni de mină, din care se alimentează populația. La moment
apeductul este în construcție.
Activităţi economice desfăşoară 12 SRL-uri în agricultură și 6 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 1170 capete ovine, 270 - bovine, 210 -capete porcine, 11200 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3656 tone (calculat conform normativelor) se
156

depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște, fie este
utilizat ca îngrășămînt organic pe ogoarele private.
Primăria dispune de o gunoişte cu suprafața de 0,7 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Dobrogea Veche
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Dobrogea Veche (s.Dobrogea Veche, s.Cotovca, s.
Dobrogea Nouă) constituie 3603,77 ha cu o populaţie de 1786 locuitori şi 926 gospodării
În comună funcționează 6 Instituţii sociale/publice. În comună sunt construite 12 bazine
acvatice/iazuri. Iazurile Cațapscoie, cu suprafața de 9,16 ha, anul construcției 1980; Mastofa,
cu suprafața de 16,80 ha, anul construcției 1986; Orehovaia Roșcia, cu suprafața de 5,77 ha,
anul construcției 1978; Condrata, cu suprafața de 1,46 ha, anul construcției 1960; Conschii, cu
suprafața de 2,19 ha, anul construcției 1962; Conschii 2, cu suprafața de 1,64 ha, anul
construcției 1961; Malîi Conschii, cu suprafața de 1,31 ha, anul construcției 1975; Cotovca, cu
suprafața de 17,22 ha, anul construcției 1960; Belițcoie, cu suprafața de 0,95 ha, anul
construcției 2015 sunt în stare satisfăcătoare și transmise în arendă persoanelor fizice. Iazul
Novodobrujscoie, cu suprafața de 3,32 ha, anul construcției 1960, la moment este uscat. Iazul
Selecția, cu suprafața de 9,14 ha, anul construcției 1980, este în stare bună, aparține
întreprinderiii de stat. Iazul Liuncic, cu suprafața 1,78 ha, anul construcției 1970 necesită
reparație capitală. Iazurile sunt cu zone de protecție, parțial cu apbori, speciile nuc, salcie,
plop.
Pe teritoriul comunei sunt 286 fîntîni de mină; 4 sonde arteziene conservate. Comuna nu
dispune de sisteme centralizaet de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 250 -capete ovine, 35 - bovine, 60 -capete porcine, 1000-păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 559,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe suprafața de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște
Comuna Drăgănești
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Drăgănești (s. Drăgănești, s. Sacarovca și s. Chirileni)
constituie 4259,20 ha. cu o populaţie de 3064 locuitori (s. Drăgănești-2579, s. Sacarovca-293
și s. Chirileni-192) şi 1247 gospodării (s. Drăgănești-1020, s. Sacarovca-132 și s. Chirileni-95).
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2711,25 ha - arabile; 57,95 ha - plantaţii multianuale;
692,22 ha - păşuni; 34,79 ha-plantații forestiere, 81,97 ha – fondul apelor. Drept obiect
protejat se consideră Parcul din centrul satului Drăgănești.
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În comună funcționează 10 Instituţii sociale/publice în asistență, educație și cultură.
Comuna Drăgănești este traversată de rîul Soloneț, afluent de dreapta a rîului Răut, pe o
lungime de 4,75 km, Apa rîului se folosește pentru adăpatul vitelor.
În comună sunt construite 8 bazine acvatice/iazuri, de folosință generală cu suprafețele
respectiv de 0,68 ha; 2,00 ha; 4,26 ha; 17,12 ha; 24,75 ha, 1,73 ha; 3,08 ha și 2,29 ha.
Pe teritoriul comunei sunt 10 izvoare (în extravilan); 528 fîntîni de mină, dintre care 475 cu
apă, iar 53 sunt secate; 4 sonde arteziene, dintre care una exploatabilă, una –renovată și 2
conservate, cu zone sanitare de protecție. Apa se folosește pentru necesități casnice.
Comuna dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă alimentat din sonda construită
în anul 2010 exploatată și sonda renovată în anul 2016. La apeduct sunt conectate 8
organizații și 144 gospodării. Tariful pentru consumul ape constituie 12 m3. Gestionarea
serviciilor de aprovizionare cu apă este asigurată de ÎM „Prim-Drăgănești”. Proiectul de
reabilitare și extindere a sistemului de apeduct din comuna Drăgăneștia fost susținut financiar
de Fondul Ecologic Național la valoarea de 4 mln. lei.
Activităţi economice desfăşoară 8 agenţi economici în agricultură, 2 agenți economici în
industrie și 10 unități comerciale.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe suprafața de 0,6 ha. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște
Comuna Dumbrăvița
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Dumbrăvița (s. Dumbrăvița, Bocancea-Chit, s.Valea lui
Vlad) constituie 3495,80 ha cu o populaţie de 3227 locuitori şi 781 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Dumbrăvița, Școala
primară s. Bocancea-Schit, 2 Grădinițe de copii (S. Dumbrăvița și s. Bocancea-Schit), Casa de
cultură s. Dumbrăvița și Clubul s. Bocancea –Schit.
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Comuna Dumbrăvița este traversată de rîul Ciulucul Mic cu lungimea de 5 km. Fășiile
forestiere sunt pe o suprafață de 25,34 ha, preponderent cu arbori, specia nuc.
În comună sunt construite 5 bazine acvatice/iazuri, cu suprafețele respectiv de 6,28 ha (Valea
lui Vlad); 11,51 ha (Răzăși); 0,76 ha (Iazul lui Zară); 85,97 ha (Iazul Bocancea-Schit) sunt în
stare satisfăcătoare. Iazul „Valea de sus”, cu suprafața de 1,81 ha, la moment este uscat.
Pe teritoriul comunei sunt prezente 3 izvoare, inclusiv 2 cu apă potabilă. Starea izvoarelor
este satisfăcătoare. Din cele 81 fîntîni de mina apa se folosește pentru necesități gospodărești.
Nu în toate fîntînile apa este de calitate bună și nu toate fîntînile sunt în stare bună. În comună
sunt 3 sonde arteziene, dintre care 2 sunt exploatabile, cu zone sanitare de protecție. Apa se
utilizează pentru consum potabil și alte necesități casnice..
Primăria Dumbrăvița dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu o lunșimea de
15 km, construit în anii 2006, 2007, 2015. Starea rețelelor este satisfăcătoare, la care sunt
conectate 15 unități (agenți economici și instituții sociale) și 605 persoane particulare.
Comuna Dumbrăvița nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt acordate de către Întreprinderea Municipală. Volumul de apă
consumat anul constituie 18 000 m3. Din sursele proprii s-au alocat 400 mii lei; 2,2 mln leidin alte surse.
Activităţi economice desfăşoară 15 agenți economici: 4- în agricultură (SRL „Marinagrovit”,
SRL „Nucifera-Centru”, SRL „Portgiovit-Plus”, SRL „Tinexim”); ÎI „Caraman Dorin” (prelucrarea
lemnului); 9 unități comerciale (SRL „Nismaos-Plus”, SRL „Maximalenacom”, ÎI „Postoroncă
Mihail”, ÎI „Postoroncă Nadejda”, ÎI „Cojocaru Veaceslav”, ÎI „Jumida Dorina”, ÎI „Rusu
Ecaterina”, ÎI „Ciuntu Vitalie”, Consum COOP Coșcodeni) SRL „La noi în sat” (casa de nunți).
Sectorul privat dispune de 360 capete bovine, 1318 –capete ovine, 430-porcine, 16500 –
păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de circa 5102 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiștele autorizate.
Pe teritoriul primăriei este o gunoiște pe o suprafață de 0,7 ha. Deșeurile sunt transportate în
mod individual de către populație. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Grigorăuca
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Grigorăuca (s.Grigorăuca, s. Cozești și s. Petropavlovca)
constituie 1866,28 ha cu o populaţie de 2525 locuitori şi 990 gospodării.
În comună funcționează 14 Instituţii sociale/publice. Comuna Grigorăuca este traversată de
rîul Ciuluc cu lungimea de 4 km. În comună sunt construite 6 bazine acvatice/iazuri cu
suprafața totală de 64,47 ha. Un bazin cu suprafața de 7,86 ha este înămolit.
Pe teritoriul comunei sunt 220 fîntîni de mina; 8 sonde arteziene, dintre care 6 exploatabile,
apa se folosește pentru consum potabil pentru 3 localități.
Primăria Grigorăuca dispune de 3 sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. În s.
Grigorăuca apeductul cu lungimea de 16 km, construit în anul 2013, alimentat din 2 sonde
arteziene, este în stare bună și deservește 10 instituții și 1400 locuitori. În s. Cozești apeductul
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are lungimea de 7 km, construit în anul 1950, se alimentrează din 2 sonde arteziene. Starea
apeductului este nesatisfăcătoare. Sunt conectate 3 instituții și 500 locuitori. În s.
Petropavlovca lungimea apeductului este de 12 km, construit în anul 2015, alimentat din
sonda arteziană, este în stare bună. La sistem sunt conectate 2 instituții și 300 locuitori. De
sisteme de canalizre comuna nu dispune. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de
către ÎM „Grigorăuca Licurici”. Tarifele pentru consumul de apă constituie 10 lei /1 m3, 30
lei/1 m3- pentru persoane juridice. Primăria a alocat din surse proprii 1988697 lei, Fondul
Ecologic-3026500 lei. În proiect se află construcția apeductului s. Cozești.
Activităţi economice desfăşoară agenți economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 212 capete bovine, 1152 –capete ovine, 182 porcine și 8330 –
păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de circa 2994,9 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiștele autorizate.
Pe teritoriul primăriei sunt situate 2 gunoiși, amplasate în extravilanul localităților. Deșeurile
sunt transportate în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște.

Comuna Heciul Nou
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Heciul Nou (s.Heciul Nou, s.Trifanești) constituie
4810,09 ha cu o populaţie de 2892 locuitori şi 860 gospodării.
În comună funcționează 4 Instituţii sociale/publice: Primăria, Gimnaziul „Grigore Vieru”,
Grădinița de copii Heciul Nou, Grădinița de copii Trifanești.
Comuna Heciul Nou este traversată de rîul Răut cu un baziun hidrografic de 62,98 ha, cu zona
de protecție de 15 ha. Fășiile forestiere se extind pe o suprafață de 50,48 ha.
În comună sunt construite 15 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 36,35 ha;
construite în anii 1965-1990; cu volumul de apă de 79200 m3. Pe o suprafață de 26 ha
bazinele sunt în stare bună, iar pe 10,35 ha –sunt uscate.
Pe teritoriul comunei sunt 5 izvoare, cu debitul mic de apă, folosite pentru uz casnic, cu apă de
calitate bună; 52 fîntîni de mină, dintre care 5 cu apă de calitate bună pentru alimentare, în
stare satisfăcătoare; 4 sonde arteziene, dintre care una se exploatează cu apă de calitate bună.
Sistema de aprovizionare cu apă este în curs de execuție cu lungimea de 26,6 km, alimentată
din magistrala Soroca- Telenești, începutul construcției anul 2014. la moment la magistrală
sunt conectate 297 gospodării. În noiembrie 2016 s-au început lucrările de construcție a
sistemulu de canalizare. La moment apele uzate de la 5 unități econimice și 25 gospodării din
sat sunt acumulate în haznale și transportate la poligonul de acumularte a deșeurilor ce
aparține or. Biruința, rl Sîngerei. Primăria a alocat din surse proprii 650 mii lei, contribuția
cetățenilor-300 mii lei. FEN-ul a alocat 5700 mii lei pentru apeductul din s. Heciul Nou.
Activităţi economice desfăşoară un agent economic în agricultură și 4- unități comerciale. SRL
„Alodiu Nord” dispune de un depozit de păstrare a substanțelor chimice. Cantitatea de
substanțe chimice folosite la 1 ha constituie 300 kg, îngrășăminte-500 kg.
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Sectorul privat dispune de 4120 capete ovine, 460 bovine, 510- porcine și 17355 –păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de circa 7479,8 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiștele autorizate.
Pe teritoriul primăriei este situată o gunoiște, amplasată în extravilanul localităților. Deșeurile
sunt transportate în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște.
Comuna Iezărenii Vechi
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Iezărenii Vechi (s. Iezărenii Vechi și s. Iezărenii Noi)
constituie 3262,62 ha cu o populaţie de 1816 locuitori şi 620 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2432,29 ha - terenuri agricole; 1419,66 ha - arabile; 205,57
ha - plantaţii multianuale; 782,34 ha - păşuni; 160,47 ha-plantații forestiere; 340,49 ha –
fondul apelor.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Iezărenii Vechi,
Oficiul Medicilor de familie, Grădiniţa de copii „Andrieș”, Biblioteca publică, Oficiul poștal.
Comuna Iezărenii Vechi este traversată de rîul Ciulucul de mijloc cu lungimea de 3870 m.
Fășiile forestiere de protecție lipsesc.
În comună sunt construite 10 bazine acvatice/iazuri, utilizate pentru piscicultură și agrement,
dintre care 2 sunt situate pe cursul de apă, inclusiv unul cu suprafața de 31,31 ha este în stare
bună, altul pe o suprafață de 127,68 ha este înămolit; 2- cu suprafețele, respectiv de 4,05 și
3,78 ha sunt uscate, altele 3- cu suprafețele respectiv de 2,61; 4,77 și 22,58 sunt înămolite.
Două bazine cu suprafețele de 0,90 și 9,22 ha sunt în stare bună. Majoritatea bazinelor sunt
lipsite de vegetație forestieră.
Pe teritoriul comunei sunt 120 fîntîni de mină, inclusiv 25 cu apă potabilă. Primăria Iezărenii
Vechi dispune de 3 sonde arteziene, exploatabile cu zone de protecție, îngrădite cu plasă
metalică. Apa din sonde nu corespunde normativelor sanitare și indicilor de calitate, este
folosită în gospodăriile individuale pentru alimentație, adăpatul vitelor și parțial pentru
irigare, în cantități foarte mici.
Comuna dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu o lungime de 13 km
alimentat din cele 3 sonde, în stare bună. Sondele sunt construite în anii 1964, 1968 și 2016.
La apeduct sunt conectate 7 unități economice, 4 instituții publice, 429 dospodării individuale
(1320 persoane). Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de Asociația obștească a
utilizatorilor de apă (AUA). Volumul de apă consumat anual constituie 17100 m3. Pentru
extinderea sistemului de aprovizionare cu apă Autoritatea publică locală a alocat 96000 lei.
Sunt în proces de realizare proiectul susținut de FISM „Renovarea sistemului de aprovizionare
cu apă” și proiectul „Extinderea sistemului de aprovizionare cu apă”.
Comuna nu dispune de sisteme de canalizre și epurare a apelor uzate. Apele uzate de la
primărie, Gimnaziu, grădiniță și centrul comercial sunt acumulate în haznale și transportate.
Activităţi economice desfăşoară 7 agenţi economici, inclusiv: 4-în agricultură și 3 –în comerț.
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Sectorul privat dispune de 1055 -capete ovine, 55-caprine, 410 - bovine, 135 -capete porcine,
55-cabaline, 4100-păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4674,0 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Colectarea deșeurilor este asigurată de către ÎM „Servicom-Chișcăreni”.
În comunitate funcționează Acociațiile Obștești: „Părinților și Pedagogilor”, „Părinților și
Educatorilor”, „Femeelor”.
Comuna Izvoare
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Izvoare (s. Izvoare și s. Valea Norocului) constituie
2367 ha cu o populaţie de 846 locuitori (s. Izvoare-467, s. Valea Norocului-379) şi 301
gospodării (s. Izvoare-182, s. Valea Norocului-119). Pe teritoriul primăriei sint zăcăminte de
nisip și argilă, formate nisipării și lutării, conservate.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Grădinița s. Izvoare, Punct
medical s. Izvoare, Casa de Cultură s. Izvoare, Biblioteca s. Izvoare, Casa de nunți s. Izvoare,
Oficiul poștal s. Izvoare, Căminul cultural s. Valea Norocului, Biblioteca s. Valea Norocului,
Punctul medical s. Valea Norocului, Oficiul poștal s. Valea Norocului, ȘPT 16 (la moment nu
activează).
Pe teritoriul primăriei s-a format o rîpă pe o suprafață de 0,56 ha, sunt construite 10 bazine
acvatice, dintre care 9 sunt transmise în arendă persoanelor fizice: Simac Grigore (suprafața
de 9,56 ha), Școlnic Mihail (s- 0,88 ha), Morari leonid (s-15,67 ha), Onofraș Serghei (s-1,14
ha), Vintilescu Oleg (s-16,61 ha), Școlnic Ion (s.-2,14 ha); Bîtca Ion (s-1,30 ha), Frunze Fiodor
(s-0,42 ha), Cebanu Nicolae (s-2,53 ha). Un bazin acvatic cu suprafața de 2,11 ha este gestionat
da Autoritatea publică locală. Iazurile sunt folosite pentru piscicultură. Starea bazinelor este
bună, cu excepția a 2 bazine la moment înămolite (cu suprafețele 9,56 și 2,11 ha). Bazinele
sunt folosite pentru piscicultură. Pe maluri sunt prezenți arbori, specia salcie. În comunitate
mai există un bazin uscat pe o suprafață de 2,5 ha, digul este parțial ruinat.
Pe teritoriul s. Izvoare este un izvor, în s. Valea Norocului sunt 6 izvoare. Calitate apei nu se
cunoaște. În satul Izvoare sunt 74 fîntîni de mină, în s. Valea Norocului- 55 fîntăni de mină.
Apa se folosește pentru necesități casnice. Primăria Izvoare dispune de 3 sonde arteziene,
dintre care una în s. Izvoare și 2-satul Valea Norocului cu apă tehnică. Toate 3 sunt conservate.
Comuna Izvoare nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă, canalizare și
epurare a apelor uzate.
Activităţi economice desfăşoară 9 agenţi economici: inclusiv 4 întreprinderi agricole (SRL
„Semincerul Unic”, SRL „VulturVit Agro”, SRL „Flor Plus Agro”, SRL „Mold Agroereximservice”); ÎI „Clipca Nadejda” (sala de ceremonii); ÎI „Morari Tatiana”, CC Consumcoop
Drăgănești (unități comerciale; Întreprinzător Individual Scutari Igor (creșterea bovinelor de
lapte, fabricarea și comercializarea produselor și brînzeturilor, comerțul cu amănuntul)..
Sectorul privat dispune de 333 -capete ovine, 224 - bovine, 149 -capete porcine. Gunoiul de
grajd în cantitate de 2204,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în
curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca
îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
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Pe teritoriul primăriei există 2 gunoiști, amplasate în extravilanul sat. Izvoare (1) și sat Valea
Norocului (1). Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu
se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște .
Comuna Pepeni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Pepeni (s.Pepeni, s.Pepenii Noi, s.Răzălăi,
s.Romanovca) constituie 4743,78 ha cu o populaţie de 6005 locuitori şi 2240 gospodării.
În comună funcționează 8 Instituţii sociale/publice. Comuna este traversată de rîul Iligacea cu
lungimea de 4 km. Fășiile forestiere sunt extinse pe o suprafață de 50,09 ha.
Pe teritoriul primăriei sunt construite 2 iazuri, dintre care unul cu suprafața de 52,99 ha este
înstare bună, altul cu suprafața de 3,91 ha este, la moment, uscat. În comună sunt 4 izvoare, în
stare bună cu apă potabilă și 7 izvoare secate. Populația se alimentează din 1070 fîntîni de
mină, care la moment sunt în stare bună, cu apă potabilă.
Primăria Pepeni dispune de 8 sonde arteziene, exploatabile cu zone sanitare de protecție.
Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate. Primăria dispune de proiectul „Canalizare și stație de epurare în com. Pepeni”
Activităţi economice desfăşoară 43 agenţi economici: inclusiv 2 în agricultură (SRL „AccesalGrup”, ÎI „Ciobanu Ion Vasile”); SRL „ExcomRotar Grup” (industrie alimentară); ÎI „Lumina
Grosu” (industrie de prelucrare); ÎI „Miorița Rotari” (industrie); 33 unități comerciale (ÎI
„Vulpe Grigore”, SRL „Ailen Service”, SRL „EVELIA FARM, ÎI „Mitreanu Vasile”, ÎI „M. Spînache”,
ÎI „Onceanu Oleg”, SRL „Dovix TV”, ÎI „Botnaru Iulia Trans”, ÎI „Lopotenco Nina”, ÎI „Tronciu
Speranța”, ÎI „Borș Ecaterina”, ÎI „Meaun Nicolae”, ÎI „Albinuța Petraru”, ÎI „Stroici Ion”, ÎI
„Cazacu Mihail”, ÎI „Borș Dumitru”, ÎI „Gherbovețchi Andrei”, SRL „Prim Dim”, SRL „Ștefaniuc
Prim”, ÎI „Jigău Anatolie”, ÎI „Daraban Grigore”, ÎI „Jacot Ala”, ÎI „Rudeanu Gheorghe”, ÎI
„Lopotenco Dumitru”, SRL „Amaveria”, Cooperativa de consum Pepeni, ÎI „Spînache
Gheorghe”, SRL „Căsuța mea”, SRL „Catinias Plus”, ÎI „Ilie Maxian”, ÎI „Cerescu Natalia”, ÎI
„Cazacu Eugenia” și ÎI „Tronciu Ion”; 4unități - prestări servicii.
Pe teritoriul primăriei există o gunoiște autorizată, pe o suprafață de 0,8 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște .
Comuna Prepelița
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Prepelița (s. Prepelița, Mihailovca, Clișcăuți și Șestacii)
constituie 5162,8 ha cu o populaţie de 3946 locuitori şi 1273 gospodării
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Din suprafaţa totală a terenurilor: 3509,49 ha - terenuri agricole; 2438,89 ha - arabile; 181,62
ha - plantaţii multianuale; 888,98 ha - păşuni; 149,23 ha-plantații forestiere; 11,47 ha – fondul
apelor. În s. Mihailovca pe o suprafață de 16,13 ha este amplasată aria de protejare a păsărilor
și animalelor.
În comună duncționează 13 Instituţii sociale/publice. Comuna Prepelița este traversată de rîul
Ciulucul Mare cu lungimea de 10-11 km. Pe maluri sunt prezenți arbori, specia salcie
În comună sunt construite 5 bazine acvatice/iazuri, dintre care 4 unități uscate, una estre
înămolită, cu puțină apă. Starea dighul este bună, apa nu se folosește.
Pe teritoriul comunei sunt 3 izvoare utilizate de populație pentru necesităși gospodărești.
Starea și calitatea apei este bună. În s. Prepelița sunt 212 fîntîni de mină, Mihailovca-20,
Clișcăuți și Șestaci-16 unități.
Primăria Prepelița diispune de 8 sonde arteziene cu zone de protecție. Comuna nu dispune de
sisteme centralizate de aprovizionare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. Tariful
pentru 1 m3 de apă constituie 8 lei.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 590 -capete ovine, 391 - bovine, 232 -capete porcine, 123 –caprine,
35-cabaline. Gunoiul de grajd în cantitate de 4139,5 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Pe teritoriul primăriei sunt situate 3 gunoiși, cîte una în s. Prepelița, Mihailovca și Clișmăuți.
Volumul deşeurilor acumulate nu se cunoaşte. Deșeurile sunt transportate de către populație
în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Rădoaia
Suprafaţa totală a terenurilor satului Rădoaia constituie 4082,59 ha. cu o populaţie de 5714
locuitori şi 1835 gospodării.
164

Din suprafaţa totală a terenurilor: 2405,05 ha - terenuri agricole; 273,80 ha - plantaţii
multianuale; 436,64 ha - păşuni; 76,57 ha – fondul apelor. Potențialul de irigare-340 ha.
Terenuri proprietate privată-2601,71 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic „Ion Creangă”,
Centrul de Sănătate Rădoaia, Grădiniţa de copii „Romanița”, Oficiul poștal, Filiala școlii
muzicale, Centrul social „Concordia”, 2 tabere de odihnă pentru copii.
Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de argilă neutilizate în proporții mari.
Satul Rădoaia este traversat de rîulețul Soloneț, afluent de dreapta a rîului Răut. Pe cîmpuri
sunt fîșii forestiere de protecție plantate cu arbori, specia de salcîm, nuc, cireș, precum și
unele specii de arbuști.
În localitate sunt 13 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 45,30 ha., dintre care
jumătate din ele sunt înămolite, altele 10% sunt uscate, construite în perioada anilor 19601980. Starea digurilor este satisfăcătoare. În zonele de protecție sunt arbori, specia plop,
salcîm. Bazinele sunt utilizate pentru piscicultură.
Pe teritoriul satului sunt 625 fîntîni de mină amenajate, apa este de calitate bună. În partea
vestică a satului se constată insuficiența de apă.
Comuna nu dispune de sonde arteziene exploatabile. Actualmente este în proces de
construcție sistema de apeduct și canalizare. Lucrările au fost inițiate, pe cînd la moment sunt
stopate, cauza fiind lipsa de surse financiare.
Activităţi economice desfăşoară 28 agenţi economici, inclusiv 4- în agricultură- SRL
„Radoianul Prim”, SRL „Agroflorplus” , ÎI „Ștefan Carcea”, ÎI „Petrov Pavel ”; SRL „Derea Boiu”
(amenajarea parcului); SRL DATARIO (stație Peco); 10 unități comerciale (magazine, bar); SC
„Molfarmgrup” SRL (ferma de vite); 9 inități industriale de producere și prestări servicii; SRL
„Efedra” (farmacie); STUDAUTONORD „școala auto”.
Sectorul privat dispune de 820 capete ovine/caprine, 360 - bovine, 540 -capete porcine,
15200 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2426 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoişte cu suprafața de 1,2 ha la o distanță de 800 m est de localitate.
Volumul deşeurilor acumulate nu se cunoaşte. Deșeurile sunt transportate de către populație
în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Primăria periodic amenajează gunoiștea.

