
 

 

Rezina, 24 Noiembrie 

Audierea publică 
Proiectul de buget 2021 



 Agenda discuțiilor de astăzi 

1. Cuvânt de salut din partea Primarului 

2. Prezentarea rezultatelor Chestionarului Privind opinia cetățenilor din 
Rezina asupra priorităților bugetare pentru 2022 

3. Prezentarea Proiectului de Buget pentru anul 2022 

4. Prezentarea principalelor modificări ale taxelor locale 

5. Discuțiii 



În octombrie 2021, Primăria Rezina, împreună cu Coaliția Locală au lansat un chestionar despre 
principalele priorități pentru anul 2022. 

Acestea sunt rezultatele intervievării a 100 cetățeni: 
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54%  cetățeni cu vârsta 13-35 ani  

4 % 

38% 

54% 

38% cetățeni cu vârsta 36-59 ani  

La acest exercițiu au particiat 56% femei și 44% 
bărbați 

4 cetățeni cu vârsta 60-69 ani  
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Cât de mulțumiți sunteți de calitatea serviciilor prestate de autoritățile locale? 

7% 53% 

36% 4% 

Foarte mulțumiți Destul de mulțumiți 

Nu prea mulțumiți Deloc mulțumiți  

0% Foarte Mulțumit 

7 cetățeni din cei 100 intervievați s-au declarat foarte mulțumiți de calitatea 

serviciilor prestate de APL. 

Gradul de satisfacție al cetățenilor 

53 % Destul de mulțumit 

53 cetățeni din cei 100 intervievați s-au declarat destul de mulțumiți de calittaea 
serviciilor prestate de APL 

36%  Nu prea mulțumit 

36 cetățeni din cei 100 intervievați s-au declarat nu prea mulțumiți de calittaea 
serviciilor prestate de APL 

4%  Deloc mulțumit 

4 cetățeni din cei 100 intervievați s-au declarat deloc mulțumiți de calitatea 
serviciilor prestate de APL 



Cum apreciați transparența bugetară la nivelul primăriei Rezina? 

14% 41% 

31% 14% 

Foarte bună Destul de bună 

Nu prea bună Deloc bună  

14 % Foarte Bună 

14 cetățeni din cei 100 intervievați au apreciat transparența în Rezina ca foarte 

bună 

Gradul de transparență a APL: 

41 % Destul de bună 

41 cetățeni din cei 100 intervievați  au apreciat transparența în Rezina ca destul 

bună 

31%  Nu prea bună 

31 cetățeni din cei 100 intervievați intervievați au apreciat transparența în Rezina 

ca nu prea bună 

14 %  Deloc bună 

14 cetățeni din cei 100 intervievați intervievați au apreciat transparența Rezinaca 

deloc bună 



Ce tip de îmbunătățiri credeți că ar aduce cea mai mare valoare rețelei 
de transport din Rezina? 
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Actualizări ale indicatoarele rutiere

Securizarea/iluminarea trecerilor de pietoni

Creșterea accesibilității pentru persoanele cu … 

Altele

Reparația trotuarelor 

Modernizarea stațiilor de așteptare 

Îmbunătățirea frecvenței de circulație a … 

Îmbunătățirea marcajului rutier 
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Cum apreciați calitatea reparațiilor și mentenanța drumurilor publice din localitate? 

9% 28% 

36% 18% 

Foarte bună Destul de bună 

Relativ bună Nu prea bună 

9 % Foarte Bună 

9 cetățeni din cei 100 intervievați au apreciat calitatea reparației și mentenanța 
drumurilor în Rezina ca foarte bună 

Gradul aprecierii: 

28 % Destul de bună 

28 cetățeni din cei 100 intervievați  au apreciat calitatea reparației și mentenanța 
drumurilor în Rezina ca destul bună 

36 %  Relativ bună 

36 cetățeni din cei 100 intervievați intervievați au apreciat calitatea reparației și 
mentenanța drumurilor în Rezina relativ bună 

18 %  Nu prea bună 

18 cetățeni din cei 100 intervievați intervievați au apreciat calitatea reparației și 
mentenanța drumurilor în Rezina ca nu prea bună 

Deloc bună  

8% 

8 %  Deloc bună 

8 cetățeni din cei 100 intervievați intervievați au apreciat calitatea reparației și 
mentenanța drumurilor  în Rezina ca deloc bună 



Care sectoare de drum/trotuare ar trebui să fie reparate în mod prioritar de către primăria Rezina? 

