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Maturii se războiesc, iar copiii suferă
În articolul „Scandal pe
bani publici la grădiniţa
din Oneşti”, publicat în ediţia
nr. 3/22 a paginii ACTIV din
luna iulie 2012, am relatat despre conflictul dintre primarul şi
şefa grădiniţei de copii din comuna Oneşti, raionul Hânceşti,
din cauza căruia au fost ratate
alocaţii de peste 200 mii lei din
bugetul de stat pentru reparaţia
instituţiei preşcolare. După publicarea articolului, conflictul a
luat amploare.

V

alentina Furtună, directoarea grădiniţei de
copii din Oneşti, afirmă
că primarul continuă să ignore
necesităţile acestei instituţii. „De
când aţi fost la noi, situaţia s-a înrăutăţit în aşa fel, încât grădiniţa
nu mai poate activa. Primarul a
tergiversat în mod intenţionat
procesul de achiziţionare a produselor alimentare destinate grădiniţei. Cred că se răzbună pe noi
pentru că am vorbit prea mult...”,
afirmă şefa grădiniţei.

Fără alimente şi lemne

Rodica Canuda, mama unui
copil care frecventa grădiniţa din
Oneşti, spune că timp de două
săptămâni, copiii nu au mâncat
fructe, legume sau produse lactate. „Dimineaţa terci de ovăs, la
amiază – de griş şi tot aşa...”, se
plânge tânăra mămică.
Din spusele Valentinei Furtu-

nă, această situaţie a durat de la
începutul lunii octombrie până
la 17 octombrie, când a fost luată decizia de a sista activitatea grădiniţei, la recomandarea
Centrului de Medicină Preventivă. Primarul de Oneşti, Sergiu
Dumbravă, o învinuieşte de lipsa
alimentelor în grădiniţă pe şefa
instituţiei. „Produsele alimentare
nu au fost aduse din simplul motiv că Valentina Furtună nici nu
le-a comandat de la agenţii economici. Eu am aflat despre lipsa
alimentelor abia când activitatea
grădiniţei a fost sistată”, spune
primarul. La rândul său, directoarea spune că nu putea comanda alimentele, deoarece primăria
nu a încheiat contracte cu agenţii
economici. Corina Bulat, contabila firmei „Artprest Grup” SRL
care a câştigat licitaţia de asigurare cu produse alimentare, susţine
că firma a încheiat contractul cu
primăria pe 11 octombrie curent,
iar la 18 octombrie a început livrarea produselor alimentare.
Produsele însă au fost returnate, deoarece grădiniţa deja era
închisă.
De la mijlocul lunii octombrie, cei aproape 70 de micuţi
care frecventau grădiniţa din
Oneşti, stau acasă. Potrivit Valentinei Furtună, de două luni, instituţia nu are agent termic. „Dacă
scăpăm de o problemă, dăm de
alta. Cu ajutorul Consiliului raional, în grădiniţă se construieşte
o cazangerie. Putem să activăm
în alt bloc al instituţiei, dar din

păcate, nu avem lemne pentru
sobe. I-am solicitat primarului de
mai multe ori să rezolve această
problemă, însă până acum nu
am obţinut nimic”, a explicat şefa
grădiniţei.

De vină e planificarea
proastă a achiziţiilor

Gheorghe Ghidora, jurist
la Agenţia Achiziţiilor Publice,
susţine că autorităţile contractate sunt direct responsabile de
buna organizare şi desfăşurare
a procesului de achiziţii publice:
„Dacă de la începutul anului,
primăria elabora un plan bine
structurat al achiziţiilor publice,
atunci cu siguranţă grădiniţa nu
ajungea în situaţia de a nu mai
avea alimente. Putea fi încheiat
un acord adiţional la contractul cu agentul economic care a
furnizat anterior alimente, până
când era semnat contractul cu alt
agent economic”.
Grigore Cobzac, preşedintele
raionului Hânceşti, care anterior
a promis că va analiza situaţia şi
va identifica soluţii, de această
dată ne-a declarat că primarul de
Oneşti „nu ascultă de nimeni”.
„Am discutat de mai multe ori cu
acest primar referitor la plângerile locuitorilor din sat împotriva
lui, precum că nu ar gestiona
corect banul public, dar se pare
că el nu vrea să audă ceea ce se
întâmplă în jurul său. Activitatea
lui se bazează pe răfuieli şi pe
intimidări”, a specificat Grigore
Cobzac.

La 26 noiembrie curent,
primăria comunei Bleşteni din raionul Edineţ a
organizat o licitaţie cu strigare
privind darea în arendă a două
loturi de pământ şi vânzarea
unui teren agricol din extravilanul satului. Doi din cei patru
participanţi care s-au înregistrat la licitaţie afirmă că în
procesul de desfăşurare a licitaţiei au fost admise mai multe
nereguli.