Comuna Sîngereii Noi
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Sîngereii Noi (s. Sîngereii Noi și Mărinești) constituie
3971,81 ha. cu o populaţie de 5228 locuitori şi 1315 gospodării.
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Din suprafaţa totală a terenurilor: 2916,08 ha - terenuri agricole; 2051,9 ha - arabile; 134,95
ha - plantaţii multianuale; 706,2 ha - păşuni; 62,63 ha – fondul apelor, inclusiv iazuri-32,65 ha.
Vegetația forestieră este concentrată în Parcul pe o suprafață de 0,45 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic „Alecu Russo”,
Gimnaziul Mărinești, Centrul de Sănătate Sîngereii Noi, Oficiul Medicilor de familie Mărinești,
2 Grădiniţe de copii (Sîngereii Noi, Mărinești), Casa de cultură Sîngereii Noi.
Comuna Sîngereii Noi este traversată de rîul Soloneț, afluent de dreapta a rîului Răut, pe o
lungime de 5,9 km. Suprafața totală a fășiilor forestiere de protecție este de 33,73 ha, plantate
preponderent cu arbori de nuci, în stare bună. Apa rîului se folosește pentru irigare în
gospodăriile individuale.
În comună sunt construite 8 bazine acvatice/iazuri, utilizate pentru irigare și pescuit, 4 dintre
care sunt situate pe cursul apelor, 3-înămolite, practic lipsite de vegetație, cu excepția a 2
bazine unde se întîlnește salcia plîngătoare. Starea bazinelor, la general, este satisfăcătoare, la
4 din ele dighul necesită reparații.
Pe teritoriul comunei sunt peste 900 fîntîni de mină cu adîncimea de la 5 la 30 metri.
Majoritatea fîntînilor sunt îngrijite de locuitorii satelor. Apa din aceste fîntîni nu corespunde
normelor sanitare și indicilor de calitate. În componența apei au fost găsiți compuși ai
metalelor feroase și neferoase: fluor, fier, mangan, ect. Apa este folosită pentru alimentație,
irigare, adăpatul animalelor în gospodăriile individuale.
Comuna nu dispune de sonde arteziene, sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și
canalizare. În primăvara anului 2016 s-a început construcția rețelei de aprovizionare cu apă
cu lungimea de 42 km în ambele sate Sîngereii Noi și Mărinești, sursa de finanțare fiind
Ministerul Mediului, Fondul Ecologic Național.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 1669 capete ovine, 185 - bovine, 500 -capete porcine, 8750 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3633,5 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 0,4 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
În comună activează ONG-urile: AO „Reabilitare și prosperare socială”, AO „Renovare”; AO
„Viitorul”, AO „Aspectul satului” și AO „Demnitate”.
Comuna Tăura Veche
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Tăura Veche (s. Tăura Veche și s. Tăura
Nouă) constituie 2471,16 ha. cu o populaţie de 668 locuitori şi 280 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Școala primară, Grădiniţa de
copii, Casa de cultură, 2 -Puncet medicale.
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Comuna este traversată de rîul Ciulucul Mijlociu, pe o lungime de 6,6 km. Pe teritoriul
primăriei se află un iaz cu suprafața de 12,19 ha, amplasat în s. Tăura Nouă, cu zona de
protecție de 0,69 ha, starea digului este bună. Din cel 8 lacuri de acumulare 6- sunt uscate, cu
suprafața de 2,67 ha, un lac cu suprafața de 1,9954 ha este privat.
Pe teritoriul comunei sunt 156 fîntîni de mină, 3 sonde arteziene, dintre care 2 sunt
conservate, una exploatabilă cu zona de protecție.
Comuna dispune de un sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 3,0 km,
anul construcției 2011 în stare bună. La sistem sunt conectați 59 consumatori/persoane. De
sisteme de canalizare și tratare a apelor uzate comuna nu dispune. Serviciile de aprovizionare
cu apă sunt acordate de către Asociația utilizatorilor de apă. Tariful pentru consumul de apă
constituie 12 lei/m3
Activităţi economice desfăşoară 9 agenţi economici: SRL „Borivas Agro”, GȚ „A.Colesnic”, GȚ
„Colesnic Alexandru din Glingeni”, SRL „Agro GHiol” (agricultură); COOP Coșcodeni magazin s.
Tăura Veche, COOP Coșcodeni magazin s. Tăura Nouă, ÎI „Șevcenco Valerii” (comerț); Dodon
Ion Gh (creșterea animalelor); ÎI „Coșciuc Vladimir” (prestări servicii).
Sectorul privat dispune de 610 capete ovine, 132 - bovine, 75 -capete porcine, 2510 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1510,8 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă ls gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoişti. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Pentru construcția apeductului în s. Tăura Nouă (lungimea traseului 1,0 km) din bugetul local
s-au alocat 50 mii lei, Ministerul Finanțelor a alocat 130 mii lei. Se implementează subproiectul „Îmbunătățirea condițâiilor de activitate la grădinița de copii prin dotare cu bunuri
în s. Tăura Veche r-ul Sîngerei” de la Guvernul României prin FISM - 36169 lei.
Comuna Țambula
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Țambula (s. Țambula, s. Octeabriscoe și s. Pălăria)
constituie 2817,06 ha cu o populaţie de 1563 locuitori şi 620 gospodării.
În comună funcționează 10 Instituţii sociale/publice.
Pe teritoriul primăriei sunt 12 bazine acvatice, dintre care doar 5 cu apă, constriute în anii 70
secolul trecut.
Primăria Țambula dispune de 6 sonde arteziene nefuncționale. Comuna nu dispune de
sisteme centralizate de aprovizionare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț
Sectorul privat dispune de 650 -capete ovine/caprine, 190224 - bovine, 16-cabaline. Gunoiul
de grajd în cantitate de 1907,6 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar
în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual
ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște. .
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Pe teritoriul primăriei există o gunoiște cu suprafața de 0,4 ha. Deșeurile sunt transportate de
către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Raionul Telenești- 31 primării
Orașul Telenești
Suprafața totală a fondului funciar este de 5367 ha, dintre care cea mai mare parte o
alcătuiesc terenurile cu destinație agricolă, 3088 ha sau 57,5% din suprafața totală. Resursele
acvatice ale orașului au o suprafața de 96 ha. Pădurile ocupă 924 ha sau 17,2% din fondul
funciar. Orașul are o populație de 8605 locuitori cu 3088 de gospodării. În componența
orașului sunt s. Mihalașa Nouă și Mihalașa Veche Orașului este traversat de rîul Ciulucul Mare
pe întreg teritoriul administrat de primărie.
Sistemul educațional din Teleneşti este format dintr-o grădiniță de copii , 3 gimnazii, un liceu
teoretic, o școală profesională polivalentă, care pregătește specialiști în domeniul agricol,
alimentației publice, industriei ușoare și o școală specială. Sistemul de ocrotire a sănătății
include centrul medicilor de familie și spitalul raiional.
Pe teritoriul oraşului funcționează 2 biblioteci publice și o școală de muzică și arte plastice. Pe
teritoriul primăriei sunt 5 iazuri, 80 fîntîni de mină, 6 sonde arteziene, care alimentează
apeductul cu o lungime de 31,6 km. Sistemul de canalizare are o lungime de 14,9 km. Tariful
pentru apă și canalizare constituie 19,20 lei . În stadie de construcție sunt 4 stații de epurare.
Din FEN s-au alocat 10 mln. lei. Numărul agenților economici care activează în Teleneşti
depăşeşte cifra de 1500, dintre care cea mai mare parte își desfășoară activitatea în bază de
patentă și întreprinderile individuale.
Unul dintre cei mai mari agenți economici este Întreprinderea de stat pentru Silvicultură
Telenești. Anual întreprinderea crește 4-5 mln. unităţi de material săditor, colectează 20-25
specii de plante medicinale în volum de 20 tone anual. La întreprindere se confecționează
peste 30 de modele de obiecte din lozie care sînt exportate peste hotare.
În oraș funcționează două mori, două întreprinderi de panificație și 3 oloinițe. Deservirea
populației este asigurată de 120 unități de comerț cu amănuntul, 5 piețe și 6 unități de
alimentație publică.
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Sectorul privat dispune de 1785 capete ovine, 202 - bovine, 624 capete porcine, 16125păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4377,8 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic, fie transportat la gunoiște..
Primăria or. Telenești dispune de 4 gunoiști, dintre care 3 sunt autorizate.
Comuna Banești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Bănești (s. Băneștii Vechi și s. Băneștii Noi)
constituie 1890 ha. cu o populaţie de 2913 locuitori şi 911 gospodării.
În comună funcționează 5 Instituţii sociale/publice. Comuna este traversată de rîul Ciulucul
Mare pe întreg teritoriul administrat de primărie. În teritoriul primăriei sunt 2 iazuri, 46
fîntîni de mină, 2 sonde arteziene. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de
aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 8 agenţi economici din domeniul comerțului și prestări de
servicii.
Sectorul privat dispune de 450 capete ovine, 230 - bovine, 340 -capete porcine, 1230 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2715,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă ls gunoiște.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Bogzești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Bogzești constituie 984,85 ha cu o populaţie de 670
locuitori şi 225 gospodării.
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În comunitate funcționează instituţiile sociale/publice Primăria, Gimnaziul, Grădinița de copii,
Căminul cultural, Biserica.
Pe teritoriul primăriei este un bazin acvatic/iaz cu suprafața de 16 ha, fără zonă de protecție
și un lac de acumulare pe o suprafață de 2 ha.

Pe teritoriul satului sunt 47 fîntîni de mină potabile. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.
Primăria dispune de o sondă arteziană cu traseu prin tot satul cu apă potabilă de calitate bună
și cu zona de protacție. Pe teritoriul satului mai sunt încă 2 sonde conservate, anterior
conectate la traseu din tuburi metalice, la moment, nefuncțional. Satul Bogzești nu dispune de
sistem de canilizare
Activităţi economice desfăşoară unitățile comerciale și din agricultură.
Sectorul privat dispune de 94 capete ovine, 56 - bovine, 218 capete porcine, 34-cabaline, 4600
- păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1077,8 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 1,1 ha cu zonă de protecție.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Budăi
Suprafaţa totală a terenurilor satului Budăi constituie 2428,74 ha. cu o populaţie de 1895
locuitori şi 693 gospodării.
În localitate sunt 7 instituţiile sociale/publice de asistență, educație și cultură. În comunitate
sunt situate 2 bazine acvatice/iazuri, cu suprafața respectiv de 11,52 și 20,73 ha. Starea
digurilor este satisfăcătoare, pe maluri sunt prezenți arbori, preponderent, specia salcie.
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Populația din localitate se alimenteză cu apă din 120 fîntîni de mină. Starea fîntînilor este
bună. Pe teritoriul primăriei sunt 4 sonde arteziene cu zone sanitare de protecție. Calitatea
apei este bună.
Satul Budăi dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 2,0 km construit în
anul 1980, în stare bună, la care sunt conectate 50 gospodării și 2 unități sociale. Apele uzate
de la 435 gospodării sunt acumulate în haznale improvizate.
Activităţi economice desfăşoară unități economice în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 710 capete de păsări și animale, deșeurile de grajd se utilizează pe
terenurile private .
Primăria satului Budăi dispune de 2 gunoiși, care se exploatează pe o suprafață de 1,6 ha.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Comuna Brînzanii Noi
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Brînzanii Noi (s. Brînzenii Noi și s. Brînzenii
Vechi) constituie 1460 ha. cu o populaţie de 2775 locuitori şi 941 gospodării.
În comună funcționează 10 Instituţii sociale/publice. Comuna este traversată de rîul Răut pe
întreg teritoriul administrat de primărie. În teritoriul primăriei sunt 40 fîntîni de mină, 2
sonde arteziene, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă cu lungime rețelelor de 25 km.
De sistem centralizat de canalizare comuna nu dispune.
Activităţi economice desfăşoară 8 agenţi economici din domeniul comerțului și prestări de
servicii.
Sectorul privat dispune de 6300 capete ovine, 150 - bovine, 2500 -capete porcine, 2400 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 8847,5 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă ls gunoiște, ori se
utilizează ca îngrășăminte organice pe terenurile din proprietate.
Primăria dispune de 4 gunoiști autorizate. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Căzănești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Căzănești (s. Căzănești, s. Vadul-leca și s.
Vadul-Leca Nou) constituie 3633,25 ha. cu o populaţie de 3001 locuitori şi 1254 gospodării.
În comună funcționează 14 Instituţii sociale/publice: Primăria, 2 Licee, Gimnaziul, 2 Case de
cultură, Spitalul, Ambulatoria, Secția de urgență, 2 Grădinițe de copii, 2 Biblioteci. Pe teritoriul
primăriei sunt zăcăminte de piatră și nisip, exploatate în cantități mici de populație.
Comuna este traversată de rîul Răut pe întreg teritoriul administrat de primărie. Apa se
folosește pentru adăpatul animalelor, irigare, pescuit. Zona de protecție constituie 50 m.
Fășiile forestiere se extind pe o suprafață de 40,7 ha, o parte transmise în arendă, cu arbori,
171

specia salcîm, nuc, paltin, stegar și altele. Pe cursul rîului Răut a fost construită o ministașie
hidroelectrică, care la moment nu funcționează.

În teritoriul primăriei sunt 3 bazine acvatice, dintre care unul, cu suprafața de 4,5 hatransmis în arendă, la moment, este înămolit, starea digului este satisfăcătoare. Două iazuri cu
surafața respectiv de 1,70 și 1,42 ha sunt fără apă, cu digurile în stare nesatisfăcătoare. Pe
maluri se întîlnesc arbori, specia salcie. În comună sunt 3 izvoare, calitatea apei este bună, în
stare satisfăcătoare. Apa se folosește pentru consum potabil și adăpatul animalelor. Populația
în număr de 259 se alimentează din fîntîni de mină. În total în comunî sunt 370 fîntîni de
mină, inclusiv 310 –particulare, 85 % din ele sunt în stare bună. Apa se folosește pentru
irigare și alimentație, cu toate că nu este de cea mai bună calitate. Primăria dispune de 6
sonde arteziene, dintre care 4-exploatabile și 2-conservate, cu zone sanitare de protecție. La
sistemul centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 16,880 km sunt conectate 498
gospodării. Sistema centralizată de canalizate nu există Apele uzate din 1260 gospodării sun
acumulate în haznale. Comuna nu dispune nici de stație de epurare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici din domeniul agriculturii, comerțului și
prestări de servicii.
Sectorul privat dispune de 600 capete ovine, 165 - bovine, 120 –caprine și 67- cabaline.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1645,2 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă ls gunoiște., ori se utilizează ca
îngrășăminte organice pe terenurile din proprietate.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
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Satul Chiștelinița
Suprafaţa totală a terenurilor satului Chiștelinița constituie 3260 ha. cu o populaţie de 3226
locuitori și 1290 gospodării.

În localitate sunt 11 instituţii sociale/publice de asistență, educație și cultură .
În comunitate sunt situate 2 bazine acvatice/iazuri, 45 fîntîni de minî, 2 sonde arteziene.
Satul Chiștelinița dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 30 km și o rețea
de canalizare pe un segment de 650 m.
Activităţi economice desfăşoară 15 unități economice în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 820 capete de ovine, 150- bovine, 270- porcine și 4400 – păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2301 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă ls gunoiște, ori se utilizează ca
îngrășăminte organice pe terenurile din proprietate.
Primăria dispune de 2 gunoiști autorizate pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
Comuna Chițcani
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Chițcani (s. Chițcanii Vechi și s. Chițcanii Noi)
constituie 1563 ha. cu o populaţie de 2358 locuitori şi 866 gospodării.
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În comună funcționează 6 Instituţii sociale/publice. În teritoriul primăriei sunt 2 bazine
acvatice, 34 fîntîni de mină, 2 sonde arteziene, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă
cu lungimea de 17.7 km. Comuna dispune de un sistem de canalizare cu lungimea de 0.9 km..
Activităţi economice desfăşoară 7 agenţi economici din domeniul agriculturii, comerțului și
prestări servicii.
Sectorul privat dispune de 720 capete ovine, 110 - bovine, 250 -capete porcine, 3400 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1849 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă ls gunoiște, ori se utilizează ca
îngrășăminte organice pe terenurile din proprietate.
Primăria dispune de 2 gunoiști autorizate. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Ciulucani
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Ciulucani constituie 1832 ha. cu o populaţie de
1700 locuitori şi 565 gospodării.
În localitate funcționează 5 instituții psociale/publice de asistență, educație și cultură.
Teritoriul localității este traversat de rîul Ciulucul Mijlociu pe o lungime de 2,5 km.
În comunitate sunt situate 3 bazine acvatice/iazuri, 4 izvoare cu apă potabilă, 104 fîntîni de
mină și 3 sonde arteziene.
Satul Ciulucani dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 13,5 km, dar nu
dispune de sistem de canalizare. Apele uzate de la 4 instituții publice sunt acumulate în
haznale. Tariful pentru 1 m3 de apă este de 7 lei. Volumul de apă consumat din sursele
subterane constituie 13 000 m3/lună. Pentru construcția rețelelor de apeduct din Fondul
Ecologic s-a alocat 2 000 000 lei
Activităţi economice desfăşoară 23 de unități economice în agricultură, comerț și prestări
servicii
Sectorul privat dispune de 235 capete ovine, 35 - bovine, 200 -capete porcine, 4000 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 954 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiștea autorizată.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Crăsnășeni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Crăsnășeni constituie 2428 ha. cu o populaţie de 1242
locuitori şi 440 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 726,5 ha - arabile; 238 ha - plantaţii multianuale; 238,3 ha păşuni; 842,3 ha- păduri; 97,8 ha – fondul apelor (iazuri).
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădiniţa de copii,
Casa de cultură,
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În comunitate sunt situate 10 bazine acvatice/iazuri gestionate de primărie, cu suprafața
totală de 102,71 ha, dintre care 4 sunt înămolite, altele 2 sunt uscate. Bazinele sunt utilizate în
folosița generală.
În localitate sunt 78 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare; 2 sonde arteziene, funcționale cu
adîncimea de 200 și 110 m.
Satul Crăsnășeni dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 6,30 km,
construit în anii 1980, 2005-2010. Starea rețelelor este bună. La sistem sunt conectate 380
gospodării. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de Asociația Consumatorilor de
apă potabilă.
Comunitatea dispune de sistem centralizat de canalizare cu lungimea de 2 km, construit în a.
1988, la moment nefuncțional.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 223 capete ovine, 72 - bovine, 60 -capete porcine, 3100 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 943,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiștea autorizată.
Primăria dispune de 2 depozite de deșeuri cu un volum de 2000 m3, amplasate la periferia
satului. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce
și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Codrul Nou
Suprafaţa totală a terenurilor satului Codrul Nou constituie 760 ha cu o populaţie de 664
locuitori şi 230 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Instituția preșcolară/Grădiniţa
de copii, Casa de cultură, Punctul medical.
În localitate sunt 3 sonde arteziene conservate. Majoritatea cetățenilor au fîntîni în ogradă,
cealălaltă parte se aprovizionează cu apă de la cel mai apropiat robinet sau fîntînă.
Satul Codrul Nou nu dispune de sisteme de sisteme de aprovizionare cu apă și sanitație.
Activităţi economice desfăşoară 9 agenţi economici, 4 unități de comerț.
În sectorul privat fiecare deținător de animale depozitează temporar în curte deșeurile
animaliere, apoi le utilizează ca îngrășăminte ori le transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 0,5 ha la distanța de 2 km sud-est de
localitate Gunoiștea nu este autorizată, funcționează din a.2003. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște.
Satul Coropceni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Coropceni constituie 1784 ha. cu o populaţie
de 1380 locuitori şi 456 gospodării.
În localitate sfuncționează 5 instituţii sociale/publice de asistență, educație și cultură.
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Pe teritoriul primăriei sunt construite 2 bazine acvatice/iazuri cu suprafața de 11 ha, 45
fîntîni de mină, 2 sonde arteziene. Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate
aprovizionare cu apă și de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 4 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 720 capete ovine, 1110 - bovine, 200 -capete porcine, 3000 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 9639 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiștea
autorizată.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Cîșla
Suprafaţa totală a terenurilor satului Cîșla constituie 1384,92 ha cu o populaţie de 830
locuitori şi 286 gospodării.
În localitate funcționează 3 instituţii sociale/publice. Localitatea este traversată de r. Ciuluc cu
lungimea de 1,2 km. Sunt prezente fășiii forestiere, în stare bună, preponderent cu arbori de
nuc. În teritoriul satului sunt 2 izvoare curgătoare într-o stare bună. Apa este de calitate bună
și utilizată ca apă potabilă. În teritoriu mai sunt 27 fîntîni de mină și 2 sonde arteziene.
Satul Cîșla nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară o unitate economică în agricultură SRL „Cîșleni-Agro” și cîteva
unități comerciale.
Primăria dispune de o gunoiște cu suprafața de 0,8 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Satul Hirișeni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Hirișeni constituie 2388,91 ha cu o populaţie de 1639
locuitori şi 820 gospodării.
În comunitate funcționează 6 instituţii sociale/ publice, Primăria, Gimnaziul, Grădinița de
copii, Căminul cultural, Biblioteca și Oficiul medicilor de familie.
Localitate este traversată de o rețea de rîpi, care la moment sunt secate. Pe teritoriul
primăriei sunt 4 bazine acvatice, care în prezent sunt fără apă.
În extravilanul localității este un izvor cu apă curgătoare, utilizat pentru adăpatul animalelor,
în stare bună. Populația consumă apă în scopuri menajere și pentru adăpatul animalelor din
26 fîntîni de mină. Starea acestora este satisfăcătoare.
Primăria dispune de 2 sonde arteziene exploatabile, cu zone de protecție. Calitatea apei este
bună și se folosește pentru consum potabil.
Satul Hirișeni dispune de sistem de aprovizionare cu apă construit în anul 1980. Starea
actuală a rețelelor este satisfăcătoare. La sistem sunt conectate instituțiile publice, agenții
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economici care activează în domeniul comercial și 900 persoane particulare. Tariful pentru 1
m3 de apă constituie 6 lei. Volumul de apă consumat constituie 500 000 m3.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară unitățile economice în argicultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 450 capete ovine, 125 - bovine, 300 capete porcine, 4500 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 9931,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi este utilizat individual ca îngrăşămint organic în
gospodăriile personale și terenurile agricole..
Primăria dispune de un depozit de deșeuri, amplasaat la un km de localitate cu capacitatea de
50 tone. La moment sunt acumulate 30 tone.
Satul Inești
Suprafaţa totală a terenurilor satului Inești constituie 1970 ha cu o populaţie de 2276
locuitori şi 719 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor:1306,65 terenuri agricole, 915,77 ha - arabile; 363,93 ha plantaţii multianuale; 364,32 ha - păşuni; 69,37 ha- plantații forestiere, 23,06 ha-fășii
forestiere, 0,99 ha – spații verzi și 7,62 ha – fondul apelor. Pe teritoriul primăriei sun
zăcăminte de nisip și argilă, extragerea cărora se efectuează numai pentru necesitățile locale,
inclusiv sunt folosite și în construcții.
În localitate funcționează 6 instituţii sociale/publice: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii,
Oficiul medicilor de familie, Căminul cultural, Oficiul poștal. Localitatea este traversată de r.
Ciulucul de Mijloc cu o lungime de 3,89 km pe teritoriul satului și rîpa din sat cu o lungime de
2,9 km. În teritoriul satului este un iaz cu o suprafață de 7,0 ha, la moment înămolit. Digul este
în stare bună. Apa se folosește pentru adăpatul animalelor. În perimetru acestuia sunt arbori,
speciile predominante fiind plopul și salcia. Pe teritoriul satului sunt 4 izvoare, apa fiind
folosită de populație pentru consum; 113 fîntîni de mină, dintre acestea 1/4 sunt cu apă
potabilă, în rest calitatea apei este nesatisfăcătoare. Apa este folosită de populație pentru
consum, irigație, în construcții. Pe teritoriul satului sunt prezente 14 sonde arteziene, dintre
acestea 9-în intravilanul satului, 8 fiind exploatabile și una conservată, 6 sonde sunt în
extravilan, toate exploatabile. Toate sondele din intravilan sunt folosite ca surse de alimentare
a populației cu apă pentru consum și alte necesități casnice, sondele din extravilan- pentru
irigație..
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Satul Inești dispune de un sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 5,1 km,
construit în anii 2004, 2009, la moment în stare bună. La sistem sunt conectate toate unitățile
economice, sociale/publice și 700 gospodării. Sistemul de canalizare, construit în anii 1989 și
2011, este în stare satisfăcătoare, are lungimea de 1 km și deservește Gimnaziul, Grădinița și 5
gospodării. În localitate este construită în anul 2011 o stație de epurare a apelor uzate,
amplasată la periferia satului, cu capacitatea de proiect de 150 m3/diurnă, de care beneficiază
Gimnaziul, Grădinița și cele 5 gospodării, conectate la rețea. Serviciile sunt acordate de către
serviciul comunal al primăriei. Tariful pentru 1 m3 de apă constituie 7 lei pentru populație 10
lei pentru Gimnaziu, Grădiniță, OMF și 20 lei pentru agenții economici. Pentru construcția
apeductului s-au alocat 117991 din sursele locale, din alte surse au fost acumulate 85000 lei.
Activităţi economice desfăşoară 12 agenți economici dintre care 4 –în agricultură
(S.C.”Livijes”, SRL „Brigif”, SRL „Pomul Regal”, GȚ „Țurcanu Ilie”); 5 unități comerciale cu
amănuntul (ÎI „Alexei Mereuța”, ÎI „DAC & MG”, ÎI „Dascal Lidia”, ÎI „Druța Aurelia”, APCCOOP
Telenești); ÎI „Bunescu Serghei” (ferărie); SRL „Moara Inești” (spargerea și sdrobirea pietrei,
comercializare); SRL „DAURALOS” (sala de ceremonii).
Sectorul privat dispune de 408 capete ovine, 191 - bovine, 300 capete porcine, 16995 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3102,6 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi este utilizat individual ca îngrăşămint organic în
gospodăriile personale și terenurile agricole, fie sunt evacuate la gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoiști, dintre care una este autorizată. Deșeurile sunt transportate de
către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
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Comuna Ghiliceni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Ghiliceni (s. Ghiliceni, s.Cucioaia, s. Cucioaia Nouă)
constituie 3174,55 ha cu o populaţie de 2501 locuitori şi 942 gospodării.
În comunitate funcționează 9 instituţii sociale/ publice. Comuna este traversată de rîul
Ciulucul Mic pe un segment cu lungimea de 200 m și rîpa Podul la minoaia cu lunjimea de 2
km
Pe teritoriul primăriei sunt 8 iazuri cu suprafața totală de 124 ha, construite în perioada
anilor 1970-1986. Starea bazinelor este satisfăcătoare, utilizate în scopuri piscicole. Pe maluri
sunt prezenți arbori, specia salcîm.
Pe teritoriul comunei sunt 4 izvoare, în stare satisfăcătoare. Apa este de calitate bună și se
folosește pentru consum potabil. Populaţia se alimentează din 75 fîntîni de mină. Starea
fîntînilor este satisfăcătoare.
Primăria dispune de 5 sonde arteziene, dintre care 4- exploatabile cu zone de protecție, 1conservată. Calitatea apei este bună și se folosește pentru consum potabil.
Comuna Ghiliceni dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 18 km, construit
și dat în exploatare în anii 1975,2001,2011,2012. Starea actuală a rețelelor este bună. La
sistem sunt conectate instituțiile publice, 1500 cetățeni.Volumul de apă canual consumat
constituie 19000 m3.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 11 agenţi economici, inclusiv 8 unități economice în domeniul
comerțului cu genul de activitate comercializarea produselor alimentare și nealimentare,
industriale, băuturi și articole din tutun; 2 agenși economici- în domeniul agriculturii.
Sectorul privat dispune de 2004 capete ovine, 321 - bovine, 550 capete porcine, 9000 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 4977,9 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 2 gunoiști pe o suprafață de 1,4 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Satul Leușeni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Leușeni constituie 1543 ha cu o populaţie de 1810
locuitori şi 742 gospodării.
În localitate funcționează 6 instituţii sociale/publice. Există 2 bazine acvatice, 45 fîntîni de
mină și 2 sonde arteziene.
Satul Leușeni dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea rețeleor de 15 km. De
sistem de canalizare localitatea nu dispune. Apele uzate de la grădiniță sunt evacuate și
acumulate în hazna.
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Activităţi economice desfăşoară 5 unităii comerciale. Fabrica de vin din localitate nu
funcționează.
Sectorul privat dispune de 370 capete ovine, 150 - bovine, 180 - capete porcine, 11250 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2256,5 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,1 ha Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Mîndrești
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Mîndrești (s. Mîndrești și s. Codru) constituie 5150,58
ha cu o populaţie de 4440 locuitori şi 1520 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2125,6ha - terenuri agricole, 1935,18 ha - arabile; 148,93
ha - plantaţii multianuale; 952,84 ha - păşuni; 107,4 ha- plantații forestiere, 3,8 ha – spașii
verzi și 136,03 ha – fondul apelor.
În comunitate funcționează 11 instituţii sociale/ publice.