 - str. 27 August, - Str. Decebal - Rezina-Țareuca - 2 pers. 

- Str. Cosmanoutilor -- s. Mateuți, s.Solonceni , str. Voluntarilor, satele- gara, "Ar trebui in centru Orașului, cu un 
carucior îi tare greu de mers.Str.27 August si așa mai dearte." 

artera principală a orașului R13 de la sens giratoriu pîn la/inclusiv  pod 

Basarabia 

Cel mai mult din sate 

Centrala 

Centru 

Centura  

Centura ce duce spre uzina de ciment. Străzile adiacente străzii M. Eminescu  
Centura orașului,trotuarele din fața blocurilor locative str.Basarabia 8 și 27 August 20,au fost reparate,dar când ploă 

oricum se adună foarte mulă apă,drumul din spatele fostei secții de pașapoarte. 
 

Priorități: 



Care sectoare de drum/trotuare ar trebui să fie reparate în mod prioritar de către primăria Rezina? 

 -Toate, curțile, 1 mai,Voluntarilor,Sciusev,Trotuarele din faţa spitalului raional 

"1. Ograda lui Bagrin, si drumul si trotuarele, indeosebi cararea de langa fantana ce duce spre casa Sciusev 13.2. Un 

trotuar spre gr. 5 cand lumea vine de pe Basarabia pe langa casa 27 August 18 nici pe de o parte a casei si nici pe de 

alta partr pe timp de ploaie nu poti ajunge la gradinita fara sa-ti impli incaltamintea cu glod si apa. Daca sa mergi 

peste podisor, atunci se face boltoaca un 1m2 pana la pod si dupa pod pana la trotura tot ai de facut un pas/doi 

prin glod. Aceasi situatie pe poartea cealalta a gradinitei din spre Edelweiss, nu este trotuar." 

1.Drumul Rezina - Tareuca, 2. Drumul de la Bemol pana la Rond si 3.centura orasului. 

1Mai 6 suntem in secolul XX  

1Mai, Basarabia, Pirogov 

27 august, Orhei, Lomonosov 

31 august, dezastru nu drum 

Priorități: 



Care sectoare de drum/trotuare ar trebui să fie reparate în mod prioritar de către primăria Rezina? 

platforma din fata primariei.... 

"Portiunea de drum de la Tareuca pana la intrare in oras,care denota prima impresie despre oras .Absolut toate 

trotuarele din oras, dar reparate inclusiv cu acces pentri carucior." 

primăria cunoaște 

Repararea curților de bloc! 

Rezina  Tareuca 

Rezina Vest 

Sciusev 7 

Str principală si de ocolire 

str. Centurii 

"Str. Centurii PRIORITATE ZERO 

Str. 31 August Str. Orheiului ( nu mai are unde se stica)Str spre fostul ASITO 

Str Voluntarilor reparata FOARTE PROST. ( ca din topor)" 

"str. Orheiuluistr. Centurei " 

 

Priorități: 



Ce tip de îmbunătățiri credeți că ar aduce cea mai mare valoare gospodăriei de locuințe și 
serviciilor comunale? (alegeți toate opțiunile pe care le considerați relevante) 
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Care este părerea dvs. despre serviciile de apă, canalizare și evacuarea deșeurilor 
prestate de autoritățile din Rezina? 

10% 26% 

24% 20% 

Foarte bună Destul de bună 

Relativ bună Nu prea bună 

10% Foarte Bună 

Gradul aprecierii: 

26 % Destul de bună 

24 %  Relativ bună 

20%  Nu prea bună 

Deloc bună  

10% 

10 %  Deloc bună 



Care sectoare ar trebui iluminate în mod prioritar? 

TOATE sectoarele care au necesitate 

Teritoriul din jurul clădirii L/T ”Olimp”  
Str. 1Mai  

Piata centrala și in jurul pietii  

Str. Centurii  

Str. Pirogov  

Str. 27 august  

La pădure  
str. Sciusev ( de la jadi - piata) -  

1 Mai 6 , 1 mai 6/2, stazile mici 

Centrul, Curti el blocurilor și spatiile care sunt circulate 

pe timp de noapte mai des (evident)  

• De impus zonele private sa aiba iluminatie minima. 

