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Procuratura investighează
legalitatea vânzării
pepinierei piscicole
din Crihana Veche

pagină de promovare
a implicării în viaţa comunităţii

Foto: Rodica Malic
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La „masa rotundă” s-a discutat despre implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor
şi au fost anunţate rezultatele concursurilor organizate de API

Premii pentru primăriile
care pun cetăţenii la treabă
Trei primării din ţară s-au
ales cu câte un premiu bănesc,
după ce au câştigat concursul
„Cea mai bună acţiune de implicare a
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor”, desfăşurat de Asociaţia Presei
Independente (API) în cadrul unui
proiect susţinut financiar de Fundaţia
Soros-Moldova. La acest concurs au
prezentat dosare 12 primării din diferite raioane care trebuiau să demonstreze prin acţiuni concrete că, în anul
2012, au implicat comunitatea în rezolvarea unor probleme ale localităţii,
de la etapa de informare iniţială, până
la elaborarea, adoptarea şi implementarea deciziilor.

D

e premiul întâi, în valoare de
1000 USD, s-a învrednicit
primăria satului Băhrineşti
din raionul Floreşti pentru acţiunea
„Băhrineşti, satul cu 12 primari”. În
această localitate din nordul ţării, lunar,
câte 12 cetăţeni din sat sunt desemnaţi
pentru a informa populaţia despre
problemele comunităţii şi a-i consulta privind posibilele soluţii. Feodosia
Bunescu, primara localităţii, susţine că
cetăţenii sunt antrenaţi în procesul de
luare a deciziilor chiar de la etapa iniţială, când este posibilă influenţarea deciziei ce urmează a fi adoptată. Ea ne-a
informat că de curând toţi „primarii
temporari” din Băhrineşti au fost antrenaţi întrun program specializat de instruire, în cadrul căruia învaţă care sunt
competenţele autorităţilor publice, cum
are loc formarea şi executarea bugetului local, totodată fiind instruiţi privind
drepturile şi obligaţiile cetăţenilor.
Şi primăria oraşului Cantemir a
demonstrat că ştie să implice eficient cetăţenii în procesul decizional.
Astfel, pe parcursul anului 2012, în
parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale şi împreună cu cetăţenii,
primăria de aici a reuşit să amenajeze
un teren de joacă pentru copii, să renoveze grupurile sanitare de la gimnaziul „Mihai Eminescu” şi să schimbe geamurile la grădiniţa nr.2 din
oraş. Pentru aceste acţiuni de impli-

La începutul lunii aprilie,
Procuratura Generală a
început urmărirea penală pe faptul înstrăinării de către
Consiliul Raional Cahul a acţiunilor pepinierei piscicole, amplasată
pe teritoriul satului Crihana Veche,
urmând să fie investigată depăşirea
atribuţiilor în procesul de tranzacţionare a acestei pepiniere. În
luna septembrie 2011, CR Cahul a
vândut 93,7% din totalul de acţiuni pe care le deţinea în pepiniera
piscicolă la preţul de 440 mii lei,
sau de 34 de ori mai puţin faţă de
valoarea acestora de la începutul
anului. Deoarece pepiniera este
acum proprietate privată, locuitorii
din Crihana Veche nu vor mai avea
posibilitatea să pescuiască aici.

R

eamintim că reprezentanţii Curţii de Conturi
şi localnicii din Crihana
Veche susţin că autorităţile raionale din Cahul au înstrăinat ilegal
acţiunile societăţii, iar în rezultat,
au fost pierdute milioane de lei din
sursele financiare publice. Despre
acest caz, API a relatat în investigaţia jurnalistică „La Cahul, peştii
au înghiţit banii publici”, publicată
în mai multe ziare din Moldova.

Câştigătorii concursurilor (de la stânga la dreapta): Mircea Brenici, redactorul portalului
www.colonita.eu; Tudor Iaşcenco, directorul ziarului „Cuvântul” din Rezina;
Ludmila Ceaglic, primara comunei Calfa, raionul Anenii Noi;
Roman Ciubaciuc, primarul oraşului Cantemir şi Dorin Rusu, parajurist în satul
Băhrineşti, Floreşti (a primit premiul în locul primarei Feodosia Bunescu).

care comunitară, primăriei Cantemir
i-a fost acordat premiul doi, în sumă
de 700 USD. Primarul localităţii Roman Ciubaciuc afirmă că acţiunile
autorităţilor nu se opresc aici, menţionând că participarea activă presupune căutarea soluţiilor optime pentru
rezolvarea problemelor în colaborare
strânsă cu cetăţenii şi cu asociaţiile
legal constituite.
Premiul trei, în sumă de 500 USD,
a fost oferit primăriei comunei Calfa,
raionul Anenii Noi. Ludmila Ceaglic,
primara localităţii, susţine că satul Calfa Nouă beneficiază acum de un sistem
modern de aprovizionare cu apă, iar
grădiniţa din localitate – de un sistem
termic bazat pe biomasă, datorită faptului că oamenii au devenit partenerii
autorităţilor publice locale în procesul
de adoptare a deciziilor, constituind un
dialog de pe poziţii de colaborare între
instituţia publică şi cetăţeni.
Chiar dacă nu au câştigat premii la
concursul organizat de API, celelalte
primării care au aplicat dosare şi au
adus exemple de implicare practică a
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor: din oraşele Cimişlia, Soroca,
municipiul Bălţi, comunele Cucoara
din raionul Cahul şi Mălăiești din
raionul Orhei, satele Mărculești din
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Cine a intrat
în posesia pepinierei?