Comuna este traversată de rîul Ciulucul Mic pe un segment cu lungimea de 5,7 km. Suprafața
bazinului rîului constituie 35,17 ha. Fășiile forestiere sunt pe o suprafață de 29,47 ha, în care
sunt prezente diverse specii de arbori.
Pe teritoriul primăriei sunt 10 iazuri cu suprafața totală de 29,5 ha, construite în anii 19781980, unul dintre care este secat, altele 2- înămolite. Șapte bazine sunt în stare bună.
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În comună sunt 245 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare. Primăria dispune de 24 sonde
arteziene, dintre care 20 exploatabile cu zone de protecție, 4 sunt conservate. Calitatea apei
este bună și se folosește pentru consum potabil.
Comuna Mîndrești dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 18
km, construit și dat în exploatare în anii 1965 -2008. Starea actuală a rețelelor este bună. La
sistem sunt conectate instituțiile publice, 3800 consumatori particulari. Volumul de apă
consumat constituie 120000 m3. Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară unitățile economice din domeniul agriculturii, comerțului.
Fabrica de vin s. Măndrești nu funcționează.
Primăria dispune de 4 depozite de acumulare a deșeurilor menajere solide. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
Comuna Negureni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Negureni (s. Negureni, s Dobrușa și s. Cersac)
constituie 1984 ha. cu o populaţie de 3207 locuitori şi 1000 gospodării.

În localitate funcționează 5 instituții sociale/publice de asistență, educație și cultură. În
comunitate este un bazin acvatic/iaz cu suprafața de 7 ha, 40 fîntîni de mină și 2 sonde
arteziene.
Comuna Negureni nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 12 unități economice în agricultură, comerț și prestări
servicii.
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Sectorul privat dispune de 620 capete ovine, 110 - bovine, 240 -capete porcine, 3300 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1776 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiștea autorizată.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște

Satul Nucăreni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Nucăreni constituie 1676,67 ha. cu o populaţie
de 1056 locuitori şi 330 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1261,10 ha- terenuri agricole, 1215,97 ha - arabile; 34,0 ha
- plantaţii multianuale; 138,27 ha - păşuni; 40,72 ha- plantații forestiere, 25,88 ha – fășiii
fprestiere și 11,18 ha – fondul apelor.
În localitate funcționează instituţiile sociale/publice Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii,
Casa de cultură, Punctul medical, Oficiul poștal, Biserica.
Localitatea este traversată de o rîpă cu o lungime de 3 km. În fășiile forestiere de protecție
predomină speciile de arbori salcîmul alb, arțarul, stejarul, ulmul, nucul, caisul și plopul.
În comunitate sunt situate 2 bazine acvatice/iazuri, unul cu suprafața de 7,5230 ha, construit
în a. 1983 cu un volum de apă aproximativ de 210 m3, la moment este înămolit, fără zonă de
protecție și se folosește pentru adăpatul animalelor; altul cu suprafața de 3,6570 ha, construit
în anul 1961 este uscat, fiind transformat în imaș.
În localitate este un izvor cu debit mic de apă, care alimentează rîpa satului; 105 fîntîni de
mină, 30 din care sunt secate/uscate , iar din 75 apa se utilizează mai mult în scopuri
gospodărești. Pentru alimentație sunt utilizate 25 fîntîni din cele 75 în stare bună.
Pe teritoriul satului sunt situate 4 sonde arteziene, dintre care 3 exploatabile, una este
conservată. Calitatea apei este bună și se utilizează pentru alimentație și alte necesități
gospodărești. Trei sonde sunt cu zone de protecție.
Satul Nucăreni dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 6000 m, construit
în perioada anilor 1980-2015. Starea actuală este bună. La apeduct sunt conectate 8 unități
economice, sociale, publice. Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 335 gospodării țărănești în domeniul agricuiturii, 4 agenți
economi în domeniul comerțului, conectate la rețelele de apă alimentate din sonde.
Sectorul privat dispune de 550 capete ovine, 96 - bovine, 380 -capete porcine, 11000 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2267,4 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
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Primăria dispune de 2 gunoişti pe o suprafață de 2,7 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Pentru construcția sistemului de aprovizionare cu apă primăria a alocat 45 mii lei . În
perioada 2012, 2014, 2015 primăria a procurat 3 turnuri de apă pentru cele 3 sonde
funcționale la valoarea de 38500 lei
Satul Ordășei
Suprafaţa totală a terenurilor satului Ordășei constituie 2251 ha. cu o populaţie de 878
locuitori şi 336 gospodării.
Pe teritoriul primăriei funcționează cariera de piatră și pietriș, nisip, arendată de SRL „Nisip
Si”
În localitate funcționează 6 instituţii sociale/publice. În comunitate sunt situate 4 bazine
acvatice/iazuri cu suprafața totală de 24,56 ha, aflate în proprietatea autorității publice locale
și gestionate de primăria satului. Starea bazinelor este satisfăcătoare.
Teritoriul primăriei este traversat de rîul Răut, care curge alăturat de sat pe o lungime de 5
km. Pe malul stîng al r. Răut sunt renovate 2 izvoare, în anul 2010. La moment sunt
funcționale, cu apă potabilă de calitate. Debitul este aproximativ de 0,5 m3/oră.

În localitate sunt 20 fîntîni de mină, 16 din care sunt în stare bună, altele 4-necesită reparații..
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Pe teritoriul satului sunt situate 3 sonde arteziene, funcționale, în stare bună cu zone sanitare
de protecție.
Satul Ordășei dispune de 3 sisteme funcționale de aprovizionare cu apă pentru consum
potabil, cu lungimea de 7 km, renovate în anul 2012. La aceste sisteme sunt conectate 238
gospodării. În contul consumului de apă populația achită consumul de energie electrică.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 6 agenţi economici: SRL „AVISALIM” (agricultură); SRL
„ALMACCOM” (prelucrarea floarei soarelui/oloiniță); ÎI „Trion Șeremet”, SRL „Agrospicservice”, ÎI „Elena Prigoci” (comerț, magazin alimentar); SRL „ALMACCOM ” (comerț, cafeneabar, magazin alimentar, sală de festivități).
Sectorul privat dispune de 462 capete ovine, 127 - bovine, 73 -capete porcine, 5760 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1653,7 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de 2 gunoişti pe o suprafață de 1,9 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Pentru construcția sistemului de aprovizionare cu apă primăria a alocat 449,3 mii lei, iar din
Fondul Ecoloigic s-a alocat 3. 996,8 mii lei.
Comuna Pistruieni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Pistruieni (s. Pistruieni, s. Moara și s. Hîrtop) constituie
1937,04 ha cu o populaţie de 1075 locuitori şi 407 gospodării.
În comunitate funcționează 10 instituţii sociale/ publice (asistență-6, educație-2, cultură-2).
Comuna este traversată de rîul Răut cu lungimea de 5,5 km, r. Chiua cu lungimea de 3,7 km. Pe
maluri sunt prezenți arbori, specia salcîm, arțar.
Pe teritoriul primăriei este un bazin acvatic/iaz cu suprafața de 16,48 ha, la moment uscat,
digul în stare nesatisfăcătoare. Pe maluri sunt prezenți arbori, specia salcîm și arțar.
Pe teritoriul comunei sunt 3 izvoare cu debitul de 1,2 t/h, apa este de calitate foarte bună și se
utilizează în alimentație și necesitățile casnice/gospodărești. Populaţia se alimentează din 38
fîntîni de mină. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.
Primăria dispune de 7 sonde arteziene, dintre care 2 unități exploatabile, 5- conservate. Cu
zone de protecție. Apa este de calitate bună și se folosește în gospodării. Serviciile sunt
acordate ÎM „Servicii comunale” Pistruieni. Tariful constituie 8 lei/m3. Comuna Pistruieni nu
dispune de sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 885 capete ovine, 163 - bovine, 470 capete porcine, 5150 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2837,7 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
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Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață 0,80 ha, amplasată la 3 km de la s.
Pistruieni.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu
se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Ratuș
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Ratuș (s. Ratuș, s.Zăicanii Vechi, s. Zăicanii Noi, s.
Sărătenii Noi și s. Mîndra) constituie 2106 ha cu o populaţie de 1841 locuitori şi 668
gospodării. Din suprafața totală 9 ha constituie fondul apelor.
În comună sunt 6 instituții sociale/publice de asistență, educașie și cultură. Comuna este
traversată de rîul Ciuluc care curge de-a lungul satului pe o lungime de 2 km. Există un izvor.
Populația consumă apă din 60 fîntîni de mină. Pe teritoriul primăriei sunt 7 sonde arteziene. O
parte din populație este conectată la sistemul de aprovizionare cu apă cu lunșimea de 19 km.
Tariful pentru 1 m3 de apă constituie 2,5 lei. Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 10 agenţi economici în domeniul comercial.
Sectorul privat dispune de 209 capete ovine, 242 - bovine, 192 - capete porcine, 7158 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de2719,8 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 3 gunoişti, care se exploatează pe o suprafață de 3,5 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște
Pentru construcția sistemului de aprovizionare cu apă primăria a alocat 60 000 lei, 260.000
lei a alocat Ministerului Mediului
Comuna Saratenii Vechi
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Saratenii Vechi (s. Sărătenii Vechi și s. Zahareuca)
constituie 3464,3 ha. cu o populaţie de 2865 locuitori şi 1217 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul teoretic „Vasile
Anestiade”, Grădiniţa de copii, Oficiul medicilor de familie, Casa de cultură, Biserica cu hramul
„Arhanghelui Mihail și Gavril”.
Comuna este traversată de rîul Răut, care curge de-a lungul satului pe o lungime de 12 km, rîul
Ciuluc pe o lungime de 3 km, care se varsă în rîul Răut. Pe maluri există vegetație forestieră,
preponderent din speciile de salcîm, stejar.
Populaţia se alimentează din 55 fîntîni de mină, în stare suficientă. Calitatea apei este bună
doar în 3 fîntîni, în rest apa din fîntîni nu corespunde cerințelor igienice și nu se admite
pentru consum potabil și în scopuri alimentare.
Pe teritoriul comunei sunt situate 4 sonde arteziene, dintre care 2 funcționale și servesc ca
surse de aprovizionare cu apă a instituțiilor publice și o parte din gospodăriile din satele
Sărătenii Vechi și Zahareuca. Calitatea apei este bună pentru consum potabil și alimentație.
Sondele dispun de zone sanitare de protecție. Altele 2 sonde se află în stare de reparație.
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Volumul de apă consumată de consumatorii casnici constituie 4154 m3/anual, iar pentru
instituțiile publice-1800 m3/anual. Tariful este de 10 lei/m3.
Comuna Sărătenii Vechi dispune de un sistem funcțional de aprovizionare cu apă pentru
consum potabil, cu lungimea de 3 km, construit și dat în exploatare în anul 2011. Actualmente,
în construcție se află rețeaua de aprovizionare cu apă a gospodăriilor cu o lungime de 27 km.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură, comerț și prestări servicii.
Fabrica de vin din s Sărătenii Noi nu funcționează.
Sectorul privat dispune de 5525 capete ovine, 76 –caprine, 92 - bovine, 376 capete porcine,
35- cabaline, 10 083 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4984,8 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 2 gunoiști pe o suprafață de 2,9 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Pentru construcția sistemului de aprovizionare cu apă primăria a alocat 449,3 mii lei, iar din
Fondul Ecoloigic s-a alocat 3 996,8 mii lei.
Satul Scorțeni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Scorțeni constituie 174 ha, cu o populaţie de 2427
locuitori şi 710 gospodării.
În comună sunt 4 instituții sociale/publice de assistență, educașie și cultură. Pe teritoriul
primăriei sunt zăcăminte de nisip, funcționează cariera de nisip.
Pe teritoriul primăriei este un bazin acvatic cu suprafața de 17 ha; 60 fîntîni de mină, dintre
care 53 sunt amenajate și un izvor amenajat..
Populaţia se alimentează din sistema de apeduct cu o lungime de 15 km, alimentat din cele 5
sonde arteziene existente pe teritoriul primăriei. Tariful pentru 1 m3 de apă constituie 7 lei.
Primăria Scorțeni nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Apele uzate de la grădiniță și
școală sunt acumulate în 2 haznale neermetizate..
Activităţi economice desfăşoară 5 unități comerciale.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 1,8 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Comuna Suhuluceni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Suhuluceni (Suhuluceni, Ghermănești) constituie
2220,17 ha cu o populaţie de 1752 locuitori şi 556 gospodării.
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În localitate sunt 9 instituţii sociale/publice de asistență, educație, cultură (Gimnaziul
Suhuluceni, Grădinița de copii Suhuluceni și Grădinița de copii Ghermănești, OMF Suhuluceni,
Punctul medical Ghermănești, Casa de Cultură Suhuluceni, Centrul cultural Ghermănești,
Biblioteca publică Suhuluceni, Biblioteca publică Ghermănești). Apele de pe teritoriul comunei
se scurg într-un părăiaș cu o lungime de 2,5 km, care nu dispune de fășii forestiere de
protecție.
Pe teritoriul primăriei sunt 8 bazine acvatice, dintre care 6 sunt în s. Suhuluceni, altele 2- în s.
Ghermănești, gestionate de autoritatea publică locală, proprietate a primăriei, alimentate din
izvoare. Bazinele situate în s. Suhuluceni cu suprafețele respectiv de 25,80 ha (construit în a.
1960) și 6,55 ha (construit în a.1981) sunt înămolite, 2 bazine cu suprafețele de 5,18 ha
(construit în a.1984) și 1,85 ha (construit în a.1980) sunt în stare bună; altele 2 cu suprafețele
de 2,22 ha (construit în 1985) și 1,35 ha (constuit în a. 1991) sunt uscate. În s. Ghermănești un
bazin cu suprafața de 25,35 ha (construit în a.1970) este înămolit, altul cu suprafața de 1,50
ha (construit n a. 1982) este uscat. ,
În comunitate sunt 61 fîntîni de mină, în stare bună cu apă tehnică. Pe teritoriul comunei sunt
situate 5 sonde arteziene, dintre care 4 funcționale și servesc ca surse de aprovizionare cu apă
a instituțiilor publice și o parte din gospodăriile comunei.
Comuna Suhuluceni dispune de un sistem funcțional de aprovizionare cu apă pentru consum
potabil. Lungimea rețelelor de apă este de 16,0 km, care necesită reparații. Apeductul a fost
constrtut în a. 1980- 3 km din țevi de oțel; a.2004-2 km (țevi de polietilenă), a.2007-5 km (țevi
de polietilenă) și a.2011-1 km (țevi de polietilenă). De apeduct beneficiază 83% din populație
și unitățile publice menționate mai sus.
Primăria comunei Suhuluceni dispune de sistem centralizat de canalizare cu lungimea de 2,5
km construit în a. 1978 din țevi de asbociment, la care sunt conectate Grădinița de copii
Suhuluceni, Gimnaziul Suhuluceni, Centrul de sănătate Suhuluceni, Casa de nunți și 7
gospodării. Printre proiectele de realizare este și proiectul „Canalizarea satului Suhuluceni,
raionul Telenești”.
Activităţi economice desfăşoară 9 agenţi economici: CAP „Răzeș-Agro”, CP „Suhuluceni”, G.Ț.
„Apian Vera” (agricultură); SC „PETRODCOM” SRL, ASECOP „Sărătenii Vechi”, s. Ghermănești,
ÎI „Morari Lidia ”, ASECOP „Sărătenii Vechi”, s. Suhuluceni, „DORINA & DELIUS”, s.
Ghermănești (comerț); SC „S&Ț PRODPAN” SRl (prestarea serviciilor de construcție).
Sectorul privat dispune de 492 capete ovine, 185- bovine, 635 capete porcine, 18300 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2614,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic. .
Primăria dispune de 2 gunoişti. Una est aplasată în s. Ghermănești pe o suprafață de 2.0 ha la
distanța de 1,0 km nord-este de sat, funcționează din anul 1985 și este posibil de a fi extinsă
pe încă 1,0 ha. Alta este situată în s. Suhuluceni pe o suprafață de 2,0 km la distanța de 1,5 km
sud-est de sat, funcționează din anul 1985 și este posibil de a se extinde pe încă 1,5 ha. Ambele
gunoiști sunt
autorizate de Inspecția Ecologică Telenești, dar primăria nu dispune de
actele necesare.
Satul Țințareni
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Suprafaţa totală a terenurilor satului Țînțăreni constituie 2369,15 ha cu o populaţie de 1862
locuitori şi 511 gospodării.
În localitate sunt 4 instituţii sociale/publice. Pe o lungime de 500 m curge rîulețul Dobrușa, la
moment fără apă. Ezistă un bazin acvatic cu suprafața 1,650 ha, un lac uscat pe o suprafață de
0,49 ha. Pe teritoriul primăriei este un izvor cu apă potabilă, în stare satisfăcătoare.
În localitate sunt 3 sonde arteziene conservate. Fîntîni de mină publice nu sunt, majoritatea
cetățenilor au fîntîni în ogradă.
Satul Țînțăreni nu dispune de sisteme de sisteme de aprovizionare cu apă și sanitație.
Activităţi economice desfăşoară 41 agenţi economici în agricultură, 9 unități de comerț.
Sectorul privat dispune de 1500 capete ovine, 150 - bovine, 250 - capete porcine, 20000 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3385,0 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 2,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.