Mergi pe langa unele imobile inactive si ai frica sa 

nu iti sara din bezna cineva in fata.  

 

Priorități: 



Care sectoare ar trebui iluminate în mod prioritar? 

Liceele, Spitalul, și stațiie de așteptare...apoi parcurile  

Mi se pare ok iluminarea la moment. 

Mira 

Nu am mare experienta de plimbari nocturne,dar fin ceea ce 

am vazut mi se pare ca iluminarea  e unicul subiect la care nu 

avem probleme. 

Orasul parca are lumina, vedeti satele  

Parcurile 

primăria cunoaște 

Prin sate 

Spre penitenciar 

Străzile adiacente 

suburbiile 

TRECERILE DE PIETONI ȘI NU CU ROSU . INTERSECȚIILE DE 
DRUMURI. 

 

Priorități: 



În ce zone ar trebui amenajate spații publice/terenuri  
de joacă/parcuri? 

str. 1 Mai, centru orasului, str. Păcii,  malul râului Nistru, in locuri mai putin 

aglomerate de automobile, Rezina. 

Nu știu , Rezina Vest, Stohnaia linga biserica, str. 27 august 16, Str.Mira în vale 

zona spitalului Galaxia,în centru. 

Strada Hajdeu / Dacia, "ȘCOLI, GRĂDINIȚE, PRIMĂRIA , SPITAL, PĂDUREA .( 
TERENUL DE LA ȘCOLI, GRĂDINIȚE, SPITAL PARCA SUNT ZONE DE ÎNCHISORI... 
"terenul fostei săli sportive gomflabile (надувной зал) 

Terenurile necesita intretinere curenta cat mai des facuta. Copiii sunt copii, cand 

vad ceva distrus partial ei se staruit sa distruga difinitiv acel bun. Parc orasul are 

nevoie urgent de el, dar numai se vorbeste si nimic nu se face. 

teritoriul aferent sitalului până la magazinul Linela, Teritoriul fostei școli 
auxiliare. Unde cindva mergea vorba de un stadion,acolo este mult loc si ar fi 

foarte bine sa se construiasca un parc mare, Unde este suficient spațiu, atit în 

oraș cit și suburbia, Unde sunt multi copii 

 

Priorități: 



În ce zone ar trebui extinsă rețeaua de apă și canalizare? 

Toată localitatea, 1 mai 6/2, Acolo unde nu este  

Ar fi de dorit de instalat în oraș măcar 2 blocuri sanitare cât de mici 
contra plată.   

Bosernita , centru  

DAR CEI CU STAȚIA DE EPURARE ???  

In casele de la sol care nu au.   

Rezina Vest, Rezina Nord-Vest, regiunea M. Basarab, si alte sectoare 

private. Stohnaia, Ciorna, Bosernita, Tarasova   

Ion Neculce Matei Basarab   

În toate zonele locuibile, nu se dă permise de construire daca nu 
este conectat la rețelele edilitare...asta ar treb să fie.  

La mira, la terenurile de construcții repartizate pentru familiile 
tinere formate, M. Basarab  

Nu am raspuns.  

Nu am răspuns la această întrebare  

Oaremai exista zone neconectate pa reteaua de apa si canalizare?! 

Periferii  

  

Priorități: 



Cum apreciați calitatea infrastructurii din educația timpurie? 

10% 53% 

30% 3% 

Foarte bună Destul de bună 

Neutru Nu prea bună 

10 % Foarte Bună 

10 cetățeni din cei 100 intervievați au apreciat calitatea infrastructurii din 
educația timpurie în Rezina ca foarte bună 

Gradul aprecierii: 

53 % Destul de bună 

53 cetățeni din cei 100 intervievați  au apreciat calitatea infrastructurii din 
educația timpurie în Rezinaca destul bună 

30%  Nici-nici, neutru 

30 cetățeni din cei 100 intervievați intervievați au apreciat  calitatea infrastructurii 
din educația timpurie Rezina nici bună, nici rea. 
 

3 %  Nu prea bună 

23cetățeni din cei 100 intervievați intervievați au apreciat  calitatea infrastructurii 
din educația timpurie în Rezina ca fiind nu prea bună 

Deloc bună  

4% 

 4 %  Deloc bună 

4 cetățean din cei 100 intervievați intervievați au apreciat calitatea infrastructurii 
din educația timpurie  în Rezina ca deloc bună 



Care ar trebui să fie acțiunile prioritare pentru autorități în domeniul educației timpurii? 
(alegeți toate opțiunile pe care le considerați relevante) 
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Cum apreciați calitatea serviciilor oferite tinerilor din localitate? 