L

a concursul public
pentru luarea în arendă a loturilor de pământ s-au înregistrat două
persoane: Valerii Vataga şi
Anatolie Delev. În final, primul teren agricol cu suprafaţa de peste 1,8 hectare i-a fost
dat în arendă lui V. Vataga la
preţul de peste 25 mii de lei
(preţul iniţial de expunere a
fost de circa două mii de lei),
iar al doilea teren i-a fost oferit
în arendă lui A. Delev, contra
sumei de peste 29 mii de lei
(preţul iniţial de expunere fiind de 2500 lei).
Valerii Vataga susţine că,
în timpul desfăşurării concursului, licitantul, adică Comisia de licitaţie, nu a anunţat
termenul de dare în arendă a
loturilor de pământ. La rândul
său, consilierul local Stanislav
Pirojoc, preşedintele Comisiei de licitaţie, confirmă că în
timpul desfăşurării licitaţiei
a uitat să-i prezinte pe membrii Comisiei, la fel cum nu a
anunţat nici termenul de cedare temporară a dreptului de

exploatare a terenurilor agricole, însă afirmă că asta s-a întâmplat... din cauza emoţiilor.
„Nu cred că a fost o problemă
prea mare. Dacă nu mă înşel,
loturile au fost date în arendă
pentru un an de zile”, ne-a declarat preşedintele Comisiei
de licitaţie.
Terenul agricol de 1,2 ha,
expus pentru vânzare în aceeaşi zi, a fost cumpărat cu
peste 58 mii de lei de către
Corneliu Creţu, în detrimentul celuilalt participant la licitaţie, Vladimir Cotiujenschi.
Chiar dacă a câştigat licitaţia,
cumpărătorul pământului din
extravilanul satului Bleşteni
nu este mulţumit de felul cum
s-a desfăşurat concursul. „Primăria era obligată să prezinte documentele care ar oferi
detalii tehnice despre loturile
de pământ expuse la licitaţiile
funciare, însă acest lucru nu
s-a întâmplat”, menţionează C.
Creţu.
Astfel, participanţii la licitaţie învinuiesc primăria de
încălcare a Regulamentului de
organizare a licitaţiilor şi de
tăinuire intenţionată a informaţiei despre bunurile expuse
licitaţiei publice. „Autorităţile
publice locale trebuie să fie interesate să vină cât mulţi participanţi la astfel de concursuri,
fiindcă acolo unde sunt diverse propuneri, vor fi acumulaţi
mai mulţi bani în bugetul local. Din păcate, la noi practic
nu a existat concurenţă între
participanţi, astfel bugetul comunei a fost prejudiciat”, afirmă V. Vataga.
Liviu Beltei, primarul co-

munei Bleşteni, neagă acuzaţiile şi susţine că licitaţia s-a
desfăşurat fără abateri. „Eu
cred că această licitaţie a fost
organizată bine, iar oamenii
care se arată nemulţumiţi de
desfăşurarea concursului au
scopul de a mă denigra. În
primărie sunt toate actele şi
planurile geometrice ale loturilor de pământ supuse licitării. Dacă le va solicita cineva, i
le vom prezenta”, menţionează
primarul.
Participanţii nemulţumiţi
au depus o cerere prealabilă
de anulare a licitaţiei la Oficiul
teritorial Edineţ al Cancelariei
de Stat. Eugen Gâra, consultant
superior din cadrul Oficiului,
ne-a declarat că sesizarea va fi
analizată în termen de 30 de
zile. Potrivit lui Sergiu Chicu,
şeful Direcţiei juridice din cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice (APP), în timpul licitaţiei
cu strigare, licitantul este obligat să anunţe numărul bunului
licitat şi să îl descrie succint: „În
cazul când anumite terenuri
sunt expuse licitaţiei funciare,
vânzătorul trebuie să prezinte potenţialilor cumpărători o
serie de acte, inclusiv: extrasul
din Registrul bunurilor imobile ce confirmă înregistrarea
dreptului de proprietate asupra
terenului scos la licitaţie, planul
geometric al lotului de pământ,
schema topogeodezică, actul
privind parametrii calitativi şi
cantitativi al terenului”.
Mai multe detalii despre
acest caz citiţi în investigaţia
publicată pe pagina web a API:
www.api.md
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Audierile publice fac bugetul local mai transparent
La sfârşitul fiecărui an,
locuitorii comunei Chişcăreni din raionul Sângerei sunt invitaţi la audieri
publice privind consultarea bugetului local pentru anul viitor.
La audierile care au avut loc pe
6 decembrie curent, unii săteni
propus ca în anul 2013 să fie
alocaţi mai mulţi bani pentru
amenajarea comunei, alţii însă
le-au sugerat autorităţilor locale
să investească mai mulţi bani în
promovarea tinerelor talente.