Comuna Tîrșiței
Suprafaţa totală a terenurilor comunei (s. Tîrșiței și s. Flutura) constituie 3543,17 ha. cu o
populaţie de 1724 locuitori şi 622 de gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Ggimnaziul, Grădiniţa de copii,
Oficiul medicilor de familie
Comuna este traversată de rîul Dobrușa cu o lungime de 8,5 km și 3 rîpi: rîpa din Flutura cu o
lungime de 1,8 km, Nicora-1,0 km, Matcovschi-0,8 km. Pe maluri există vegetație forestieră,
preponderent din speciile de arțar, salcîm, stejar, nuc.
În teritoriul comunei sunt construite 4 bazine acvatice, din care 2 se află în stare bună altele 2înămolite.
Populaţia se alimentează din 52 fîntîni de mină, în stare suficientă, precum și din 3 sonde
arteziene, funcționale, calitatea apei este bună, cu zone sanitare de protecție.
Comunitatea dispune de 3 sisteme de aprovizionare cu apă pentru consum potabil, cu
lungimea de 18,5 km, construite în anii 2008, 2014. Starea rețelelor este bună.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Gimnaziul și grădinița dispun de
rețele locale de canalizare, apele uzate fiind acumulate în haznale neermetizate, de unde
nimersc în mediul natural/sol.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
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Sectorul privat dispune de 327 capete ovine, 200 - bovine, 80- capete porcine, 6550 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2215,0 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 2 gunoiști pe o suprafață de 1,8 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Pentru construcția rețelelor de aprovizionare cu apă au fost alocați 212 mii lei din Fondul
Ecoloigic și 300 mii lei din bugetul statului.

Satul Verejeni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Verejeni constituie 3288 ha. cu o populaţie de 3011
locuitori şi 1026 gospodării.
În comună sunt 6 instituții sociale/publice de asistență, educașie și cultură. Pe teritoriul
primăriei sunt zăcăminte de nisip, gestionar SRL Nisipsi.
Localitatea este traversată de rîul Ciulucul Mare și rîul Ciulucul Mic, dispune de 4 bazine
acvatice cu suprafața totală de 212 ha și un izvor.
Populaţia se alimentează din 192 fîntîni de mină, în stare suficientă. Pe teritoriul comunei
sunt situate 17 sonde arteziene. Primăria Verejeni nu dispune de sisteme centralizate de
aprovizionare cu apă și canalizare. Apele uzate de la grădiniță sunt acumulate în hazna
neermetizată.
Activităţi economice desfăşoară 10 unități economice în domeniul comerțului.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 2,2 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
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Satul Văsieni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Văsieni constituie 123 ha. cu o populaţie de 1293
locuitori şi 401 gospodării.
În localitate sunt 4 instituții sociale/publice de asistență, educașie și cultură. Pe teritoriul
primăriei este un bazin acvatic cu suprafața de 14 ha.
Populaţia se alimentează din sistemul de apeduct cu o lungime de 13 km, alimentat din 3
sonde arteziene. Taridul pentru 1 m3 de apă constituie 7 lei. Primăria Văsieni nu dispune de
sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 3 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 48 capete ovine, 188 - bovine, 656 - capete porcine, 14322 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3622,1 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 1,7 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
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Comuna Zgărdești
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Zgărdești (s. Zgărdești, s. Bondareuca, s.
Ciofu) constituie 1650 ha. cu o populaţie de 945 locuitori şi 353 gospodării.
În localitate funcționează 5 instituții sociale/publice de asistență, educație și cultură.
Teritoriul primăriei este traversat de rîul Ciulucul Mijlociu cu o lungime de 7 km.
În comunitate sunt 3 bazine acvatice/iazuri cu suprafața de 11 ha, 60 fîntîni de mină (12 cu
apă potabilă, 48 -tehnică) și 4 sonde arteziene.
Comuna Zgărdești nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 5 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 815 capete ovine, 115 - bovine, 112 -capete porcine, 3200 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1677,6 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiștea autorizată.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 2 ha. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște

Raionul Călărași- 6 primării
Satul Bravicea
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Bravicea constituie 5980,47 ha. cu o populaţie de
3300 locuitori şi 1550 gospodării. Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de nisip, care se
extrag din cariera deschisă.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Biblioteca publică, Casa de cultură, Școala de arte, Muzeul satului.
Localitatea este traversată de rîul Ichel cu lungimea de 2,12 km și rîul Cula cu lungimea de
3,38 km. Apa nu se folosește și lipsesc fășiile forestiere de protecție.
În teritoriul satului sunt 7 bazine acvatice cu suprafața totală de 15,77 ha. Bazinele acvatice au
fost construite în anii 1956-1980, amplasate pe cursurile de apă, Două bazine cu suprafața de
1,23 ha sunt în stare bună, altele trei cu suprafața de 2,023 ha sunt înămolite cu digurile în
stare bună, iar altele trei- înămolite și uscate cu suprafța de 12,31 ha, digurile sunt sparte. În
localitate sunt 10 izvoare, în stare bună, cu apă potabilă; 180 fîntîni de mină, apa este foarte
poluată și se folosește în scopuri menajere.
Pe teritoriul satului sunt 9 sonde arteziene, dintre care 5 sunt conservate. Calitatea apei nu
corespunde cernțelor de potabilizare.
Comunitatea dispune de 6 sisteme de aprovizionare cu apă cu lungimea de 13,7 km,
construite în anul 1960, alimentate din sonde, apa fiind folosită în scopuri menajere. Starea
rețelelor este satisfăcătoare, sunt conectate 413 gospodării.
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De sistem de canalizare localitatea nu dispune. Apele uzate formate la grădinița de copii sunt
acumulate în hazna, apoi evacuate și transportate cu autospeciala în locurile autorizate, după
necesitate.
Activităţi economice desfăşoară fabrica de vin, amplasată în intravilan; agenţi economici în
agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 940 capete ovine, 90 - bovine, 320 - capete porcine, 5206 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2017,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoişti autorizate, amplasate în extravilan, volumul acumulat de
deșeuri constituie 90 tone.
Satul Hirova
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Hirova 1658,12 ha. cu o populaţie de 1560 locuitori şi
580 de gospodării. Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de nisip și argică, utilizate pentru
necesitățile satului.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Ggrădiniţa de copii,
Ooficiul medicilor de familie, Biblioteca publică, Căminul cultural, Oficiul poștal.
Localitatea este traversată de o rîpă cu lungimea de 3 km. În teritoriul comunei sunt
construite 2 bazine acvatice, din care unul este privat, iar altul este transmis în arendă.
Populaţia se alimentează din 123 fîntîni de mină pentru necesități gospodărești. Calitatea apei
și starea fîntînilor este satisfăcătoare. Pe teritoriul satului sunt exploatate 3 fîntîni arteziene.
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Calitatea apei este bună. Apa se folosește în alimentație și în scopuri tehnice. Fîntînile au zone
de protecție.
Comunitatea dispune de 3 sisteme de aprovizionare cu apă pentru consum potabil amplasate
dea lungul străzilor, la ele sunt conectați 423 abonați/consumatori. Volumul de apă consumt
constituie 21,5 mii m3. Tariful este de 7 lei/m3 de apă.
Există o rețea de canalizare cu lungimea de 1,5 km, construită în anul 2010, la care sunt
conectați Gimnaziul, OMF, Grădinița și 14 gospodării individuale. Apele uzate se deversează la
stația de epurare. Pe teritoriul Gimnaziului și Grădiniței de copii sunt 2 haznale de acumularea
apelor reziduale, care mai apoi după necesitate sunt evacuate cu autospeciale. Pe teritoriul
grădiniței este amplasată stația de epurare a apelor uzate, de care beneficiază Gimnaziul,
grădinița de copii, populația. Serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare sunt acordate de
primărie. Pentru construcția stației de epurare s-au alocat 696.9 mii lei din FEN în anul 2010..
Activităţi economice desfăşoară 7 agenţi economici: SRL „ORGVIN” (industria prelucrătoare);
ÎI „Vera Purcel”, SRL „BASA PETROL”, ÎI „Ursu Tudor”, ÎI „Roșca Ion”, ÎI „Scafaru Elizaveta” ÎI
„Bunu Tatiana” (comerț).
Sectorul privat dispune de 596 capete ovine, 91 - bovine, 68 - capete porcine, 3140 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1296,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 0,17 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște

Satul Hoginești
Suprafața totală a terenurilor satului Hoginești constituie 2510 ha cu o populație de 1765
persoane și 828 gospodării.
Instituțiile sociale /publice din localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădinița de copii,
Biblioteca publică, Casa de cultură, Centrul Medical, Oficiul poștal, 2 Biserici.
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În localitate predomină zăcăminte complexe de argilă pentru ceramică și nisip în construcție.
La momentul actual zăcămintele nu se extrag. Este spre finisare documentația de modificare a
categoriei de destinație a terenului agricol, proprietate privată a cetățeanului Gonciari Vasilii,
meșter popular, locuitor a satului Hoginești în legătură cu extragerea zăcămîntului complex
argilă pentru ceramică și nisip pentru construcție a carierii Hoginești de către SC
“Euroceramica” SRL, amplasat în extravilanul satului Hoginești, raionul Călărași.
Teritoriul primăriei este traversat de 2 cursuri de apă: rîul Ichel pe o lungime de 1045 m și
rîul Cula pe o lungime de 3252 m. Apele rîurilor nu se folosesc, zona de protecție este
delimitată, lipsesc fășiile de protecție. În teritoriu sunt 2 bazine acvatice/iazuri: Iazul de la
“VALEA MAICII”, cu suprafața de 8.0007 ha, număr cadastral 2526101577, construit în anul
1969, care se alimentează din pîraie, izvoare nămolite și în urma precipitațiilor, cu un volum
de apă la moment de 20 000, 0 m3, bazinul este înămolit 60 % , digul se află în stare
satisfăcătoare, construcțiile hidrotehnice lipsesc, zona de protecție este delimitată și este
plantată cu arbori de salcie, plop, cireș și salcîm, apele se folosesc pentru adăpatul animalelor;
Iazul de la “HÎRTOPI”, cu suprafața de 8.7800 ha, număr cadastral 2526104309, construit în
anul 1980, care se alimentează din canal de aducțiune din iaz, izvoare nămolite și în urma
precipitațiilor, volumul de apă lipsește, bazinul este uscat , digul se află în stare avariată,
construcțiile hidrotehnice sînt în stare avariată, zona de protecție este delimitată , arborii
lipsesc din zona de protecție.
Pe teritoriul primăriei Hoginești sunt prezente 2 lacuri mici de acumulare : Lacul de la “Culla
1”, cu suprafața de 0,070 ha, construit în anul 1990-1993, cu un volum de apă la moment de
700, 0 m3, lacul este amplasat alături de rîul Cula, este în stare satisfăcătoare este înămolit 40
% , digul lipsește, construcțiile hidrotehnice lipsesc, zona de protecție este delimitată și nu
este plantată cu arbori , apa se folosește pentru irigație; Lacul de la “Culla 1”, cu suprafa’a de
0,020 ha, construit în anul 1990-1993, cu un volum de apă la moment de 100, 0 m3, lacul este
amplasat alături de rîul Cula, este în stare satisfăcătoare este înămolit 60 % , digul lipsește,
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construcțiile hidrotehnice lipsesc, zona de protecție este delimitată și nu este plantată cu
arbori , apa se folosește pentru irigație.
Pe teritoriul primăriei sunt funcționale 2 izvoare, debitul de apă este de 5 m3 în 24 ore,
calitatea apei corespunde normelor sanitare de potabilizare, starea izvoarelor este
satisfăcătoare. În localitate sunt înregistrate 260 fîntîni de mină, calitatea apei nu în toate
fîntînile corespunde normelor sanitare, apa este folosită în gospodăriile localnicilor pentru
alimentație, uz gospodăresc și pentru irigație, starea fîntînilor este satisfăcătoare în proprție
de 95 % .
Pe teritoriul primăriei sunt amplasate 3 sonde arteziene exploatabile, calitatea apei
corespunde normelor, apa se flosește centralizat, prin apeduct, la fiecare sondă arteziană este
prezentă zona sanitară de protecție. Localitatea dispune de 2 sisteme centralizate de
aprovizionare cu apă, în total cu o lungime de 16 km, sursa de alimentare cu apă sunt cele 3
sonde arteziene. Prima sistemă centralizată, cu lungimea de 11,2 km a fost construită în anul
2012 cu suportul FISM și a doua sistemă, cu lungimea de 4,8 km a fost construită în anul 2016,
cu suportul Fondului Ecologic Național. Starea actuală a rețelelor este “bună”. De la sistemul
centralizat de aprovizionare cu apă se alimentează 5 agenți economici, 4 unități sociale, 3
unități publice și 417 gospodării cun un număr de 1150 persoane. Calitatea apei este bună,
corespunde normelor de potabilizare. În localitate funcționează 2 sisteme centralizate de
canalizare: sistema de canalizare de la Gimnaziul din sat cu lungimea de 400 m, construită în
anii 1974-1975, se află în stare satisfăcătoare; apele uzate se deversează în rezervuar separat
de teritoriul gimnaziului; sistema de canalizare de la Grădinița de copii cu lungimea de 600 m,
construită în anii 1985-1986, se află în stare satisfăcătoare; apele uzate se deversează în
sistemul existent a fostei gospodării din localitate. De către primăria Hoginești este elaborat
proiectul de construcție a rețelelor de evacuare a apelor uzate, construcția stației de epurare
și stației de pompare a apelor uzate și în prezent este în căutarea surselor financiare pentru
implimentarea acestui proiect. Serviciul de apărovizionare cu apă se gestionează de către
primăria satului Hoginești. Plata a 1m3 de apă pentru persoane fizice este de 10 lei, pentru
agenți economici în mărime de 15 lei.
Activități economice desfășoară 6 agenți economici: SC „Euroceramica” SRL (confecționarea
articolelor de artă -artezanat, din ceramică ); SC „NICHI-COM” SRL și SC „NixtalCom” SRL
(miniabator); SC „Agroital-Mold” SRL (minifermă de porcine); GȚ „Cotruță Dinu” (minifermă
de creșterea păsărilor); GȚ „Draganel Alexandru” ( creșterea legumelor), unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 250 capete ovine/caprine, 50 - bovine, 550 - capete porcine, 60i
cabaline, 6000 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2116 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiștea autorizată a satului.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată, cu o capacitate de 3 000 m3, cu un volum acumulat
de 1500 m deșeuri menajere solide, amplasată în extravilan, în partea de nord a localității,
gestionată de primăria Hoginești.
Pentrul anul 2017 este preconizat de dat în exploatare și de finisat proeictul
195

„ Aprovizionarea cu apă potabilă a părții de sus a satului Hoginești, raionul Călărași ”. Pentru
aceasta sunt alocați de către Fondul Ecologi Național (FEN) suma de 1066 mii lei.
În comunitate funcționează „ Asocialția Utilizatorilor de apă Hoginești”
Satul Meleșeni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Meleșeni constitiue 1845,62 ha cu o populaţie
de 1599 locuitori şi 567 gospodării. Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de argilă, care la
moment nu es exploatează.
În localitate funcționează 5 Instituţii sociale/publice. Satul este traversat de rîul Cula cu o
lungime de cca 3 km, rîpa satului cu lungimea de cca 4 km
Pe teritoriul primăriei suunt 6 iazuri; 1- cu suprafața de 6,0 ha, construit în anul 1983 volumul
de apă constituie 30%; 1- cu suprafața de 0,65 ha, construit în anul 1973, volumul de apă este
de 50%; 1- cu suprafața de 0,64 ha, construit în anul 1990, volumul de apă este de doar 10%;
1- cu suprafața de 0,65 ha, construit în anul 1999, volumul de apă este de 20 %; 1- cu
suprafața de 0,30 ha, construit în anul 1953, volumul de apă este de 40 %, înămolit parțial; 1cu suprafața de 0,12 ha, consruit în anul 1983, este uscat. Starea digurilor este bună.
În localitate sunt 4 izvoare captate prin apeducte, calitatea apei este bună și corespunde
normativelor de potabilizare; 114 fîntîni de mină particulare și 46 fîntîni de mină publice în
stare satisfăcătoare, apa se folosește penttu irigarea grădinelor și adăpatul animalelor.
Primăria dispune de 2 sonde atreziene, cu zone de protecție. Sonda veche a fost reparată și în
a. 2017 se va conecta la energia electrică. La moment se exploatează sonda constrtuită în aunl
2008. Calitatea apei este bună pentru potabilizare. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt
acordate de ÎM „Servicii comunale Meleșeni”.
Comunitatea nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare. Apele
uzate formate la școala- grădinița de copii sunt acumulate în hazna.
Activităţi economice desfăşoară 6 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 524 capete ovine, 182- caprine, 84 - bovine, 62 - capete porcine,
56-cabaline, 2807 - păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1554,2 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 0,1 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.

Comuna Săseni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Săseni (s. Săseni, s. Bahu) constitiue 3950 ha
cu o populaţie de 2245 locuitori şi 681 de gospodării. Pe teritoriu primăriei sunt zăcăminte de
nisip, care se utilizează pentru necesitățile comunei.
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Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Săseni, Grădiniţa de
copii, Biblioteca publică, Casa de cultură, Muzeul.
Comuna este traversată de rîul Cula cu o lungime de 3 km. Există zona de protecție și fășii
forestiere cu plantațiii de salcîm. În teritoriul comunei este un bazin acvatic cu suprafața de 30
ha, amplasat în apropierea r. Cula. Bazinul este în stare bună, digul este rezistent.
În comună sunt 4 izvoare, 112 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare, 3 sonde atreziene, 2 din
ele funcționează, una este conservată. Apa este de calitate bună și se utilizează de consăteni
pentru consum potabil și alte necesități gospodărești, Teritoriul sondelor este îngrădit și
protejat. Comunitatea dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu lungimea de 8,5 km,
construit în anul 1968, la moment se află în stare bună. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt
acordate de Asociația utilizatorilor de apă. Volumul de apă consumt constituie 2000 m3.
Tariful este de 8 lei/m3 de apă.
Comuna nu dispune de sistem de canalizare. Activităţi economice desfăşoară unitățile
comerciale (magazine) amplasate în comună.
Sectorul privat dispune de 980 capete ovine, 330 - bovine, 410 - capete porcine, 3820 - păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 4026 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată cu capacitatea de 38.000 tone. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
Comuna Țibirica
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei comunei Țibirica (s. Țibirica, s. Schinoasa) constitiue
2287,56 ha cu o populaţie de 2780 locuitori şi 890 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic Țibirica,
Grădiniţa de copii, Oficiul medicilor de familie, 2 Biblioteci publice, Oficiul poștal, 2 Centre
Comunitare (unul de educație timpurie a copiilor de 3-6 ani și unul –informațional), Casa de
cultură avariată, nefuncțională.
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Comuna este traversată de rîul Cula cu o lungime de 3 km. Bazinul hidrigrafic constituie 12 ha,
cu zonă de protecție de 25 m, fășii forestiere de protecție pe o lungime de 7 km, cu arbori ,
specia nuc și tei.
În teritoriul comunei sunt 2 bazine acvatice cu suprafața totală de 37,0 ha, anul construcției
1960 și 2013, starea baznelor este bună cu zone de protecție cu arbori specia plop, tei, salcie.
Starea digurilor este satisfăcătoare. Bazinele se folosesc pentru creșterea peștelui, adăpatul
animalelor. Volumul de apă în bazine constituie 52,5 mii m3.
În comună sunt 6 izvoare, apa cărora se folosește pentru consum potabil, adăpatul animalelor
și parțial irigare; alte necesități; 256 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare. Conform
rezultatelor investigațiilor efectuate de către CSP Călărași din cele 20 fîntîni supuse
controlului doar în 4 s-a constatat că apa este potabilă, apa celorlalte fîntîni nu corespunde
cerințelor de potabilizare și poate fi folosită doar în scopuri tehnice.
Primăria dispune de o sondă atreziană exploatabilă, 3 sonde sunt conservate. Apa este de
calitate bună. Sonda dispune de zonă sanitară de protecție și alimentează sistemul de apeduct.
Lungimea sistemului de aprovizionare cu apă în s. Țibirica este de 7 km, anul construcției
2007, la care sunt conectate peste 350 gospodării. Peste 46 gospodării sunt conectate la
apeducte autonome, alimentate din izvoarele captate. La apeduct sunt conectate Primăria,
Grădinița de copii, LT Țibirica, Oficiul medicilor de familie, SRL „Pomul”. În s. Schinoasa la
apeductul construit în anul 2013, prin captarea apelor izvoarelor, sunt conectate 34
gospodării din cele 72 existente în sat.
Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de Asociația utilizatorilor de apă Țibirica.
Tariful este de 10 lei/m3 de apă. Pentru implementarea proiectului construcției apeductului
FISM a alocat 550 mii lei, 82500 lei- contribuția satului.
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Comuna nu dispune de sistem de canalizare. Apele uzate formate la Liceul Teoretic și SRL
„Pomul” sunt acunulate în haznale și evacuate după necesitate cu cisterna.
Activităţi economice desfăşoară SRL „Pomul”, care se ocupă cu creșterea producției agricole și
prelucraea strugurilor, consumă un volum de apă de 40 m3 pe sezon. Sunt evacuate cu
cisterna 25 m3 de apă uzate; SRL „Milbortud”, care ce ocupă cu creșterea și realizarea peștelui;
4 Întreprinderi Individuale de comerț.
Sectorul privat dispune de 548 capete ovine, 136 - bovine, 324 - capete porcine, 356 caprine,
64-cabaline și 7840 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Pe teritoriul primăriei sunt 2 gunoiști cu suprafața de 0,12 ha. Deșeurile sunt transportate de
către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Primăria dispune de proiecte elaborate pentru forarea fîntînii arteziene cu turnul de apă în s.
Țibirica (a 2-a fîntînă) estimat la valoarea de 1,8 mln.lei ; pentru construcția stației de epurare
în s. Țibirica-1,2 mln.lei.