1% 30% 

36 % 25% 

Foarte bună Destul de bună 

Relativ bună Nu prea bună 

1 % Foarte Bună 

Gradul aprecierii: 

30 % Destul de bună 

36%  Relativ bună 

25 %  Nu prea bună 

Deloc bună  

8% 

8 %  Deloc bună 



În cazul în care întrebările de mai sus nu au permis identificare și altor probleme din localitate, rog să le indicați 
mai jos (ex. Câinii vagabonzi, starea cimitirului din localitate etc). 

- câinii vagabonzi deșeuri /tomberoane  
-lipsa spațiilor de dezvoltare a tinerilor/ 
activități extrascolare, starea cimitirului, 

starea clădirilor nefinisate la intrarea in oras  

-  1 mai 6/2 un sector uitat de autoritati,unde 

90procente sunt timer cu copii si nici nu au unde 

se juca   

"1. Problema lipsei unui bazin de înot pentru o 

populație care suferă consecințele industriei din 

zonă. 2. Problema animalelor străzii. 3. Lipsa unui 

Centru de plasament pentru victimele abuzului 

sau persoanele neglijate "   

Amenajare terenului de la grădiniță Nr 1,  

  

Construcția sălii sportive orășenești de fotbal și 
volei pentru perioada de iarna. Teren pentru 

fotbal mare.   

 

Persoanele în 
etate și crearea 
oportunităților 

pentru îmbătrinire 
activă 

Probleme de 
mediu 

Câinii vagabonzi 

Starea cimitirului 

Tineret 

Construcții  



În cazul în care întrebările de mai sus nu au permis identificare și altor probleme din localitate, rog să le indicați 
mai jos (ex. Câinii vagabonzi, starea cimitirului din localitate etc). 

Crearea şi punerea în funcțiune a staţiei de epurare, amenajarea plajei   

De amenajat scarile care duc spre strada Păcii   

Dotarea cu viceuri publice în zonele centrale ale orașului.   

Farmacie 24/24 ar fi binevenită la noi în oraș!    

Fata casei de cultură de renovat și pavajul obligatoriu de schimbat. Ce este în prezent da o 

impresie de pustietate de ' urss 

Lipsa unor centre variate educational si distractive pentru tineri, cum ar fi un club de inot, 

cinema... Si lipsa promovarii centrelor deja existente. O solutie ar fi ca primaria sa 

organizeze un panou permanent in scoli cu toate activitățile extrașcolare care sunt 

disponibile pentru elevi si evenimentele de scurta durata pentru elevi care au loc in oras si 

nu doar. Acest panou sa fie actualizat saptamanal, iar orice organizatie care ofera activitati 

pentru elevi sa aiba accesibilitatea la publigarea ofertelor lor.   

lipsa unui teren de tenis de cîmp   

Locurile de parcare, deja locatarii sunt gata sa le amenajeze singuri doar sa permită 

primăria.    

Mai multă dezvoltare pentru elevi.   

Mai multe activitate de sport pentru copii si tinerii   

 



În cazul în care întrebările de mai sus nu au permis identificare și altor probleme din localitate, rog să le indicați 
mai jos (ex. Câinii vagabonzi, starea cimitirului din localitate etc). 

Transport rutier cu mai multe locuri,drumurile adiacente,centura,masine de tonaj.. 

  

Traseul Țahnauți- rezina - ciorna    

Un mic stadion de mini fotbalBosernita   

Un scoar de distracții pentru doritorii de skateboarding, piste pentru biciclisti , persoane 

cu caruciaore, mama cu copii și caruț...etc  

Gunoiștea din marginea orașului   

Intrebarile sunt foarte grele. Un om mai in varsta va citi de 7 ori si tot nu va intelege ce sa 

raspunda.    

LICHIDAREA GHERETELOR DE PE STRADA CENTRALA !!! INTERZICEREA EXTINDERII 

CONSTRUCȚII ÎN SECTORUL CENTRU . INTERZICEREA CONSTRUCȚII-MAGAZINE FĂRĂ LOC 
DE PARCARE . 