A

nunţul despre organizarea audierilor publice
a fost distribuit... la piaţa din localitate. Primara Silvia
Ţurcanu povesteşte că miercurea,
în centrul comunei, vin foarte
mulţi săteni pentru a vinde sau a
cumpăra ceva. „Iată de ce m-am
gândit că anume piaţa este locul
cel mai potrivit de difuzare a
informaţiei privind organizarea
audierilor”, spune ea.

200 mii lei pentru
amenajarea comunei

Chiar dacă în acea zi de 6 decembrie căzuse prima zăpadă din
această iarnă, mulţi locuitorii din

Chişcăreni au răspuns invitaţiei
şi au venit la audierile publice.
După ce Raisa Rotaru, contabila
primăriei, a prezentat o informaţie despre veniturile şi cheltuielile
bugetului pentru 11 luni ale anului 2012, s-a purces la discuţiile
propriu-zise despre bugetul comunei pentru 2013. „Pentru anul
viitor, bugetul va constitui peste
patru milioane de lei, mai puţin
decât în 2012, când am avut un
buget de circa nouă milioane de
lei. Micşorarea se explică prin
faptul că gimnaziul rus şi liceul
din localitate trec în gestiunea
Consiliului raional Sângerei”, a
specificat contabila. Primara localităţii i-a informat pe cetăţeni
despre sursele veniturilor şi destinaţia cheltuielilor bugetului local în 2013, specificând că în anul

viitor, veniturile bugetului vor fi
egale cu cheltuielile.
Când au aflat că pentru amenajarea localităţii în 2013 a fost
prevăzută o sumă de numai două
sute mii lei, unii participanţii la
audieri s-au arătat nemulţumiţi.
„Avem atâtea de făcut în comună, să iluminăm străzile, să reparăm drumurile, iar aceşti bani
sunt insuficienţi pentru astfel de
lucrări”, a remarcat Nicolae Plăcintă, directorul Întreprinderii
Municipale „Servcom- Chişcăreni”. El a propus ca să fie amenajat un loc special de depozitare a
deşeurilor. „Avem o autospecială
pentru gunoi, dar încă nu avem
tomberoane, de aceea propun
ca oamenii să acumuleze deşeurile în saci, iar maşina va trece
pe străzi şi va strânge gunoiul. În

Această publicaţie este editată cu sprijinul Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.
Opiniile exprimate aparţin autorilor și nu reflectă neapărat poziţia Fundaţiei.

acelaşi timp, avem nevoie de un
loc special unde vor fi depozitate deşeurile”, a solicitat Nicolae
Plăcintă.
Leonid Beţivu, un alt locuitor din Chişcăreni, propune ca
o parte din banii destinaţi amenajării comunei să fie investiţi
în curăţirea parcului. „Cu toţii
vedem că parcul din comună
este într-o stare deplorabilă. Eu
zic să ne unim forţele ca să amenajăm acest loc pentru odihna
locuitorilor”, a propus L. Beţivu,
fiind susţinut şi de consăteanul
Iurie Şuşu. „Propun să construim un gard lângă monumentul
din parc, ca oamenii să nu mai
parcheze automobilele acolo”, a
remarcat bărbatul.

Susţinere pentru tinerii
talentaţi şi persoanele
în dificultate

Chişcăreneanul Gheorghe
Mereuţă propune ca în bugetul

local să fie prevăzuţi bani pentru susţinerea tinerelor talente.
„Avem câţiva tineri care ne duc
faima în ţară şi ar fi ruşine ca autorităţile locale să nu-i stimuleze”,
a spus bărbatul. La rândul său,
Ala Talmaci, asistenta socială din
localitate, a sugerat ca în bugetul
local să fie creat un fond special
destinat situaţiilor excepţionale.
„Ştiţi că am avut o întâmplare
când, în seara de Anul Nou, a
fost incendiată casa unei familii.
Pentru a-i ajuta pe oamenii în
dificultate, ar trebui să existe un
fond special în bugetul local”,
susţine asistenta socială.
Toate propunerile din cadrul
audierilor au fost notate, iar primara afirmă că ele vor fi analizate
de un grup de lucru. „E foarte
bine când cetăţenii îşi expun
punctul de vedere în cadrul unor
astfel de întruniri. Asta ne determină să fim mai organizaţi, iar
cetăţenii devin mai conştienţi de

necesităţile comunităţii”, explică
Silvia Ţurcanu.
Vasile Cioaric, expert în administraţia publică locală, afirmă că
audierile publice reprezintă o metodă democratică de autonomie
locală, în cadrul cărora funcţionarii publici şi aleşii locali ascultă
şi notează opiniile cetăţenilor. Expertul menţionează însă că, după
audieri, autorităţile publice locale
trebuie să examineze recomandările cetăţenilor şi să informeze ulterior publicul referitor la deciziile
adoptate, astfel oamenii din comunitate vor vedea dacă părerile
lor au fost luate în considerare.
Comuna Chişcăreni din raionul Sângerei include satele
Chişcăreni, Slobozia Chişcăreni
și Nicolaevca, cu o populaţie de
aproape 6000 de locuitori.
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