Raionul Orhei -31 primării
Orașul Orhei
Suprafața totală a orașului Orhei este de 1402 ha, inclusiv în extravilan 218 ha terenuri
agricole, cu o populație înregistrată de 30300 locuitori și estimată la moment la 25547
persoane și 5100 gospodării, dintre care 50 sunt nelocuite.
În oraș funcționează instituțiile sociale/publice Primăria, 4 Licee, 3 Gimnazii, 2 Colegii
(pedagogic, medicină), 3 școli (de arte, muzică și de meserii), 7 Grădinițe de copii, Spitalul
raional, 6 Biblioteci, muzeul de istorie și etnografie. Din resursele minerale orașul Orhei
dispune de zăcăminte de piatră și argilă. Pe teritoriul orașului sunt terenuri ocupate de
cariere deschise de pietriș și bolovăniș. Rețeaua hidrologică a orașului cuprinde rîul Răut,
rîulețul Ivanos și iazul orășenesc.
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Regia “Apă Canal-Orhei “SA este unicul operator de furnuzare a serviciilor de aprovizionare
cu apă şi canalizare în oraşul Orhei, precum şi aprovizionare cu apă în satele din vecinătate:
Piatra, Pohorniceni, Pelivan, Mitoc, Step-Soci, Budei, Seliște şi Lucaşeuca. Personalul total al
Regiei ”Apă Canal-Orhei “SA numără 200 angajaţi, inclusiv personalul tehnico-ingineresc şi de
conducere – 34 persoane. Sistemul de alimentare cu apă funcţionează în regim continuu,
24h/24h cu o capacitate de 9408,3 m3/24h şi 1994,8 mii m3/an. Acest sistem include
captarea, transportarea, dezinfectarea şi distribuţia apei potabile. Sistemul de alimentare cu
apă include 11 staţii de pompare principale, 2 staţii de clorinare (tratarea apei), precum 232
km reţele de apeduct, inclusiv 44 km reţele apă din polietilenă reabilitate în anii 2014-2015 şi
3 prize de apă: Izvorul Jeloboc cu o capacitate de captare de 260 m3/oră şi 6000 m3/24 ore;
Mitoc – 15 fîntîni arteziene cu o capacitate de captare de 8600 m3/24 ore; Urban (Grădina
Publică) – 3 fîntîni arteziene cu capacitatea de captare de 4900 m3/24 ore. La sistemul de
aprovizionare cu apă sunt conectaţi 26,4 mii locuitori din 27,6 mii din populaţia prezentă.
Priza “Izvorul Jeloboc” este situată în lunca rîului Răut, fiind reprezentată de izvoare
subterane amplasate în stîncile malului sting al rîului. Apele subterane provin din pînza
acviferă din calcarul Sarmaţionului mijlociu şi din pînza din nisipurile Sarmaţionului inferior.
Apa din izvor se scurge gravitaţional spre două rezervoare de captare a apei iar surplusul ei,
aproximativ 60-70 m3/oră, curge printr-o ţeavă de supraplin într-un pîrău, care se revarsă
nemijlocit în rîul Răut. Staţia prin intermediul unui sistem de reţele inginereşti aprovizionează
cu apă potabilă oraşul Orhei, asigurînd pe deplin necesarul de apă potabilă.
Apa izvorului este extrem de curată, cristalină, foarte gustoasă, slab mineralizată, practic nu
necesită tratare. Asemenea izvoare cu un debit atît de mare sunt destul de rare pe teritoriul
republicii, în special luînd în consideraţie calitatea excepţională a apei, ceea ce este legat de
adîncimea la care se află orizontul apei, de unde îşi ia începutul izvorul.
Suprafaţa în limitele zonei de protecţie sanitare a izvorului 50x50 m atribuite la categoria A+B
(Proces verbal al şedinţei Comisiei de Stat pentru rezervele de substanţe minerale nr. 144 din
17.12.2008).
Conform compoziţiei chimice apele sunt sulfato-calcice hidrocarbonato-sodice-magneziene
cu mineralizarea de pînă la 0,9 gr/dm3. Apa corespunde cerinţelor normelor sanitare,
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prevăzute de Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007. După
complexitatea condiţiilor hidrogeologice, zăcămîntul de apă potabilă “Izvorul Jeloboc” este
atribuită grupa a II-a.
Limitele sectorului, indicate pe planul topographic corespunde zonei de protecţie sanitară a
“Izvorului Jeloboc”.

Astfel, pentru priza “Izvorul Jeloboc perimetrul I este stabilit pe o rază de 50 m, care este
îngrădită şi aplicate inscripţiile, corespunzătoare. Perimetrul II al zonei de protecţie sanitară
are forma de dreptunghi cu laturile (L=2d) = (665x726) m, cu distanţa în jos după scurgere –
363 m, şi în partea de sus după scurgere – 302,5 m. Perimetrul III al zonei de protecţie
sanitară este reprezentat la fel în formă de dreptunghi cu laturile (L=2d) = (12402x3903)
metri, cu distanţa în jos după scurgere – 605 metri, şi în sus după scurgere – 11797 m.
Priza „Mitoc” constă din 15 sonde arteziene amplasate în două rînduri liniar paralele, inclusiv
12 sonde sunt amplasate primul rînd mai aproape de traseul naţional Chişinău – Soroca,
rîndul doi format din trei sonde este amplasat paralel la o distanţă de aproximativ 300 metri.
Distanţa între sonde variază între 150-200 metri.
Actualmente 3 sonde arteziene (12,13,14) sunt în funcţiune iar 12 sonde arteziene în rezervă.
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Limitele sectorului, indicate pe planul topografic corespund zonei de protecţie a sondelor
arteziene.
Suprafaţa în limitele zonei de protecţie sanitară a fiecărei sonde – 15x15 m, rezervele în
volum de 8600 m3/24 ore fiind atribuite la categoria A+B (Proces verbal al şedinţei Comisiei
de Stat pentru rezerve de substanţe minerale utile nr. 144 din 17.12.2008).
Priza „Mitoc” a fost forată în anii 1969-1987. În sonde este captat orizontul acvifer samartian
inferior a complexului acvifer badenian-sarmatian, prezentat litologic de calcar oolitic.
Debitele sondelor constituie 24-32 m3/oră (576-768 m3/ 24 ore).
Conform compoziţiei chimice apele sunt sulfatice-hidrogenocarbonate magneziene-sodice cu
rezidiu uscat de 0,7-0,8 gr/dm3. Duritatea medie variază de la 21 la 37 grade germane.
Priza „Mitoc” pentru toate sondele zona de regim sever este stabilită de 15 metri pe
perimetru. Ultima este îngrădită şi plasate inscripţiile corespunzătoare de avertisment.
Perimetru II al zonei de protecţie sanitară a surselor de apă ce fac parte din priza „Mitoc” este
reprezentat în formă de circumferinţă cu R=84 m pentru cele 12 sonde din primul rînd şi cu
R=83 m pentru celelalte trei sonde. Perimetrul III al zonei de protecţie sanitară este la fel
reprezentat în formă de circumferinţă cu R=838 m pentru cele 12 sonde din primul rînd şi cu
R+830 m pentru celelalte trei sonde.
Priza „Urban” (Grădina Publică) constă din trei sonde amplasate în parcul din sectorul
central al oraşului Orhei. Suprafaţa în limitele zonei de protecţie sanitară a sondelor – 15x15
m, rezervele în volum de 4900 m3/24 ore sunt atribuite la categoria A+B (proces verbal al
şedinţei Comisiei de Stat pentru rezerve de substanţe minerale utile nr. 144 din 17.12.2008).
Priza „Urban” (Grădina Publică) a fost traversată de: sonda nr. 2387 în anul 1934, sonda nr.
3/3 în anul 1936, sonda nr. 1 în anul 1922, cu adîncimile respective de 67m, 89 m şi 51 m.
Sondele captează orizontul acvifer sarmatian inferior a complexului acvifer baden-sarmatian,
litologic prezentat de calcar dur, fisurat, cu intercalaţii de nisip în nivelul inferior.
Debitele sondelor constituie 21,6-50 m3/oră (518-1200 m3/24 ore). Conform compoziţiei
chimice apele sunt sulfatice-hidrogenicarbonate calcico- magneziene-sodice, sau
hidrogenocarbonate-sulfatice calcico-sodice-magneziene, cu rezidiu uscat de 0,55-1,38
gr/dm3. Duritatea medie ajunge la 37,01 grade germane.
Pentru priza „Urban” (Grădina Publică) la toate trei sonde perimetrul I este stabilit pe o rază
de 15 metri, care este îngrădită şi aplicate inscripţiile corespunzătoare. Perimetrul II al zonei
de protecţie sanitară a surselor de apă este reprezentat în formă de circumferinţă cu R=122 m
pentru toate sondele. Perimetrul III al zonei de protecţie sanitară este la fel reprezentat în
formă de circumferinţă cu R=1228 metri.
În cadrul Regiei „Apă Canal-Orhei” SA funcţionează 2 staţii de tratare (clorinare) a apei
potabile, a cărui sarcină este menţinerea calitîţii apei potabile la un nivel corespunzător, cît şi
dezinfectarea apei potabile. Dezinfectarea şi colectarea probelor are loc sistematic conform
standartelor naţionale. Controlul calităţii apei se efectuiază de către Serviciu Tehnologic
pentru Protecţia Mediului conform graficului şi schemei de prelevare a probelor coordonat cu
Centrul de Sănătate Publică.
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Apele uzate menajere şi industriale sunt colectate printr-o reţea de canalizare de 80 km. La
reţeaua de canalizare sunt conectaţi 14,9 mii locuitori. Configuraţia terenului din anumite
zone a impus construcţia a cinci staţii de pompare. Oraşul Orhei are un sistem separat de
canalizare pentru evacuarea apelor uzate. În conformitate cu proiectul, apele uzate a or. Orhei
trec prin sistemul centralizat de colectare cu scurgere gravitaţională şi prin pompare
nimeresc la Staţiile de pompare de canalizare SPR-1, SPR-2, SPP.
De la staţia de pompare principală (SPP) apele uzate prin două colectoare sub presiune
nimeresc la Staţia de Epurare or. Orhei, iar de la Staţia de pompare raională (SPR-2) sub
presiune nimeresc la Staţia de Epurare ZUC.
În oraşul Orhei funcționează 2 staţii de tratare şi epurare a apelor uzate:
1. Staţia de epurare a apelor uzate or. Orhei str. V.Cupcea 5A, anul construcţiei 1976,
capacitatea de proiect – 10000 m3/24 ore. În anul 2015 a fost epurat un volum de
474653 m3. Eficienţa după proiect: MS – 89,8%, CBO5 – 93,5%, eficienţa de facto: MS 90,6%, CBO5 – 92,6%.
2. Staţia de epurare a apelor uzate zone umede construite (ZUC), comuna Selişte raionul
Orhei pe o suprafață de 5,1 ha, pusă îmn exploatare în septembrie 2013, beneficiar
fiind primăria orașului și gestionată/exploatată de Regia “Apa –canal Orhei”.
Capacitatea de proiect – 4600 m3/24 ore, capacitatea de funcţionare în anul 2015 –
897 m3/24 ore. Eficienţa de proiect: MS -82,5%, CBO5 – 90,0%. Eficienţa de facto: MS –
96,8%, CBO5 – 93,2%.
În total în anul 2015 la ambele staţii de epurare a fost epurat un volum de 801172 m3/an.
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Monitorizarea calităţii apei se efectuiază conform Schemei investigaţiilor de laborator al
Serviciului Tehnologic şi Protecţia Mediului aprobată de către directorul general al Regiei
“Apă Canal-Orhei “SA şi coordonată de către Medicul-şef sanitar de stat al Centrului de
Sănătate Publică, Orhei.
Monitorizarea apei potabile se efectuiază de 2 ori pe săptămînă (luni şi joi) din 33 de puncte
de control, după următoarii indici de investigaţii: pH, culoarea, turbiditatea, gust, miros,
temperatura, amoniu, clor rezidual, fier, nitriţi, conductibilitatea, oxidabilitatea, echerihia cilo
(E.coli), bacterii coliforme, enterococi (Streptococi fecali).
Laboratorul este amplasat în or. Orhei str. V.Cupsea 5A şi este dotat cu fotocalorimetru KFK2MП şi KFK-3, balanţe tehnice – 2 unităti şi analitice – 2 unităţi, microscop – 2 unităţi, etuve –
3 unităţi, ionometru-pH-metru – 2 unităţi, nişă de ventilare -1 unitate, termostat -3 unităţi,
baie cu apă, autoclav, distilator – 2 unităţi.
Volumul de apă prelevată din sursele de ape subterane în anul 2015 – 1312,622 mii m3/an.
Volumul de ape uzate epurate în anul 2015 – 801,172 mii m3/an.
Volumul de ape uzate epurate normativ în anul 2015 – 326,519 mii m3/an.
Volumul de ape uzate epurate insuficient în anul 2015 – 474,653 mii m3/an.
Din sursele financiare ale Regiei “Apă Canal-Orhei “SA în anul 2015-2016 au fost efectuate
următoarele lucrări:
1. Reparaţia capitală a decantorului primar nr. 3 la Staţia de Epurare, Orhei – 443,787 mii lei.
2. Reabilitarea conductei de apă reziduală şi drenaj cu lungimea de 336 m la Staţia de
Epurare, Orhei – 202,745 mii lei.
3. Reparaţia capitală a decantorului primar nr. 2 la Staţia de Epurare, Orhei – 658,039 mii lei.
4. Reabilitarea branşamentelor de apă în or. Orhei – 134,04 mii lei.
5. Reabilitarea aducţiunii de apă SP5-SP6 – 111,012 mii lei.
În ultimii 10 ani de activitate Regia “Apă Canal-Orhei” SA a beneficiat de 5 proiecte
investiţionale care au avut drept rezultat dezvoltarea companiei:
1. Proiectul-pilot de alimentare cu apă şi canalizare, implementat în perioada 2004-2008, în
valoare de 2.500.000 dolari SUA.
2. Programul Naţional de Alimentare cu Apă şi Canalizare, finanţat de :
- Banca Mondială (AID) credit – 500.000 dolari SUA;
- Fondul Ecologic Naţional – 1.500.000 MDL.
Destinaţia – Construcţia colectorului de canalizare sub presiune de la Staţia de Pompare
raională spre Staţia de Epurare ZUC.
3. Proiectul de dezvoltare regională şi protecţie socială din Moldova, finanţat de:
- Fondul fiduciar de co-finanţare al Comunităţii Europene – 2.800.000 Euro;
- Banca Mondială (AID) – 222.487 dolari SUA;
- Fondul Ecologic Naţional – 27.500.000 MDL.
Destinaţia – Construcţia Staţiei regionale de epurare a apelor uzate după tehnologia Zonelor
Umede Construite (ZUC).
4. Programul de Eficienţă Energetică, finanţat de:
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- Banca Mondială sub formă de grant – 200.000 dolari SUA (2.741.328 MDL).
Destinaţia: optimizarea hidraulică a aducţiunii Jeloboc – SP6 prin reducerea consumului
energetic pe porţiunea reabilitată.
5. Programul de Dezvoltare a Companiilor de Apă şi Canalizare, finanţat de BERD, BEI,FIV, în
valoare totală de 6 mln Euro, dintre care:
- grant – 4 mln Euro de la BEI şi FIV;
- credit – 2mln Euro de la BERD.
Activități economice desfățoară 1200 agenți economici în îndustrie, comerț și prestări servicii.
Primăria dispune de o gunoiște neautorizată pe o suprafață de 8 ha, amplasată la 6 km sud-est
de oraș, care funcționează din 1969. Serviciile sunt acordate de ÎM „Servicii Comunal Locative”
Orhei.
Comuna Berezloi
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Berezloi (s.Berezloi și s. Hîjdieni) constituie 2854 ha.
cu o populaţie de 2178 locuitori şi 754 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 3251 ha - terenuri agricole; 2906 ha - arabile; 345 ha plantaţii multianuale; 466 ha - păşuni; plantații forestiere-60; fondul apelor constituie 63 ha.
În comună funcționează 9 Instituţii sociale/publice. Pe teritoriul comunei sunt 3 iazuri cu
suprafața totală de 65 ha; 2 izvoare în stare satisfăcătoare, apa este de calitate bună și se
utilizată pentru consum potabil; 186 fîntîni de mină și o sondă arteziană. Comunitatea nu
dispune de sisteme cemntralizate de aproviziomare cu apă și canalizare.
Activităţi economice desfăşoară agenţii economici din agricultură și comerț
Primăria dispune de 2 gunoişti, cîte una în fiecare localitate cu suprafețele respectiv de 0,9 ;
1,25 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce
și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.

Comuna Biești
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Biești (s.Biești, s. Cihoreni, s.Slobozia-Hodorogea)
constituie 4748 ha. cu o populaţie de 2933 locuitori şi 1026 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 3251 ha - terenuri agricole; 2906 ha - arabile; 345 ha plantaţii multianuale; 466 ha - păşuni; plantații forestiere-60; fondul apelor constituie 63 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic, Grădiniţa de
copii, Căminul cultural, Biblioteca publiucă, Oficiul medicilor de familie..
Teritoriul comunei este traversat de rîulețul Drighinici cu lungimea de 7 km. În teritoriul
comunei sunt construite 4 iazuri, dintre care unul pe cursul de apă al rîulețului, 3 bazine sunt
înămolite, unul uscat. Starea digurilor la 3 bazine este satisfăcătoare. Apa se utilizează pentru
irigare, creșterea peștelui. Zonele de protecție sunt în stare satisfăcătoare, în ele sunt prezenți
arbori, specia salcie, salcîm, nuc.
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În comună sunt 22 izvoare în extravilan cu apă potabilă, necesită amenajare; 231 fîntîni de
mină. Calitatea apei, conform prescripțiilor sanitae ale CSP Orhei nu corespunde cerințelor și
normativelor stabilite. Apele din fîntăni sunt folosite pentru necesități de uz casnic și necesită
amenajare.
În teritoriul primăriei sunt prezente 4 sonde arteziene, dintre care 2 funcționale, una
nefuncționlă și una –conservată. Grădinița de copii și 107 case individuale sunt apovizionate
cu apă în mod centralizat din apeductul cu lumngimea de 3,5 km, alimentat din sonda
arteziană, construită în anul 2004. Calitatea apei este satisfăcătoare. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM „Serviciii Comunale” Biești. Volumul de apă
preluat din sursele de apă subterane constituie 25 mii m3 pe an. Tariful pentru 1 m3 de apă
constituie 7 lei. Pentru extinderea apeductului în comuna Biești, etapa 1, în anul 2016 s-a
alocat 1mln.lei.
Comunitatea dispune de sisteme locale de canalizare la Liceul teoretic, construit în anul 1972;
la Grădinița de copii, construit în 1974 și la Oficiul medicilor de familie, construit în anul 2014.
Apele uzate de la aceste instituții sunt deversate în rîulețul Drighinici.
Activităţi economice desfăşoară agenţii economici din agricultură și comerț
Sectorul privat dispune de 390 -capete ovine, 240 - bovine, 151 –porcine, 18000 -păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3262,8 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 3 gunoişti, cîte una în fiecare localitate cu suprafețele respectiv de 0,5;
0,5 și 0,4 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se
duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
În comunitate funcționează Asociațiile Obștești „NoI” și „Speranța” .
Satul Bolohani
Suprafaţa totală a terenurilor satului Bolohani constituie 2418 ha. cu o populaţie de 1702
locuitori şi 495 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Bolohan, Grădiniţa de
copii „Voinicel”, Casa de cultură, Centrul medicilor de familie.
Pe teritoriul satului sunt zăcăminte de piatră brută, există 5 bazine acvatice cu suprafața
totală de 34,5 ha, la moment sunt secate..
În localitate sunt 160 fîntîni de mină, 5 sonde arteziene, dintre care 3 exploatabile cu zone
sanitare, transmise în comodat AO „Apele Bolohanului”. Calitatea apei, conform prescripțiilor
sanitare, corespunde cerințelor și normativelor stabilite.
Localitatea dispune de un sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 12 km,
construit în anul 2011. La apeduct sunt conectate 4 instituții publicre, 4 unități economice și
375 gospodării. Apa se folosește în scopuri potabile și uz gospodăresc. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt acordate de către AO „Apele Bolohanului”. Sistemul de canalizare la
moment se construește. În aceste scopuri FISM a alocat 1410 mii lei, FEN-3100 mii lei. Apele
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uzate de la primărie, grădiniță și 356 gospodării sunt acumulate în haznale și evacuate cu
autospeciala după necesitate, în mod individual.
Activităţi economice desfăşoară 4 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 278 -capete ovine și caprine, 124 - bovine, 96 –porcine, 5000 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1541,4 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Serviciile comunale sunt acordate de SEL Orhei, în bază de contract, tariful -9,67 lei/persoană,
deservește 3 instituții publice și 298 gospodării. Deșeurile sunt evacuate săptămînal la
gunoiștea locală.
În comunitate funcționează Asociațiile Obștești „Apele Bolohanului ” și „Asociația Părinților și
Pedagojilor” .
Satul Brăviceni
Suprafaţa totală a terenurilor satului Braviceni constituie 3062,69 ha. cu o populaţie de 2047
locuitori şi 716 gospodării.
Din suprafața totală: 1827 ha sunt terenuri agricole, 1762- ha-arabile, 65 ha- plantații
multianuale, 412 ha- pășuni, 66,82 ha- plantații forestiere.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Casa de cultură, Centrul de sănătate, Biblioteca, Centrul social „CONCORDIA”, Oficiul poștal.
Teritoria satului este traversată de rîul Răut. Fășiile forestiere sunt în stare bună, cu specii de
dud, salcîm, plop. În localitate este un iaz piscicol cu zonă de protecție, specia de arbori salcîm
salcie. Iazul este privat pe o suprafață de 77,8 ha. La 30 km de sat este un izvor în stare bună
cu apă de calitate pentru consum potabil.
În localitate sunt 80 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoare, apa se folosește în scopuri
menajere; 4 sonde arteziene, dintre care 2 exploatabile cu zone sanitare, altele 2-conservate.
Calitatea apei, conform prescripțiilor sanitare, corespunde cerințelor și normativelor stabilite
de potabilizare.
Localitatea dispune de un sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 7,2 km,
alimentat din prima sondă, construită în anul 1984 și a doua, constrtuită în anul 1972. Starea
rețelelor este satisfăcătoare. La apeduct sunt conectate 5 instituții publice/sociale, 5 unități
economice și 646 consumatori/persoane din sat. La moment sunt desfășurate lucrările de
constucție a sistemelor de canalizare și tratare a apelor uzate. Costul total constituie 43 mln
lei. Ministerul Mediului a alocat 2900000 lei. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate
de către Gospodăria comunală Braviceni.
Activităţi economice desfăşoară 5 agenți economici: SRL VC Saturn-13 (fabrica de lapte);
Mezel-Brav (fabrica de mezeluri); Ferma de iepuri și 2 magazine alimentare.
Sectorul privat dispune de 813 -capete ovine, 220- caprine, 605 - bovine, 774 –porcine, 42cabaline, 2000 -iepiri și 15500 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 7778,4 tone (calculat

207

conform normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se
transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 2 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
În cadrul gimnaziului funcționează AP „Speranța”.
Comuna Chiperceni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Chiperceni (s. Chiperceni, s.Voroteț, s. Andreevca)
constituie 4249 ha. cu o populaţie de 4096 locuitori (s. Chiperceni-2583, s.Voroteț-1204, s.
Andreevca-309) şi 1214 gospodării (s. Chiperceni-843, s.Voroteț-294, s. Andreevca-77).
Din suprafața totală: 2926 ha- terenuri agricole; 2212 ha- terenuri arabile; 614 ha-plantații
multianuale; 784 ha-pășuni; 100 ha- pîrloagă; 477 ha- plantații forestiere, fondul apelor
constituie 62 ha.terenuri
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăeria, Gimnaziul Chiperceni,
Gimnaziul Voroteț, 2 Case de cultură (s. Chiperceni, s.Voroteț), 2 Ggrădiniţe de copii (s.
Chiperceni, s.Voroteț), 2 Biblioteci publice (s. Chiperceni, s.Voroteț).
În teritoriul comunei sunt construite 9 bazine acvatice/iazuri cu suprafața totală de 62 ha.
Dintre care 7 unități sunt în stare bună, unul este înămolit și altul este uscat. La 8 unități
starea digului este bună, la unul este rupt. Iazurile sunt folosite pentru irigare și piscicultură.
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În comună sunt 19 izvoare; 462 fîntîni de mină; 6 sonde arteziene , dintre care una este
exploatabilă, altele 5 –conservate, fără zone de protecție. Actualmente, în curs de
reconstrucție se află sistemul centralizat de aprovizionare cu apă. Pentru aceste lucrări s-au
alocat 365000,00 lei din surse proprii; 3 500 000,00 lei sau alocat din fondul ecologic și
157500 lei a alocat Consiliul raional Orhei. De sistem de canalizare comunitatea nu dispune.
Activităţi economice desfăşoară 23 agenţi economici: inclusiv GȚ „N. Badan” (agricultura
ecologică, pomicultură); GȚ „Gh. Botnari” ( servicii agricole, legumicultură); GȚ „Calugher Ion”,
GȚ „Petrovschi D” și GȚ „Petrovschi A” (creșterea ovinelor); GȚ „Spătaru V” (agricultură); ICS
„Petronm Moldova” SA (statie de alimentare cu combustibil); ÎI „Volnic”, ÎI „M. Dolghi”,
ASECOOP Chiperceni (comerț, produse alimentare), SC „Orhei-Vit” (punct de colectare a
fructelor); SC „Voldivel Prim” (piața autorizată); SRL Farmacia; GȚ „M. Băetrău” (incubator); ÎI
„V.Vlas” (bar, magazin); ÎI „Arvat Mariana” (gheretă produse alimentare); ÎI „V.Domenti”
(servicii transport cășători); SRL „Levșa și fecorii” ( servicii cu apă potabilă); SRL „MEREACRE
COM”; SC „Alvipet” SRL; SRL „Class Partener”; SRL „Meladani”; SRL „Vladinati”.
Sectorul privat dispune de 1513 capete ovine, 340 - bovine, 379 -porcine, 5945-păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 4422,0 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiști autorizate.
Primăria dispune de 3 gunoişti, cîte una în fiecare localitate cu suprafețele respectiv de 0,9;
1,0; și 0,4 ha, dintrte care 2- autorizate. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod
individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște

Comuna Ciocîlteni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Ciocîlteni (s. Ciocălteni, s. Feodorovca și s. Clișova
Nouă) constituie 4216 ha. cu o populaţie de 3620 locuitori şi 1101 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Oficiul medicilor de familie, Oficiul poștal, Muzeul localității.
Teritoriul primăriei este traversat de rîul Răut pe un segment de 4,9 km. Malurile sunt lipsite
de vegetație forestieră. Zonele de protecție nu sunt delimitate și servesc drept imașuri.
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În teritoriul comunei este construit un iaz în anul 1976, amplasat alăturat de rîul Răut, pe o
suprafață de aproximativ 28,0 ha și volumul de apă aproximativ 280,000 m3. Starea bazinului
este bună. Starea dighului este satisfăcătoare. Construcții hidrotehnice nu-s. Apa se folosește
pentru creșterea puietului de pește.
În comună sunt 105 fîntîni de mină, calitatea apei este bună, starea acestora este
satisfăcătoare. În teritoriul primăriei sunt prezente 6 sonde arteziene, dintre care 5exploatabile cu zone sanitare de protecție. Apa este de calitate bună. Comunitatea dispune de
un sistem de aprovizionare cu apă pentru consum potabil. Serviciile sunt acordate de către
Asociaâia Obștească „Apa Ciocîlteni”. Consumatorii sunt contorizați. Volumul de apă consumat
constituie 55.000 m3/anual. Sistemul de canalizare este în proces de construcție. Surse proprii
alocate -1.000.000 lei, alte surse-2.000.000 lei.
Activităţi economice desfăşoară 20 agenţi economici: 7 magazine, 7 baruri, o farmacie, o stație
de alimentare cu combustibil, o stație de alimentare cu gaze, o moară, o oloiniță, o stație de
mașini și tractoare. Pe teritoriul primăriei sunt amplasate 4 stîni.
Primăria dispune de 3 gunoişti autorizate, cîte una în fiecare localitate cu suprafețele
respectiv de 2,5; 0,5; și 2 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Satul Clișova
Suprafaţa totală a terenurilor satului Clișova constituie 2012 ha. cu o populaţie de 1325
locuitori şi 406 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Oficiul medicilor de familie, Casa de Cultură. Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut cu
o lungime de 6,7 km..
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Pe teritoriul primăriei sunt 2 bazine acvatice, din care unul construit în a.1975 pe o suprafață
de 6,17 ha, în stare bună și al 2-ea construit pe o suprafață de 20 ha este în curs de construcție
(2015).
În comunitate se află un izvor cu un debit de 600 lit/h, apa se folosește pentru alimentație.
Starea izvorului este bună. Calitatea apei este foarte bună. În sat sunt 62 fîntîni de mină, apa
este necalitativă și se folosește pentru irigare.
Populația se alimentează din 2 sonde arteziene cu zone sanitare de protecție. Calitatea apei
din sonde este bună pentru consum potabil.
Localitatea dispune de un sistem de aprovizionare cu apă pentru consum potabil cu lungimea
de 14,5 km, construit în a.1968-1974. Starea rețelelor este nesatisfăcătoare. Serviciile de
aprovizionare cu apă sunt prestate de către ÎM „SERVICII COMUNAL- LOCATIVE CLIȘOVA”.
Din sursele locale au fost alocați 160 mii lei pentru proiectul tehnic și 16,8 mii lei pentru
expertiza de stat.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Activităţi economice desfăşoară
agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 207 capete ovine, 128 - bovine, 210-porcine, 21-cabaline și 10500păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2183,6 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoiște pe o suprafață de 1,2 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Crihana
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Crihana (s. Crihana, s. Cucuruzenii de Sus, s. Sirota)
constituie 2478 ha. cu o populaţie de 1034 locuitori şi 470 gospodării.
Din suprafața totală: 1821 ha- terenuri agricole; 1145 ha- terenuri arabile; 449 ha-plantații
multianuale; 219 ha-pășuni; 401 ha- plantații forestiere, fondul apelor constituie 48 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Ggrădiniţa de copii, 3
Puncte medicale, 2 Cluburi/cămine culturale, Biblioteca publică. Comuna este traversată de
rîul Cogîlnic cu lungimea de 3,3 km.
În teritoriul comunei sunt construite 8 bazine acvatice/iazuri. În comună sunt 9 izvoare în
stare satisfăcătoare cu apă de calitate bună; 68 fîntîni de mină; 7 sonde arteziene, dintre care
4 exploatabile. Comuna dispune de 3 sisteme centralizate de aprovizionare cu apă cu
lungimea totală de 11,2 km, inclusiv în s. Cucuruzenii de sus-3,7 km; s. Crihana-2,5 km și s.
Sirota-5 km. De o rețea de canalizare dispune s. Crihana, consruită în anul 2014 pe o lungime
de 100 m; s. Cucuruzenii de Sus – 3 km, constrtuită în anul 1984. În s. Crihana în anul 2014 a
fost construită o stație de epurare a apelor uzate, beneficiar fiind primăria Crihana. Servicii de
aprovizionare cu apă acordă AO „Izvoraș Cucuruzenii de Sus”, AO „Cristal Crihana”, AO „Aqua
Sirota”.
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Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 278 capete ovine, 20-caprine, 150 - bovine, 150 -porcine, 14cabaline, 6900 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2020,4 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiști
autorizate.
Primăria dispune de 3 gunoişti, cîte una în fiecare localitate cu suprafețele respectiv de 1,0 ha.
Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și
volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Cucuruzeni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Cucuruzeni (s. Cucuruzeni, s. Ocnița Răzeși) constituie
3743 ha cu o populaţie de 2153 locuitori şi 825 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Ggimnaziu, Grădiniţa de copii,
Punctul medical, Casa de Cultură, Biblioteca, Muzeul „Ion Budulai”.

Comuna este traversată de rîul Cogîlnic pe o lungime de 5,5 km. În fășia de protecție se
întîlnesc arbori, specia salcîm.
În teritoriul comunei sunt construite 2 bazine acvatice cu suprafața totală de 33,4 ha, din care
unul pe o suprafață de 16 ha este în stare bună, altul pe o suprafață de 17 ha este, la moment,
uscat, înămolit.
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Pe teritoriul primăriei se află izvorul Frunze cu debitul de apă de 61 l/s. Populaţia se
alimentează din 238 fîntîni de mină, precum și din 4 sonde arteziene, exploatabile. Starea
acestora este satisfăcătoare. Apa din fîntîni se folosește și pentru necesitățile gospodărești.
Comunitatea dispune de un sistem de aprovizionare cu apă pentru consum potabil. Tariful
pentu consumul de apă de către populație este de 8 lei/m3.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Activităţi economice desfăşoară
agenţi economici în agricultură și comerț.
Primăria dispune de 2 gunoişti, căte una în fiecare localitate cu suprefețele respectiv de 2 și
0,4 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce
și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
Comuna Ghetlova
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Ghetlova (s. Ghetlova, s. Hulboaca și s. Noroceni)
constituie 3289,15 ha cu o populaţie de 2870 locuitori şi 1045 gospodării.
Din suprafața totală: 975 ha- terenuri arabile; 498 ha-plantații multianuale; 513 ha-pășuni;
482 ha- plantații forestiere, fondul apelor constituie 88 ha, 230 ha- pîrloagă. Comunitatea este
inclusă în Parcul Național Orhei.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Ggimnaziu Ghetlova, 2 Grădiniţe
de copii (s.Ghetlova și s.Hulboaca), Casa de Cultură Ghetlova, 2 Cămine culturale (s. Hulboaca
și s. Noroceni), 2 Biblioteci publice (s. Ghetlova, s. Hulboaca).
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Comuna este traversată de rîul Cula pe o lungime de 7 km. În teritoriul comunei sunt
construite 9 bazine acvatice cu suprafața totală de 25 ha, din care 4 bazine sunt secate; 10
izvoare, în stare satisfăcătoare, apa se folosește pentru consum potabil și alte necesități
gospodărești.
Populaţia se alimentează din 250 fîntîni de mină, la moment în stare satisfăcătoare, în 150
dintre care apa este de calitate bună. Pe teritoriul comunei sunt 5 sonde arteziene, dintre care
4-exploatabile (fabrica de vin Ghetlova, A.O. Ghetlova- Ghetlova, Noroceni și Hulboaca), una
este conservată la fosta brigadă de tractoare. Apa este de calitate bună, se folosește pentrtu
consum potabil, în scopuri menajere și alte necesități casnice
Comunitatea dispune de 3 sisteme de aprovizionare cu apă cu lungimea de 22 km, alimentate
din sonde și izvoare (Ghetlova, Hulboaca și Noroceni). Rețelele de aprovizionare cu apă din s.
Ghetlova și Noroceni a-u fost construite în a. 2006, în s. Hulboaca-2012. La moment starea
rețelelor este bună. La sistemele de aprovizionare cu apă sunt conectate 8 insituții publice și
610 persoane. În anul 2006 în s. Ghetlova și în anul 2012 în s. Hulboaca au fost construite
sisteme de canalizare cu lungimea totală de 2 km. Starea rețelelor este satisfăcătoare, la care
sunt conectate 5 instituții publice/sociale, 30 persoane particulare. Apele uzate sunt
deversate în rîpa din s. Ghetlova și Hulboaca. Apele uzate de la 20 gospodării și 3 instituții
publice sunt acumulate în haznale și evacuate cu autospeciale după necesitate. În comună în
anii 2006, 2012 și 2015 au fost construite 3 stații de tratare apelor reziduale (2--A.O.
Apaservice și 1- A.O. Internațional Ghetlova), amplaste în sat, cu capacitatea de proiect și
funcționare-40 m3/360 zile. Serviciile sunt acordate de Asociațiile Obștești (A.O.). Tarifele
constituie 10 lei –apa și 5 lei-canalizare. Volumul de apă prelevat din sursele subtarane
constituie 70 000 m3/an. Din sursele locale pentru construcția acestor sisteme și sondei
arteziene s. Ghetlova s-au alocat 115 000 lei.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură (GȚ), industrie (fabrica de
vin) și 9 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 340 capete ovine, 189- căprine, 214 - bovine, 157- porcine, 7800 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2627,7 tone (calculat conform normativelor) se
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depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 3 gunoişti, căte una în fiecare localitate cu suprefețele respectiv de 1,2;
1,0; și 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se
duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște
În comună funcționează AO „Apaservice”, AO „Proiecte sociale .Concordia”, AO „Ora
Internațional Ghetlova”.
Satul Isacova
Suprafaţa totală a terenurilor satului Isacova constituie 2477 ha cu o populaţie de 1789
locuitori şi 830 gospodării.
Din suprafața totală: 631 ha- terenuri arabile; 267 ha-pășuni; 165 ha- plantații forestiere,
fondul apelor constituie 12,8 ha, 2,5 ha- spații verzi.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Ggimnaziul Isacova, Biblioteca
publică, Centrul de sănătate, Căminul cultural.

În teritoriul primăriei sunt construite 5 bazine acvatice/iazuri, gestionate de persoanele
fizice: V. Balaban (0,70 ha); V.Ilieș (5,30 ha); V. Pînzari (4,20 ha); M. Gujuman (1,5 ha); P.
Mătrăgună (0,70 ha). În gestiunea primăriei se află un lac de acumulare cu apă pe o suprafață
de 0,70 ha.
În sat sunt 101 fîntîni de mină. Conform investigațiilor de laborator apele nu corespund
indicilor chimici, cerințelor și normativelor sanitaro-igienice. În localitate sunt 5 sonde
arteziene, dintre care 4-exploatabile și una conservată. Conform investigațiilor de laborator
apele nu corespund indicilor chimici, cerințelor și normativelor sanitaro-igienice.
Comunitatea dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 15 km,
construit în anul 1966, starea actuală este satisfăcătoare. La sistem sunt conectate 7 unități
economice și publice; 80% din populație. Satul nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Volumul de apă captat constituie 240 m3 /24 ore.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
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Sectorul privat dispune de 227 capete ovine, 120 - căprine, 72 - bovine, 83 - porcine, 25cabaline, 980 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1068,2 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprefață de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Comuna Ivancea
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Ivancea (s. Ivancea, s. Furceni, s. Brănești) constituie
7225 ha cu o populaţie de 5575 locuitori şi 1800 gospodării.
Din suprafața totală: 2642 ha- terenuri agricole, 2419 ha-terenuri arabile; 194 ha-plantații
multianuale; 452 ha-pășuni; 3095 ha- plantații forestiere, fondul apelor constituie 203 ha.
În comună funcționează 9 Instituţii sociale/publice. În s. Brănești funcționează mina de piatră.
Comuna este traversată de rîul Răut cu o lungime de 5 km și rîulețul Moța cu lungimea de 8
km.

În teritoriul comunei sunt construite 9 bazine acvatice cu suprafața totală de 169 ha, în stare
bună cu construcții hidrotehnice, apa se folosește pentrtu irigare; 6 izvoare, în stare
satisfăcătoare, apa este de calitate bună se folosește pentru consum potabil și alte necesități
gospodărești.
În comună sunt 170 fîntîni de mină, la moment în stare satisfăcătoare, calitatea apei nu
corespunde cerințelor sanitaro-igienice de potabilizare; 6 sonde arteziene, amplasate în s.
Ivancea, Brănești și Furceni pe o suprafață de 0,30 ha. Comuna dispune de 3 sisteme
centralizate de aprovizionare cu apă. În s. Ivancea lungimea apeductului este de 17,2 km,
216

alimentat din sonda arteziană, construită în anul 2014. Starea actuală a rețelelor este
satisfăcătoare, serviciile sunt acordate de ÎM „Servicii Comunale” Ivancea. La sistem sunt
conectate 900 persoane. În s. Brănești sistemul de aprovizionare cu apă are lungimea de 8,9
km, alimentat din sonda arteziană, construită în anul 2010. Starea actuală a rețelelor este
satisfăcătoare. La sistem sunt conectate 1100 persoane. Serviciile sunt acordate de
Penitenciarul nr.18, ÎI „Procop Nadejda”, SRL „Godsim Trans”. În s. Furceni sistemul de
aprovizionare cu apă are lungimea de 7,4 km, alimentat din sonda arteziană, construită în
anul 2008. Starea actuală a rețelelor este satisfăcătoare, la sistem sunt conectate 950
persoane. Serviciile sunt acordate de AO „Furceni”. Satul Brănești dispune de sistem
centralizat de canalizare și stație de epurare, care deservește Penitenciarul nr.18. La sitemul
de canalizare mai sunt conectate și 101 persoane din localitate. Stația de epurare a fost
construită în anul 1966 și aparține instituției penitenciare. Tarifele penttu serviciile acordate
constituie: ÎM „Servicii Comunale” Ivancea- 8 lei/m3 pentru persoane fizice și 12 lei m3/
persoane juridice; Penitenciarul nr. 18 Brănești- 9,19 lei apa și 9,19 lei m3-canalizare; ÎI
„Procop Nadejda”- 7 lei/m3; SRL „Godsim Trans”- 11 lei/m3; AO „Furceni”- 8,50 lei/m3. Pentru
proiectarea apeductului și canalizare în s. Brănești Administrația publică locală a alocat 25 mii
lei; renovarea sistemului de apeduct în s. Furceni Fondul de Investiții a alocat 500 mii lei;
Continuarea lucrărilor la proiectul „Evaluarea și epurarea apelor uzate” din s. Ivancea Fondul
Ecologic a alocat 21 mln. lei.
Activităţi economice desfăşoară 39 agenţi economici: GȚ „Elenciuc Tatiana”, Bolgar Valera,
Butmalai Serghei, GȚ „Login Viorica” (fermă de animale); Frunze Viorel (fermă de păsări); ÎI
„Bușcănean Veceslav” (oloiniță); ÎI „Istratuc Grigore”, GȚ „Elenin Mihail” (seră); ÎI „Vovc
Valentina”, ÎI „Gheorghe Gașper”, ÎI „Vacariuc Tatiana”, ÎI „Soții Moraru”, ÎI „Tentiuc Grigore”,
SRL „Danoliv-Lux”, ÎI „Șchilniuc Serghei”, ÎI „Mihail Borș”, SRL „Leseranic”, CONSUMCOOP, SRL
„DANEMINA”, ÎI „Motîngă Mihail” ( magazin); ÎI „Marandici Dorina” (bufet cat II); ÎI „Procop
Nadejda” (aprovizionare cu apă potabilă s. Brănești); SA „Moldtelecom” (restaurant); SRL
„Dartav” (cafe Iarna); SRL „Genza Club” (centrul de agrement și odihnă); SRL „Codru Plus”
(cafenea-bar); SRL „Piscicola Ivancea” (piscicultură); GȚ „A. Cazacu”, GȚ „M.A.Gașper”, GȚ
„A.V.Zlatin”, ÎS „Brănești”.
Sectorul privat dispune de 580 capete ovine, 280 - bovine, 525 - porcine, 12150 -păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 4054,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoişti, amplasate în s. Ivancea, Furceni. Deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște
În comună funcționează AO „Ivancea ” și AO „Furceni”.
Comuna Jora de Mijloc
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Jora de Mijloc ( Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus,
Lopatna) constituie 4778, 29 ha. cu o populaţie de 4191 locuitori şi 1285 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2761 ha - terenuri agricole; .2092 ha - arabile; 597,5 ha plantaţii multianuale; 325,7 ha - păşuni; 546 ha- păduri; .38,74 ha – fîșii fprestiere de
protecție; 6,34 ha-bazine acvatice, 11,40 ha- spații verzi. Pe teritoriul primăriei sunt
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zăcăminte de nisip, argilă și calcar, care se folosesc în proporții mici pentru necesități proprii.
Pe o suprafață de 2,63 ha este situat parcul în s. Lopatna.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, 2 Gimnazii, 3 Ggrădiniţe de
copii, 3 Centre de Sănătate, 2 case de Cultură. Baia.