raionul Florești, Seliște din raionul
Nisporeni şi Vorniceni din raionul
Strășeni, precum și Consiliul raional
Glodeni, au fost felicitate pentru că
au înţeles că participarea comunităţii
contribuie la implementarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare ale
localităţilor.
Rezultatele concursului au fost
prezentate în cadrul unei mese rotunde, desfăşurată la 29 martie 2013, la
Chişinău. La eveniment au fost anunţate şi rezultatele unui concurs similar
pentru mass-media locale „Cea mai
eficientă campanie media de monitorizare a utilizării banilor publici”.
Premiul întâi nu a fost oferit, premiul
doi în sumă de 400 USD a fost acordat redacţiei ziarului „Cuvântul”
din Rezina, iar de premiul trei (300
USD) s-a învrednicit redacţia portalului www.colonita.eu.
Concursurile s-au desfăşurat în cadrul proiectului „Promovarea bunelor
practici de monitorizare a procesului
decizional la nivel local”, implementat de API, iar proiectul este parte a
campaniei media „Cere socoteală
pentru banii publici!”, desfăşurată
cu suportul financiar al Programului
Buna Guvernare al Fundaţiei SorosMoldova.
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Pagină realizată
de Lilia Zaharia

Cele 438633 acţiuni care reprezintă 93,7% din totalul acţiunilor, au fost vândute de CR Cahul
unei societăţi comerciale cu sediul
în municipiul Chişinău – SRL
„Proacvacom”. Potrivit Camerei
Înregistrării de Stat, SRL „Proacvacom” a fost înregistrată în octombrie 2002, cu un capital social
de 5400 lei, primul administrator
fiind unul din cei trei fondatori,
Igor Lapcevschii, care deţinea 34%
(ceilalţi acţionari au fost Marian Lescu şi Tudor Leagul, cu câte
33% fiecare). În iunie 2008, Rodica Ureche devine administrator al

„Proacvacom”, deţinând întreg pachetul de acţiuni. În august 2011,
cu circa două luni înainte să cumpere acţiunile pepinierei, SRL-ul îşi
schimbă acţionariatul, administratorul fiind desemnat Denis Ureche
care deţinea 30%, iar 70% din acţiuni intră în posesia S.C „Nuntius”
S.R.L. Din luna februarie curent,
S.C „Nuntius” S.R.L deţine 100%,
iar noul administrator este Vasile
Mamaliga.
Directorul executiv al SRL
„Proacvacom” Sergiu Moscovciuc
ne-a declarat că are planuri mari
cu această pepinieră, unde intenţionează să investească circa 20 milioane de dolari, însă a refuzat să
ne ofere alte detalii.

Locuitorii din Crihana
Veche: „Vom lupta
pentru apa satului”
Potrivit concluziilor Curţii de
Conturi, incluse în Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării
patrimoniului public din raionul
Cahul pe anul 2011, CR Cahul a
vândut acţiunile fără a ţine cont de
terenurile din gestiunea societăţii
care sunt înregistrate ca proprietate
a satului Crihana Veche (aferente
construcțiilor - 9 ha, agricole - 27
ha, plantațiile forestiere - 15 ha
şi fondul apelor - 1381 ha). Acest
fapt i-a nemulţumit pe locuitorii
din Crihana Veche care se tem că
nu vor mai avea acces la pescuit în
apele de lângă pământurile şi pădurile care le aparţin. Localnicul Valeriu Bezman susţine că satul nu-i
va permite agentului economic să
activeze, chiar dacă acţiunile au
fost vândute: „Vom lupta pentru
apa satului, să nu vină cineva cu buzunarele groase să facă afaceri aici,
luându-ne peştele!”. Rodica Cucereanu, primara satului Crihana
Veche, afirmă că agentul economic
va putea să activeze aici doar când
va lua în arendă pământurile satului aferente pepinierei, iar taxele de
arendă vor veni în bugetul local.

Primăria Cupcini,
acţionată în judecată
pentru tăinuirea informaţiei
La sfârşitul lunii martie,
judecătoria Edineţ a emis
o hotărâre prin care obligă primăria Cupcini să ofere informaţia
de interes public privind desfăşurarea unei licitaţii, solicitată anterior
de API, şi să achite cheltuielile de
judecată.

L

a 3 septembrie 2012, Asociaţia Presei Independente a solicitat primăriei
orăşelului Cupcini, raionul Edineţ,
informaţii referitoare la organizarea în anul 2011 a unui concurs
privind cererea ofertei de preţuri
pentru procurarea pietrişului necesar renovării unei porţiuni de
drum din localitate. Solicitarea
venea în urma unei constatări dintr-un raport al Curţii de Conturi,
în care este menţionat că autorităţile locale din Cupcini ar fi divizat
achiziţia publică prin încheierea
de contracte separate cu acelaşi
agent economic, încălcând astfel
procedura legală de desfăşurare

a licitaţiei publice. Contrar prevederilor Legii privind accesul la
informaţie, primăria Cupcini nu
a furnizat informaţia solicitată în
termenul stabilit de lege, iar API a
acţionat-o în judecată. După mai
multe şedinţe de judecată, la 27
martie 2013, judecătoria Edineţ
a emis hotărârea prin care obligă primăria Cupcini să furnizeze
informaţia privind organizarea
tenderului: documente privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru procurarea pietrişului, inclusiv anunţul de licitaţie,
componenţa grupului de lucru,
ofertele propuse, procesul-verbal
al grupului de lucru, contractul de
achiziţie, caietul de sarcini şi documentele de plată privind transferul de bani pentru procurarea
pietrişului.
API a fost reprezentată în judecată de către Vitalie Zamă, avocat în cadrul Asociaţiei „Juriştii
pentru Drepturile Omului”. Hotărârea poate fi atacată cu recurs
în tremen de 30 de zile de la data
pronunţării.