Comuna Jora de Mijloc este amplasată pe malul drept al rîului Nistru pe lungime de 10 km. Pe
malul răului sunt prezenți arbori, specia nuc, salcîm, plop și tufari.
Pe teritoriul comunei sunt 3 bazine de acumulare a apei pentru irigare cu un volum de apă de
14 mii m3 ce deservesc 2 asociații din comună, reabilitate în a. 2015 de către Fondul
Provocările Mileniului Moldova cu contribuția Statalor Unite ale Americii.
Pe teritoriul primăriei sunt 103 fîntîni de mină. Calitatea apei este bună pentru alimentație și
prepararea bucatelor, precum și alte necesități casnice. Starea fîntînilor este bună. În comunî
sunt 5 fîntîni arteziene, dintre care 3 se folosrsc pentru nevoi casnice ale locuitorilor din
comună, sunt amenajate cu zone de protecție , îngrădite. Altele 2 sonde sunt conservate.
Comunitatea nu dispune de sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare și tratarea apelor
uzate. Pentru proiectarea lucrărilor de canlizare în s. Jora de Jos și Jora de Mijloc APL a alocat
120 mii lei DPMM și Guvernul SUA au alocat 15.2 mln de dolari.
Activităţi economice desfăşoară 28 agenţi economici, inclusiv în agricultură-15, comerț-11,
reparația tehnicii agricole-1, servicii medicale-1
Sectorul privat dispune de 465 capete ovine/căprine, 101 - bovine, 77 –cabaline, 210 porcine,
15.000 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2766,7 tone (calculat conform normativelor)
se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii
şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Pe teritoriul primăriei sunt 3 gunoiști autorizate pe o suprafață de 5,5 ha, amplasate în
extravilanul satelor Jora de Mijloc, Jora de Sus și Lopatna. Deșeurile sunt transportate de către
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populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Mălăiești
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Mălăiești (s. Mălăiești și s. Tîrzieni) constituie 2763,0
ha. cu o populaţie de 1550 locuitori şi 470 gospodării.
În comună sunt 6 instituţii sociale/publice. Comuna este traversată de rîul Răut. Apa nu se
folosește, zona și fășia forestieră de protacție lipsesc.
În teritoriul comunei sunt construite 4 bazine acvatice, dintre care 3 bazine în s. Tîrzieni,
folosite pentru piscicultură, starea bazinelor și digului este satisfăcătoare. Un bazin este situat
în s. Mălăiești, care la moment este uscat.
Pe teritoriul primăriei sunt 53 fîntîni de mină. Apa nu corespunde cerințelor și normelor
sanitaro-igienice de potabilizare și se folosește pentru uz casnic (spălat, pentru animale și
păsări). Starea fîntînilor este satisfăcătoare. Comuna dispune de 9 sonde arteziene, dintre care
4 exploatabile (1-la Tîrzieni și 3- la Mălăiești) și 2 sisteme centralizate de aprovizionare cu
apă cu lungimea totală de 7 km (Tîrzieni și Mălăiești). Starea actuală a rețelelor este
nesatisfăcătoare. La sistemul de aprovizionare cu apă sunt conectate 233 gospodării. Apa nu
corespunde cerințelor și normelor sanitaro-igienice, cu toate acestea apa se folosește în toate
domeniile. Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 13 agenţi economici: ÎI „Railean și Familia”, SRL „Ghiochvaș”,
ÎI „Cernei Dumitru”, ÎCCO „Angrocoop” (comerț); SRL „Frații Bunuci” (prelucrarea brută a
lemnului); SRL „Agroviact”, SRL „Elborgrig”, SRL „”Vition-Ver-Agro”, Midrigan Veaceslav GȚ
(creșterea culturilor agricole); SRL „Vindex-AGRO” JR, SRL „Vindex-AGRO” (creșterea
culturilor agricole, semințelor de cereale și legume, creșterea fructelor); SRL „Vitagroteh”
(colectarea, creșterea și comercializarea tineretului avicol); MGV „Imobiliare”
(comercializarea fructelor și legumelor).
Sectorul privat dispune de 1023 capete ovine, 277 - bovine, 325 porcine, 27 –cabaline, 11048
–păsări, 795- iepuri, 115- animale cu blană. Gunoiul de grajd în cantitate de 4450 tone
(calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi
se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic..
Primăria dispune de 2 gunoişti, cîte una în fiecare localitate cu suprafețele respectiv de 1,6 și
0,5 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce
și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Primăria deține proiectul de construcție a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă la
valoarea de 5.950.000 lei plus acordul adițional de la Fondul ecologic -195500 lei
Satul Mitoc
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Mitoc constituie 1776,64 ha cu o populaţie de
2920 locuitori şi 876 gospodării.
Instituţiile sociale/publice în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Mitoc, Grădinița de copii,
Căminul cultural, Biblioteca, Oficiul medicilor de familie, Oficiul poștal.
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Localitatea Mitoc este traversată de rîul Răut cu o lungime de 8,15 km și rîul Cogîlnic cu
lungimea de 1,9 km, cu diguri de protecție contra inundațiilor. Există o fășie forestieră de
protecție pe o suprafață de 1,74 ha cu arbori, specia salcîm.
În teritoriul primăriei este construit un iaz privat, gestionat de GȚ „Colesnic Mihail”, în stare
bună cu un volum de apă de 110 000 m3 apă. Bazinul se utilizează pentru creșterea peștelui cu
zona de protecție împădurită de 1,26 ha, arbori specia salcîm.
În localitate sunt 132 fîntîni de mină; 4 sonde arteziene, dintre care 3 funcționale. Servicii de
aprovizionare cu apă sunt acordate de SA „Apa-Canl, Gospodăria Comunală Mitoc”; Serviciile
cominale –de SC Orhei. Actualmente derulează proiectui nr.5355 Alimentarea cu apă potabilă
a s. Mitoc, rl Orhei. Stația de tratare-Etapa 1 în sumă de 2 000 000 lei. APL-ul a alocat 540 000
lei.
Activităţi economice desfăşoară 488 GȚ individuale, 26 agenţi economici: SRL „Maestro Nut”,
SRL „Rotor”, SRL „MTAGRI”, SRL „Natic Agro”, Manaj-Pur SRL, GȚ „Ciloci Ion”, PF „Gaitu
Tudor” ( agricultură, comerț); PF „Gaitu Tudor”, PF „Hmurovici Domnica”, PF „Doibani Ion”
(agricultură); GȚ „Colesnic Simion” (creșterea legumelor de seră și realizarea lor); SRL
„Orhcojdoi” (creșterea cărnii); SRL „Costelud”, ÎI „V.Balaban”, SRL „Oxanex”, Angro Coop
I.C.C.A” (comercializarea produselor alimentare); SRL „Amitceram” (fabricarea și
comercializarea articolelor de ceramică); SRL „Scalvigal” (întreținerea și reparația
autovehicolelor); SRL „Gabo-Surinvest” (creșterea și realizarea legumelor și căpșunii); SRL
„Natic Agro” ( morărit, prelucrarea și realizarea cerealelor); I.C.S. „Petron Moldova” SA (Peco92); S.C.„MCN-Curchi” SRL (prestarea serviciilor, reparația, înteținerea mașinilor și utilajelor
agricole); ÎI „Feodor Gamarț” (prestări servicii, prelucrarea floriii soarelui și comercializarea
uleiului); SRL „Marjantol” (comerț cu amănuntul); Lesertol-Prim, SRL Luminav-Grup (comerț).
Sectorul privat dispune de 251 capete ovine, 46- caprine, 293 - bovine, 255 - porcine, 14cabaline 4600 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2891,6 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la
gunoiște.
Primăria dispune de o gunoişte, cu suprafața de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște
Comuna Morozeni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Morozeni (s. Morozeni și s. Breanova) constituie 3278
ha. cu o populaţie de 2432 locuitori şi 406 gospodării. La periferia s. Breanova, com Morozeni
3,33 ha și la periferia c. Morozeni 2,66 ha pădure sunt încluse în obiecte protejate.
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În comună funcționează 8 Instituţii sociale/publice. Teritoria primăriei este traversată de rîul
Cula. .
Pe teritoriul comunei sunt 5 bazine acvatice/iazuri, din care 2 cu suprafețele de 1,12 și 9 ha
sunt uscate, pe maluri sunt prezenți arbori de salcie, nuci, tei. Altele 3-cu suprafețele de 0,34
ha, 0,36 ha și 0,20 ha sunt în stare bună, pe maluri sunt prezenți arbori de salcie, cu volumul
de apă respectiv de 480, 500 și 250 m3.
În comunitate sunt 274 fîntîni de mină, dintre care doar 70% din ele sunt în stare bună. Apa
este necalitativă și se folosește pentru consum zilnic.
Populația se alimentează din 3 sonde arteziene, exploatabile. Calitatea apei din sonde este
bună pentru consum potabil.
Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare. Apele uzate
de la grădinița- creșă Morozeni, Gimnaziu Morozeni și grădinița- creșă Breanova sunt
acumulate în haznale și evacuate cu autospeciale după necesitate. Serviciile de aprovizionare
cu apă sunt prestate de către ÎM „Apa-canal” Morozeni. Tariful constituie 9 lei/m3 de apă.
Activităţi economice desfăşoară 16 agenţi economici, inclisiv 7- în agricultură (GȚ
„Gheorghița Agro”, GȚ „Cutii Petru”, GȚ „Baetrau Anatolie”, GȚ „Morozan Serghei”, GȚ
„Saptefrați Mihail”, GȚ „Beldiga Vladislav”, GȚ „Chergan Serghei”) și 9-comerț (P.F.”Valeriu
Volcov”, PF „Birca Mihail”, P.F. „Gangura Grigore”, Magazin Asecop Orhei, Magazin „Ion
Dodon”, PF „Dubalari „Serghei”, PF „Baetrau Gheorghe”, PF Luhgu Renusia”, PF „Tihon
Agafia”).
Sectorul privat dispune de 491 capete ovine, 222 - bovine, 380 -porcine, 110 -cabaline și 5090
-păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3453,8 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoişti. Una în s. Morozeni cu capacitatea de 10000 m3, la moment
acumulate 143 m3 de deșeuri și alta în s. Breanova cu capacitatea de 12000 m3 , la moment
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acumulate deșeuri în cantitate de 127 m3, amplasată la 300 m de sat. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual.
Satul Neculăieuca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Neculăieuca constituie 1462,58 ha. cu o populaţie de
1353 locuitori şi 502 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 655,88 ha – terenuri arabile; 126 ha - plantaţii multianuale;
260 ha - păşuni; plantații forestiere-207,4 ha; bazine de acumulare a apelor -3,79 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Căminul cultural, Biblioteca publiucă, Oficiul medicilor de familie, Oficiul poștal.
În teritoriul satului sunt 153 fîntîni de mină. Calitatea apei, conform prescripțiilor sanitae ale
CSP Orhei, este satisfăcătoare. Apele din fîntăni sunt folosite pentru alimentație și alte
necesități de uz casnic. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.
În teritoriul primăriei sunt prezente 3 sonde arteziene, exploatabile. Calitatea apei este
satisfăcătoare și se folosește la Gimnaziu, Grădiniță și în gospodăriile particulare. Lungimea
rețelelor de apeduct sunt de 12 km, care necesită o renovare. De rețele de canalizare satul nu
dispune, dar este proiectul tehnic pentru 8 km de rețele de canalizare și stație de epurare a
apelor uzate. Apele uzate de la grădiniță și aproximativ din 100 gospodării ale cetîățenilor
sunt acumulate în haznale și după necesitate evacuate și transportate cu autospeciala în
locurile autorizaate.
Serviciile de aprovizionare cu apă vor fi acordate de către ÎM, care la moment se fondează. În
anul 2013 s-au alocat 120 mii lei pentru construcția apeductului.
Activităţi economice desfăşoară 5 unități comerciale.
Sectorul privat dispune de 151 -capete ovine, 84 - bovine, 45-caprine, 62 cabaline, 100 –
porcine, 5000 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1460,8 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
Comuna Pelivan
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Pelivan (s. Pelivan și s. Cișmea) constituie 2726 ha. cu o
populaţie de 2865 locuitori şi 1500 gospodării.
În comună sunt 13 instituţii sociale/publice. Comuna este traversată de rîurile Răut și Cogîlnic
În teritoriul primăriei sunt construite 5 bazine acvatie în anul 1975, există 5 izvoare, 40 fîntîni
de mină și 5 sonde arteziene.
Comunitatea dispune de un sistem de aprovizionare cu apă pentru consum potabil, cu
lungimea de 28 km. și sistem de canalizare cu o lunjime de 6 km. Serviciile de aprovizionare
cu apă sunt acordate de Întreprinderea Municipală. Volumul de apă anual consumat constituie
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89.000 m3. Tariful constituie 8 lei/m3 de apă. Volumul de ape acumulate în haznale și
transportate la SEB constituie 4560 m3, deversate fără epurare 84440 m3.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.

Sectorul privat dispune de 1140 capete ovine, 250 - bovine, 100 –porcine și 1000-păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2905 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 3 gunoiști dintre care 2 în s. Pelivan cu suprafața de 2 ha și una în s.
Cișmea cu suprafața de 1 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual.
Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște

Comuna Piatra
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Piatra (s. Piatra și s. Jeloboc) constituie 2880 ha. cu o
populaţie de 2865 locuitori şi 935 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Oficiul medicilor de familie, Centrul comunitar multifuncțional.
Comuna este traversată de rîul Răut, malurile sunt lipsite de vegetație forestieră. Zonele de
protecție nu sunt delimitate și servesc drept imașuri.
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Rîul Răut lîngă satul Jeloboc
În teritoriul comunei sunt construite 3 bazine acvatice cu suprafața totală de 14,51 ha, din
care unul construit în a.1986 pe o suprafață de 8,10 ha, la moment este uscat; al 2-ea construit
în a. 1946 pe o suprafață de 5,45 este înămolit și al 3-ea construit în a. 2015 pe o suprafață de
0,96 ha este în stare bună.
Pe teritoriul primăriei se află izvorul din satul Jeloboc care alimentează cu apă potabilă or.
Orhei și se află în gestiunea Regia „Apa-Canal Orhei”.
Populaţia se alimentează din 80 fîntîni de mină, precum și din sonda arteziană, funcțională.
Calitatea apei din fîntînile de mină este bună pentru consum potabil, irigare. Calitatea apei din
sondă este deasemenea de calitate bună pentru consum potabil.
Comunitatea dispune de un sistem de aprovizionare cu apă pentru consum potabil, cu
lungimea de 6 km, construit în a. 2006, conectat la izvorul Jeloboc. Starea rețelelor este bună.
Tariful este de 7 lei/m3. Consumul zilnic este de 180 m3. În regiune este instalată stația
hidrometeorologică, însestrată cu calcilator.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Pentru proiectul de canalizare sau alocat surse proprii-120 mii lei, 70 miii lei din Fondul Ecologic, 190 mii lei –din bugetul
raional, precum și contribuția populației.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 313 capete ovine/căprine, 105 - bovine, 19-cabaline. Gunoiul de
grajd în cantitate de 1236,1 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în
curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca
îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
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Primăria dispune de 2 gunoiști, cîte una în fiecare localitate, cu suprafețele respectiv de 4 și
0,3 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce
și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Podgoreni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei Podgoreni constituie 1245 ha. cu o populaţie de 1050
locuitori şi 360 gospodării.
În localitate funcționează 4 instituţiile sociale/publice de asistență, educație și cultură.

Teritoriul satului este traversat de un pîrău, pe malurile căruia sunt prezenți arbori, specia
plop.
În teritoriul primăriei este un iaz cu suprafața de 22 ha, construit în anul 1958, la moment
înămolit. Pe malurile acestua sunt prezeni arbori, specia plop. În localitate sunt 54 fîntîni de
mină în stare satisfăcătoare și o sondă arteziană, exploatabilă. Arpovizionarea cu apă este
asigurată în mod centralizat prin apeductul cu lungimea de 10 km Sursa de alimentare
servește sonda cu apă de caliate bună.Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară unitățile comerciale din localitate.
Sectorul privat dispune de 350 -capete ovine, 100 - bovine, 166 –porcine, 58 - cabaline și
2700 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2069,6 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri
nevalorificate.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 1 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
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Comuna Pohrebeni
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Pohrebeni (s. Pohrebeni, s. Șercani, s.Izvoare)
constituie 4642,92 ha. cu o populaţie de 3200 locuitori şi 1058 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2186 ha – terenuri agricole, 1873 ha-terenuri arabile; 360
ha - plantaţii multianuale; 318 ha - păşuni; plantații forestiere-30 ha; fondul apelor-36 ha ,
spații verzi-15 ha. Pe o suprafață de 12 ha se extinde parcul de cultură din satul Pohrebeni.
În comună funcționează 7 instituţii sociale/publice. Fiecare localitate este traversată de cîte
un rîuleț, în s Izvoare cu lungimea de 1,3 km; Șarcani-1,8 km și s. Pohrebeni-5 km. Zonele de
protecție cuprind 27 ha, fășiile forestiere-50 ha.

În teritoriul primăriei sunt 5 iazuri cu suprafața totală de 32 ha, dintre care 3-cu apă și 2 –
uscate. , construite în anul 1965, cel din Șarcani-în anul 1971. Digurile sunt în stare
satisfăcătoare. În comună sunt 2 izvoare, monumente ale naturii, primul la Izvoare, care
alimentează satele Izvoare și Pohrebeni cu apă potabilă, debitul fiind de 100 l/sec și izvorul de
la Șarcani cu debitul de 50 l/sec.
Comuna dispune de 189 fîntîni de mină. Calitatea apei, conform prescripțiilor sanitae ale CSP
Orhei, nu corespunde întocmai normativelor de potabilizare, sunt în stare satisfăcătoare.
În teritoriul primăriei sunt prezente 3 sonde arteziene, dintre care 2 sunt tamponate și una
este funcțională, amplasată în s. Pohrebeni și deservește ferma de lapte marfă.
Comuna dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă cu lungimea de 6,5
km., construit în anul 1973. Calitatea apei este satisfăcătoare pentru consum. La sistem sunt
conectați 980 consumatori în s. Pohrebeni și 250 –s. Izvoare. Comuna nu dispune de sistem de
canalizare.
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Activităţi economice desfăşoară 3 agenți economici în agricultură și 9 unități comerciale. Pe
teritoriul comunei se află un depozit de chimicale cu o cantitate de pănă la 5 tone de substanțe
chimice și 15 tone –îngrășăminte.
Sectorul privat dispune de 50 -capete ovine, 120 - bovine, 45-caprine, 62 cabaline, 100 –
porcine, 5000 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1516,7 tone (calculat conform
normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe
ogoarele proprii şi este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de 3 gunoişti autorizate; în s. Pohrebeni pe o suprafață de 3 ha, cu
capacitataea de 1200 tone; la Izvoare cu suprafața de 0,60 ha și capacitatea de 300 tone; la
Șarcani- 0,80 ha cu capacitatea de 400 tone. Deșeurile sunt transportate de către populație în
mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Pohorniceni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Pohorniceni constituie 3148 ha. cu o populaţie
de 1131 locuitori şi 325 gospodării.
În localitate funcționează 4 instituţii sociale/publice: Primăria, Grădinița de copii, Casa de
cultură, Oficiul meduicilor de familie.
Teritoriul satului este traversat de rîul Rîut. Localitatea este inclusă în Parcul Național Orhei.

În teritoriul primăriei sunt 2 iazuri, la moment uscate. În localitate sunt 24 fîntîni de mină în
stare satisfăcătoare, apa corespunde cerințelor și normativelor de potabilizare.
Arpovizionarea cu apă este asigurată în mod centralizat prin apeductul ce alimentează or.
Orhei pentru 170 gospodării. Sursa de alimentare servește izvorul „Jeloboc”.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Activităţi economice desfăşoară 2
unitățăți comerciale.
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Sectorul privat dispune de 148 -capete ovine, 75 - bovine, 31 –porcine, 3500 -păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de 1165,8 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar
în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual
ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de o gunoişte pe o suprafață de 1,2 ha. Deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Puțintei
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Puțuntei (s. Puțuntei, s.Dișcova, s.Vîprova) constituie
3932 ha. cu o populaţie de 2418 locuitori şi 870 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1906 ha - terenuri agricole; 1072 ha - arabile; 371 ha plantaţii multianuale; 756 ha - păşuni; 80,3 ha- plantații forestiere; 29 ha – fondul apelor, 36
ha- plantații de nuci.
În comună funcționează 10 Instituţii sociale/publice. Bazinul hidrografic al comunei se
extinde pe 95 ha. Pe teritoriul comunei sunt 11 bazine acvatice/iazuri cu o suprafață totală de
29 ha, construite în anii 1972-2003. Dintre acestea 4 unități corespund cerințelor
hidrotehnice de exploatare și pentru irigare, altele 7 sunt fără apă, la moment uscate.

În comună sunt 3 izvoare, care alimentează cu apă parțial populația din satele Puțintei,
Dișcova și Vîprova; 12 fîntîni de mină în stare satisfăcătoare; 3 sonde arteziene funcționale cu
zone de protecție, calitatea apei corespunde cerințelor.
Comunitatea dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. În s. Vîprova apeductul
cu lungimea totală de 5 km, alimentat din sonda arteziană, reconstruit în anul 2007,
deservește o instituție publică și 102 gospodării. Starea rețelelor este satisfăcătoare, sistema
este contorizată. Apa este de calitate bună. Sistemul de canalizare lipsește. În s. Puțintei
apeductul este cu o lungime totală de 12 km, alimentat din sonda arteziană, reconstruit în
2011-2012, extins/ rețele noi construite în 2015, deservește 3 instituții publice și 202
gospodării. Sistema este contorizată, starea rețelelor este satisfăcătoare. Calitatea apei este
bună. În s. Dișcova apeductul cu lungimea totală de 7 km , alimentat din sonda arteziană,
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reconstruit în 2009 deservește 2 instituții publice și 108 gospodării. sistema este contorizată.
Starea rețelelor este satisfăcătoare, calitatea apei corespunde cerințelor.
Satul Puțintei dispune de o rețea de canalizare cu lungimea de 2000 m, anul construcției
2015. Starea actuală a rețelelor este satisfăcătaoare, la care sunt conectate 3 instituții publice
și 15 gospodării. Satul Vîprova nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Apele uzate de
la grădiniță și școala din s. Dișcova sunt acumulate în haznale și apoi evacuate cu autospeciale.
Apele uzate prin sistemul de canalizare din s. Puțintei sunt transportate și tratate la stația de
epurare de tip TOPAZ, anul construcției 2015. Serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare
sunt acordate de către ÎM „Service Apa” cu sediul în s. Puțintei. Autoritatea publică locală a
alocat 635 mii lei, Ministerul Mediului- 2975000 lei. Primăria deține proiectele de execuție a
rețelelor de canalizare și epurare în satele Vîprova și parțial s. Dișcova.
Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț. .
Pe teritoriul primăriei sunt 3 gunoiști autorizate, cîte una în fiecare localitate cu suprafeșele
de 1,0 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se
duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
Satul Sămănanca
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Sămănanca constituie 688,77 ha. cu o
populaţie de 820 locuitori şi 294 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Căminul cultural.
Pe teritoriul satului este un iaz cu suprafața de 3,5 ha, construit în anul 1980, cu volumul de
apă 120 m3, în stare bună. Pe malurile iazului sunt arbori, specia salcie, care formează zona de
protecție. Iazul se utilizează pentru creșterea peștelui. În localitate sunt 2 izvoare cu debitul
de apă de 1,2 tone/oră în stare satisfăcătoare; 63 fîntîni de mină, în stare satisfăcătoarre, cu
apă de calitate bună; 2 sonde arteziene, dintre care una exploatabilă, alta-conservată. Apa este
de calitate bună și se folosește pentru uz casnic și alte necesități gospodărești. Sondele sunt
îngrădite cu gard din rabiță În prejurul lor sunt plantați arbori. Localitatea dispune de sistem
centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 14,0 km, construit în anul 2007. La sistem
sunt conectate 180 gospodării, 2 unități economice 2 unități publice. De sistem de canalizare
satul nu dispune. Apele uzate, parțial sunt acumulate în 50 haznale, apoi evacuate cu
autospeciale sau cu tractor cu cisternă, după necesitate.
Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de către AO „Izvoraș”. Tariful pentru 1 m3 de
apă constituie 15 lei. Populația este deservită de 3 unități în număr de 540 consumatori.
Volumul de apă prelevat din sursele subterane constituie 5700 m3, 4100 m3 ape uzate sunt
evacuate fără epurare în mediul natural. Surse proprii au fost alocate în valoare de 750 mii lei,
din alte surse- 950 mii lei.
Activităţi economice desfăşoară unități economice din agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 50 -capete ovine, 30 - bovine, 40 –porcine, 1700 -păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de 342,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar
în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual
ca îngrăşămint organic.
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Primăria dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafață de 0,6 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
Comuna Seliște
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Seliște (s. Seliște, s. Lucașeuca, s.Mana) constituie 4878
ha. cu o populaţie de 5235 locuitori şi 1810 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2037,30 ha – terenuri agricole, 1349,6 ha-terenuri arabile;
298,7 ha - plantaţii multianuale; 389 ha - păşuni; plantații forestiere-1859 ha; fondul apelor88 ha.

În comună funcționează 10 instituţii sociale/publice: Primăria, 2 Gimnazii, 4 Grădinițe de
copii, 3 Case de cultură.
Comuna este traversată de rîul Răut cu lungimea de 4 km și rîulețul Vatici cu lungimea de 10
km. Fășiile forestiere constituie 9 ha, în stare satisfăcătoare.
În teritoriul primăriei sunt 8 iazuri, dintre care 6 sunt transmise în arendă cu suprafața de
6,25 ha, altele 2- sunt private, pe o suprafață de 4,20 ha. Bazinele acvatice sunt în stare bună,
cu zone de protecție, cu arbori specia salcie, salcîm.
În comună sunt 6 izvoare cu debitul de 20 l/min, calitatea apei este bună și se folosește în
scopuri potabile. Starea lor este satisfăcătoare.
Comuna dispune de 86 fîntîni de mină. Calitatea apei, conform prescripțiilor sanitae ale CSP
Orhei, nu corespunde întocmai normativelor de potabilizare, sunt în stare satisfăcătoare. Apa
se utilizează în alimentație și alte necesități casnice. În teritoriul primăriei sunt prezente 4
sonde arteziene, toate funcționale, zonele sanitare se respectă.
Satele Seliște și Lucașovca sunt conectate la sistema centralizată de aprovizionare cu apă,
alimentată din izvorul Jeloboc, lungimea apeductului este de 28 km. La sistem sunt conectate
1450 gospodării. Calitatea apei este bună și se folosește în alimentație. Sistemul de canalizare
se află în proces de construcție, lungimea, conform proiectului, este de 28 km. Apele uzate de
la cele 4 grădinițe și 2 gimnazii se acumulează în haznale, iar mai apoi evacuate cu
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autospeciale de la Apa-Canal. Pe teritoriul primăriei este construită stația de epurare a or.
Orhei, la care se va conecta și primăria Seliște. Serviciile sunt acordate de „Apa- Canal” Orhei
Activităţi economice desfăşoară agenți economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 860-capete ovine/caprine, 320 - bovine, 320- porcine, 9800păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4024 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic.
Primăria dispune de 2 locuri autorizate pentru depozitarea deșeurilor menajere solide cu
volumul de 80 m3; deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența
nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.

Comuna Step-Soci
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Step-Soci (s. Step-Soci și s. Budăi) constituie 2567 ha.
cu o populaţie de 2445 locuitori şi 742 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2052 ha - terenuri agricole; 1349 ha - arabile; 219 ha plantaţii multianuale; 484 ha - păşuni; plantații forestiere-245; fondul apelor constituie 19,7
ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, 2 Grădiniţe de copii,
2 Ambulatorii medicale, Casa de cultuiră.
Teritoriul comunei este traversat de rîulețul Ivanos cu lungimea de 7,4 km cu fății forestiere
de protecție (28,55 ha) compuse din arbori de nuc, salcîm, precum și arbuști.
În teritoriul comunei sunt construite 5 iazuri, dintre care unul cu suprafața de 14,25 ha este
situat pe cursul de apă (iazul Primariei), la moment înămolit, starea digului necesită reparații,
sunt prezenți arbori. Două iazuri cu suprafața respectiv 0,44 și 0,95 ha sunt gestionate de
primărie, parțial înămolite. Altele două cu suprafața respectiv de 0,40 și 1,8079 ha sunt în
proprietate privată. Digurile sunt în stare bună. Pe malurile acestor 4 bazine acvatice sunt
prezenți arbori, specia salcie.
În comună sunt 252 fîntîni de mină, inclusiv în s. Step-Soci-227 și 25- în s. Budăi. bCalitatea
apei, conform prescripțiilor sanitae ale CSP Orhei, nu corespunde cerințelor și normativelor
stabilite. Apele din fîntăni sunt folosite pentru necesități de uz casnic și irigarea mică în
gospodării.
În teritoriul primăriei sunt prezente sonde arteziene nefuncționale. Arpovizionarea cu apă
este asigurată în mod centralizat prin apeductul Orhei-Step-Soci- Budăi, gestionat de Regia
„Apa –Canal” Orhei. Lungimea apeductului este de 7.0 km în s. Step-Soci și 3,5 km. – s. Budăi.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Gimnaziul și grădinița dispun de
rețele locale de canalizare, apele uzate fiind acumulate în haznale, evacuate și transportate la
SE de către Regia „Apa-Canal” Orhei.
Activităţi economice desfăşoară 14 agenţi economici: 8 unități comerciale (ÎI „Grigore Guga”,
ÎI „Cotruța Alexei”, ÎI „Virlan Iurie”, Cafe-bar Dolghi Ion, SRL „Transcart-Plius”, ÎI |Ceban
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Leonid”, ÎI „Manole Iurie”, ÎI „Galescu Alexei”); ÎI „Sefcenco Vladimir” -creșterea florilor în
sere; SRL SD „Service” -creșterea puilor; P.F „Palii Ion” - prelucrarea lemnului; GȚ „Cotruța
Anatolie”-agricultură; ÎS pentru protecția solului și AEI Rural-Credit” - credite bancare.
Sectorul privat dispune de 673 -capete ovine, 151 - bovine, 121 –porcine, 26- cabaline și 2700
-păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1087,6 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
Primăria dispune de 2 gunoişti dintre care una în s. Step-Soci lungă fostul complex de vite, alta
în s. Budăi, în partea nordică a satului. La moment se lucrează în direcția colectării
centralizate a deșeurilor menajere solide.
În comunitate funcționează Asociațoia Obștească de părinți și Centru pentru copii și tineret.
Satul Susleni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Susleni constituie 4943 ha. cu o populaţie de
4600 locuitori şi 1900 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Centrul de sănătate Susleni, Stația de salvare, Centrul de Plasament Temporar „Casa Noastră”,
Oficiul poștal, Casa de cultură.
Teritoria satului este traversată de rîul Draghinici cu lungimea de 4 km, rîulețul Voloca cu
lungimea de 3,4 km; rîpa din „muta”, rîpa din Spurcata, rîpa cea adîncă-1,1 km. Fășii forestiere
sunt pe o suprafață de 48,43 ha; în stare bună.
În teritoriul localității sunt construite 2 iazuri, cu suprafața total[ de 13,9 ha, stare digului este
satisfăcătoare, sunt prezenți arbori, specia plopi.
În comună sunt 6 izvoare cu apă necalitativă, în stare satisfăcătoare; 186 fîntîni de mină, în
stare satisfăcătoare, apa este tehnică. În teritoriul primăriei sunt prezente 8 sonde arteziene,
dintre care 4 conservate. Starea lor este bună, apa este potabilă. Arpovizionarea cu apă este
asigurată în mod centralizat prin apeductul cu lungimea de 38 km, alimentat din sonde, starea
rețelelor este satisfăcătoare. La apeduct sunt conectate 1300 gospodării. Pentru reabilitarea
sondelor arteziene Fondul Ecologic a alocat 270.000 lei.
Comunitatea dispune de un sistem centralizat de canalizare cu lungimea de 3 km și 2 stații de
epurare. Gestionarea serviciilor de aprovizionare cu apă este asigurată de Întreprinderea
Municipală. Activităţi economice desfăşoară agenţi economici în agricultură și comerț.
Sectorul privat dispune de 290 -capete caprine, 158 - bovine, 1200 –porcine, 12000 -păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 4153,2 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște..
Primăria dispune de o gunoişte cu suprafața de 3 ha, deșeurile sunt transportate de către
populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se
cunoaște.
Comuna Trebugeni
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Suprafaţa totală a terenurilor comunei Trebugeni (s. Trebugeni, s. Butuceni și s. Morovaia)
constituie 3944 ha. cu o populaţie de 1850 locuitori şi 927 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Gimnaziul Trebugeni, Grădiniţa
de copii Tebujeni, 3 Cămine culturale Trebujeni, Butuceni, Morovaia; 2 Puncte medicale
Trebujeni, Butuceni; 2 Biblioteci publice Trebujeni, Butuceni. Pe teritoriul primăriei se află
complexul Muzeal „ORHEIUL VECHI”. Teritoriul comunei este traversat de rîul Răut pe întreg
teritoriul..

În comună sunt 2 izvoare, dintre care unul cu un debit de apă de 15 tone/oră, al 2-ea este
amplasat în s. Butuceni cu un debit de apă de 50 tone/oră Sunt într-o stare foarte bună, apa se
folosește în scopuri potabile.
În s. Trebujeni sunt 36 fîntîni de mină, în Butuceni și Morovaia-15 fîntîni. Apa este cu un
conținut mare de nitriți și nitrați, iar duritatea este cu o normă dublă. Starea fîntînilor este
satisfăcătoare.
În teritoriul primăriei sunt prezente 3 sonde arteziene, dintre care 2 sunt conservate, una dată
în exploatare, apa se folosește prin filtrare, datorită conținutului sporit de flor, fier. Tariful
constituie 7 lei/m3 de apă. Serviciile sunt acordate de către Asociația Consumatorilor de apă.
Arpovizionarea cu apă este asigurată în mod centralizat prin apeductul construit în anul 2015.
Starea lui este foarte bună. Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. În
comună sunt construite 25 haznale, amplasate în gospodăriile individuale. Apele uzate
acumulate sunt evacuate cu autospeciale după necesitate în mod individual.
Activităţi economice desfăşoară unitățile comerciale din teritoriu.
Primăria dispune de o gunoişte amenajată cu suprafața de 1 ha în s. Trebujeni. Volumul
acumulat este de 1000 m3. Modul de exploatare constă în conservarea fizică prin presare.
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În scopul asigurării populației cu apă APL a alocat 400 mii lei, Fundația SKAT- 15 mln 450 lei,
Rezervația Culturală Orheiul Vechi-550 mii lei. Contribuția populației a fost de 600 mii lei. La
moment se elaborează studiul de fezabilitate pentru construcția sistemului de canalizare.

Rîul Răut lîngă satul Butuceni
Satul Zahoreni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Zahoreni constituie 2754 ha cu o populaţie de
1503 locuitori şi 424 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Biblioteca, Oficiul
medicilor de familie, Casa de cultură.
Teritoria satului este traversată de rîul Cogîlnic. Fășii forestiere sunt pe o suprafață de 27 ha.
În teritoriul localității sunt construite 2 iazuri, la moment înămolite, în stare satisfăcătoare.
În teritoriul primăriei sunt prezente 2 sonde arteziene, funcționale cu zone sanitare de
protecție, calitatea apei nu întocmai corespunde normativelor de potabilizare. Arpovizionarea
cu apă a populației este asigurată în mod centralizat prin apeductul cu lungimea de 24 km,
construit în 2006-2007, alimentat din sonde, starea rețelelor este satisfăcătoare. Volumul de
apă captat din sonde constituie 13832 m3 de apă. Comunitatea nu dispune de sistem
centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 4 agenţi economici în agricultură și 3 unități comerciale.
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Sectorul privat dispune de 97 -capete ovine, 155 - bovine, 104 –porcine, 3423 -păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 1631,4 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște..
Primăria dispune de o gunoişte autorizată cu sprafața de 0,6 ha, deșeurile sunt transportate
de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu
se cunoaște.

Comuna Zopile
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Zorile (s. Zorile, s.Ocnița- Țărani și s.Inculeț) constituie
1764 ha cu o populaţie de 1100 locuitori şi 383 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii, 2
Biblioteci (Zorile, Inculeț), Căminul cultural Zorile, CRIS Speranța, Oficiul medicilor de familie.
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Lateral de localitățile Inculeț, Ocnița- Țărani traversează teritoriul primăriei rîul Bic -3 km.
În teritoriul comunei sunt construite 3 iazuri, dintre care unul cu suprafața de 12,4 ha este
uscat și folosit ca pășune, altul (1,23 ha) cu folosință generală (scăldat), în stare satisfăcătoare,
al 3-ea cu o suprafață de 0,89 ha este transmis în arendă.
În comună sunt 32 fîntîni de mină, dintre care 12 în stare satisfăcătoare, altele 20nesatisfăcătoare. În teritoriul primăriei sunt prezente 3 sonde arteziene, dintre care 2 –
exploatabile, gestionate de AO „Apa Vie” conectate la sistemul centralizat de aprovizionare cu
apă a populației, una este tamponată Comunitatea dispune de un sistem centralizat de
aprovizionare cu apă pentru consum potabil, cu lungimea de 19 km, construit în a.2000 și
extins în 2008 cu 6,1 km. La sistem sunt conectate 215 gospodării din s. Zorile, Inculeț-39,
Ocnita-Tărani-4 gospodării și toate instituțiile sociale/publice. Comunitatea nu dispune de
sistem centralizat de canalizare.
Activităţi economice desfăşoară 3 agenţi economici: SRL „Agroekco” și SRL „Giurgesti Agro”
(agricultură); GȚ „Țurcan Andrei” (oivit).
Sectorul privat dispune de 437 -capete ovine, 132 - bovine, 224-porcine și 8064-păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 2096,5 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște/ pe terenuri nevalorificate.
Primăria dispune de 3 gunoişti, cîte una în fiecare localitate, cu suprafețele respectiv de 1,2;
0,3 și 0,2 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se
duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.

Raionul Criuleni-4 primării
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Satul Izbiște
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Izbiște constituie 3269 ha cu o populaţie de
3100 locuitori şi 1200 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Casa de Cultură, Biblioteca Publică.
Localitatea este traversată de rîulețul Zdoroca cu o lungime de 3,4 km, afluent al rîului Răut.
Fășii forestiere de protecție se întind pe o lungime de circa 4 km cu plantații de nuc.
La izvoarele rîulețului sunt amplasate 2 iazuri cu o suprafață totală de 2,92 ha. Digurile sunt
într-o stare satisfăcătorae. Bazinele sunt în stare bună și folosite în scopuri de agrement.
În localitate sunt prezente 7 izvoare, debitul cărora nu a fost măsurat. Apa acestora este
potabilă și se folosește în scopuri casnice, inclusiv alimentație.

În perimetrul localității sunt 98 fîntîni de mină, majoritatea sunt într-o stare bună. Apa este
potabilă și se folosește în scopuri casnice, inclusiv alimentație. Pe teritoriul primăriei sunt
prezente 3 sonde arteziene, dintre care una esta funcțională, amenajată conform cerințelor,
altele 2- nefuncționale. Rețeaua de apeduct cu apă potabilă, alimentată din sonda arteziană,
este în proces de construcție, la moment are o lungime de 6 km, la care sunt conectate 200
gospodării. Lungimea totală a sistemului de aprovizionare cu apă, conform proiectului, este de
19 km. Pentru aceste activități în anul curent APl a locat 250 000 lei; Consiliul raional-100 000
lei; Fondul Ecologic Național- 1 000 mii lei. Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de
canalizare. Apele uzate de la Grădinița de copii sunt acumulate în hazna impermiabilă și după
necesitate evacuate și transportate cu autospeciala la stația de epurarea or. Vadul-lui-Vodă.
Primăria deține proiectul de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare înaintat la FEN în
valoare de 17 000 mii lei. Activităţi economice desfăşoară 8 unități comerciale, ne conectate la
apeduct.
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Sectorul privat dispune de 15 - capete ovine, 52 - bovine, 54 -porcine și 5400 -păsări. Gunoiul
de grajd în cantitate de 960 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în
curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca
îngrăşămint organic.
Primăria dispune de 2 gunoiști autorizate pe o suprafață de 1,5 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
Satul Jevreni
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Jevreni constituie 1241,2 ha cu o populaţie de
1510 locuitori şi 460 gospodării. Pe teritoriul primăriei funcționează cariera de piatră în bază
de arendă pe 25 ani.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul, Grădiniţa de copii,
Casa de Cultură, Ambulatoriul, Casa de deservire.

Localitatea este traversată de rîul Răut cu o lungime de 5 km, 3 rîpi pe o lungime de 1300 m.
Rîul nu este îndiguit, apa nu se folosește pentru irigare, fășii forestiere de protecție lipsesc.
În localitate este un izvor cu apă potabilă cu debitul de 30 l/min, în stare satisfăcătoare. În
perimetrul localității sunt 46 fîntîni de mină, majoritatea sunt într-o stare bună. Apa nu
corespunde normelor sanitare. Pe teritoriul primăriei sunt prezente 5 sonde arteziene,
exploatabile cu zone sanitare de protecție. Volumul de apă consumat de populație anual
constituie 52500 m3. Pentru construcția rețelelor de apeduct primăria a alocvat 150 mii lei,
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contribuția populației- 610 mii lei. Ministerul Mediului a alocat 659 mii lei, din bugetul de stat
s-a alocat 400 mii lei.
Localitatea dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă cu lungimea de 9,5 km,
alimentat din 3 sonde arteziene, la care sunt conectate 310 gospodării, necesită reparație. De
sistem centralizat de canalizare comunitatea nu dispune. Apele uzate de la Gimnaziu și
Grădinița de copii sunt evacuate și acumulate în 2 haznale.
Activităţi economice desfăşoară 5 Agențoi economici, inclusiv 2- în agricultură și 3 unități
comerciale.
Sectorul privat dispune de 97- bovine, 125 -porcine și 8500 -păsări. Gunoiul de grajd în
cantitate de 1416,3 tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile
cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat individual ca
îngrăşămint organic.
Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.

Comuna Mașcauți
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Mașcauți (s. Mașcauți, s. Morovaia și s. Butuceni)
constituie 4258 ha cu o populaţie de 4338 locuitori şi 1630 gospodării.
Din suprafaţa totală a terenurilor: 2670 ha - terenuri agricole; 2137 ha - arabile; 230 ha plantaţii multianuale; 340 ha - păşuni; 532 ha - plantații forestiere; fondul apelor constituie
121 ha.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Liceul Teoretic „Ion Sîrbu”,
Școala primară, Grădiniţa de copii, Centrul de Sănătate, Casa de Cultură, Biblioteca
Pe teritoriul primăriei sunt zăcăminte de calcar, care se folosește în construcție.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Răut cu o lungime de 4,5 km și o supărafață acvatică
de 15,74 ha. Delimitarea zonei de protecție nu se evedențiază, pe maluri sunt arbori de nuci,
arțar, frasin. Gospodăriile situate în preajma rîului utilizează apa pentru irigarea grădinilor.
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În comună sunt 3 izvoare mari care se revarsă în rîul Răut și o rețea de izvoare mici. Dintr-un
izvor se alimentează cu apă potabilă satele Morovaia și Butuceni. În alimentație și pentru
irigarea grădinilor sunt utilizate 50 fîntîni de mină. Calitatea apei nu corespunde normativelor
de potabilizare.
Pe teritoriul primăriei sunt prezente 10 sonde arteziene, dintre care 5 sunt conservate, iar
altele 5 funcționale. Calitatea apei este bună, apa se folosește în alimentație și irigare. În
prezent se află în proces de implementare proiectul privind lucrările de reabilitare a unor
sectoare a rețelelor exterioare de alimentare cu apă din s. Mașcauți, r. Criuleni și proiectul
privind lucrările de reabilitare a unor sectoare a rețelelor exterioare de alimentare cu apă și
forarea sondei arteziene în s. Mașcauți, r. Criuleni. Se vor reabilita 2 fîntîni arteziene care vor
alimenta cu apă potabilă de calitate gospodăriile din partea de sud a localității. Lungimea
apeductului va fi de 6 km.
Comunitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Activităţi economice desfăşoară
26 agenţi economici: SRL „Subterana” (cariera de piatră); SRL „Alvensagro”, SRL „Carțîn Agro”,
SRL „Agro Est” și GȚ „Mirca Corneliu” (agricultură); SRL „Agrodivertisprim” (oloiniță); GȚ ”Ion
Rapescu” (moară); SRL „Trans Palet” (prelucrarea lemnului); ÎI „Rapeșco Dumitru”, ÎI „Nani
Valentina” (magazin-gheretă); CONSUM COOP Criuleni, ÎI „Ursu Veaceslav” (magazin); ÎI
„Mihail Carțîn”, ÎI „Dejmari Serghei”, ÎI „Simion Maria”, ÎI „Jomiru Feodor”, ÎI „Bulat Vladimir”,
ÎI „Obreja Roman”, ÎI „Mirca Alexandra” (magazin-bar); ÎI „Potînga Ludmila”, ÎI „Solomon
Victor” (gheretă); Glinin Mihail (fermă); ÎI „Catincov Vasile” (fabricarea de structure și tîmlări
metalice); ÎI „Sîrbu Feodor” (activitaste farmaceutică); ÎI „Iacovlev Vasile” (comerț) și SRL
„Ecovila” (turism).
Sectorul privat dispune de 265- capete ovine, 315 - bovine, 260-porcine și 1120 -păsări.
Gunoiul de grajd în cantitate de 3145 tone (calculat conform normativelor) se depozitează
temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat
individual ca îngrăşămint organic sau se transportă la gunoiște.
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Primăria dispune de o gunoiște autorizată pe o suprafață de 1,0 ha. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
În comună funcționează Asociația Obștească Socio-Ecologică „CARPE DIEM”
Comuna Răculești
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Răculești (s. Răculești și s. Bălășești) constituie
1578,53 ha cu o populaţie de 1896 locuitori şi 561 gospodării.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziul Răculești, două
Grădinițe de copiii, Centrul pentru tineret din s. Răculești, Căminul cultural din s. Bălășești, 2
Biblioteci publice (s. Răculești și s. Bălășești), Oficiul poștal Bălășești, 2 Oficii de sănătate (s.
Răculești și s. Bălășești).

Teritoria primăriei (ambele localități) este traversată de rîul Răut cu o lungime de 2,5 km,
satele fiind parțial protejate de inundații de un dig, fără f[șie forestieră de protecție.
În satul Răculești sunt 2 izvoare bine amenajate, calitatea apei este bună și se folosește pentru
consum de către populația gospodăriilor din preajma acestora și alți trecători. În ambele
localități din comună sunt 42 fîntîni de mină publice. Nu în toate fîntînile calitatea apei
corespunde normativelor de potabilizare și este folosită mai rar. Sunt într-o stare
satisfăcătoare, cu toate acestea ele nu se curăță în fiecare an.
În fiecare localitate este cîte o sondă arteziană, care se află la bilanța primăriei, exploatabile,
cu zone de protecție, calitatea apei este bună Sondele servesc surse de alimentae a
apeductului construit prin sate, la care sunt conectate instituțiile publice: primăria, gimnaziu,
grădinița, oficiile medicale și o bună partea a locuitorilor satelor (207 gospodării). În ambele
localități sistemele de apeduct au fost construite în anul 2011, cel din s. Răculești pe o lungime
de 4 km, iar cel din s. Bălășești pe o lungime de 3 km. În anul 2015 în satul Răculești au fost
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începute lucrările de construcție a sistemului de canalizare, care se află la etapă 1 de
construcție. Gestionarea serviciilor de aprovizionare cu apă sunt asigurate cu ajutorul
serviciilor „Comunservice” din Criuleni. Volumul de apă prelevat din sonde constituie 11617
m3 anual. Tariful pentru consumul de apă constituie 8 lei/m3. Pentru construcția apeductelor
s-au alocat 448 mii lei din surse proprii locale, 500 mii lei au fost alocați de cître FISM.
Activităţi economice desfăşoară 8 agenţi economici: SRL „CRIOMAGAGRO”, SRL „ZAMEXIM”, ÎI
„FRUNZA SEMION”, CONSUM „COOP” (comerț); SRL „TIREX PETROL”
(comerț combustibil); Casa de împrumut și credite bancare (prestării servicii); Oficiul poștal
(prestări servicii); „CUȘMĂRICA” (odihnă și cazare).
Sectorul privat dispune de 140 - capete căprine, 172 - bovine, 241 –porcine, 40- cabaline și
3501 -păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2241,6 tone (calculat conform normativelor) se
depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi
este utilizat individual ca îngrăşămint organic pe terenurile private.
Primăria dispune de 2 gunoiști autorizate, cîte ina în fiecare localitate. Deșeurile sunt
transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri
acumulate nu se cunoaște.
În comună funcționează Asociația Obștească „Viitorul-Bălășești”, gestionează funcționarea
apeductului.
Raionul Dubăsari-1 primărie
Satul Ustia
Suprafaţa totală a terenurilor primăriei satului Ustia constituie 3066,34 ha cu o populaţie de
3670 locuitori şi 1200 gospodării
Din suprafaţa totală a terenurilor: 1577,99 ha – terenuri arabile; 174,39 ha - plantaţii
multianuale; 193,58 ha - păşuni; 728,41 ha - plantații forestiere, 20 ha- fîșii forestiere. Pe
teritoriul primăriei sunt zăcăminte de nisip și piatră.
Instituţiile sociale/publice situate în localitate sunt: Primăria, Gimnaziu, Grădiniţa de copii,
Centrul de Sănătate, Casa de Cultură.
Teritoria primăriei este traversată de rîul Nistru, Răut, rîulețe și rîpa „Moș Filea” cu lungimea
de 5 km.
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În localitate sunt 2 izvoare unul cu debitul 80 m3/diurnă și al doilea – 100 m3/ diurnă.
Calitatea apei este bună și izvoarele sunt în stare satisfăcătoare. În alimentație și pentru
necesitățile casnice sunt utilizate 520 fîntîni de mină. Calitatea apei nu corespunde
normativelor de potabilizare. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.

Pe teritoriul primăriei sunt prezente 2 sonde arteziene, dintre care una este conservată, cea
de a doua sondă, la moment, nu se exploatează. În prezent se află în proces de construcție
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sistemul centralizat de aprovizionare cu apă cu o lungime de 19,05 km, sursa de alimentare va
fi sonda arteziană nou construită/forată. Localitatea nu dispune de sistem centralizat de
canalizare.
Activităţi economice desfăşoară unitățile comerciale și de prestări servicii din localitate.
Primăria dispune de o gunoiște. Deșeurile menajere solide acumulate în gospodăriile casnice
și de la agenții economici sunt evacuate și transportate la gunoiștea satului de către ÎM
„Ustcom-Plus” la tariful de 25 lei.
Capitolul 3. Obiectivele principale spre soluționare

1. Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile unde apele din
fîntînile de mină sunt contaminate cu diferiți poluanți.
2. Construcția sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate.
3. Construcția/reconstrucția rețelelor de canalizare.
4. Extinderea apeductelor și construcția sistemelor de sanitație pentru aceste
localități.
5. Construcția haznalelor ermetizate la instituțiile publice, unitățile economice,
sectorul particular, conectate la sistemele de aprovizionare cu apă, în lipsa
sistemelor centralizate de canalizare (în toate localitățile).
6. Reconstrucția și asigurarea funcționalității eficiente a stațiilor de preepurare a
apelor uzate la unitățile industriale.
7. Amenajarea și autorizarea de către autoritățile de mediu și sănătate a gunoiștilor,
evacuarea selectivă a deșeurilor animaliere, depozitarea și utilizarea lor ca
îngrășăminte organice ( în toate localitățile).
8. Evacuarea gunoiștilor din preajma rîurilor, rîuleților și altor corpuri de apă.
9. Crearea serviciilor de salubrizare, stabilirea tarifelor și crearea sistemului de
evacuare și evidență a deșeurilor acumulate în localitate (după caz).
10. Curățarea și amenajarea izvoarelor, rîulețelor, crearea zonelor de protecție a lor,
plantarea arborilor și arbuștilor pe malurile cursurilor de apă și obiectelor acvatice.
11. Gestionarea bazinelor de apă/iazurilor în conformitate cu prevederile legale
(deținerea pașaportului și Regulamentului de exploatare, autorizației de folosință
specială a apei, întreținerea instalațiilor hidrotennice și a bazinului în stare
satisfăcătoare (în toate localitățile).
12. Crearea fîșiilor forestiere de protecție în zona riverană a rîului Răut și afluenții lui.
(în toate localitățile).
13. Limitarea activităților economice în zonele de protecție a rîurilor și bazinelor de
apă (în toate localitățile).
14. Lichidarea dighurilor și baragelor create pe r. Răut și afluenții lui.
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