ECHIPA MEA
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Boaghi Leonid
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Iorga Alexandru
Jalbă Victoria
Potînga Victor
Popescu Elena
Ciubuc Igor
Rebeja Silvia
Munteanu Dorin
Negară Iulia
Cucoară Daria
Sula Andrei
Cucoară Dumitru

Boaghi Leonid

CE VOM FACE PENTRU SIREŢI
Ce voi face pentru localitate în următorii 4 ani:

Ce am făcut pentru Sireți

construcția drumului care leagă satul cu traseul M14

pentru călători

Dezvoltarea proiectului transfrontalier privind

teritoriului localității, instalarea a 3 stații de așteptare

vârstnicilor”

Reparația podețurilor din sec. Centru, amenajarea

clubului seniorilor Sireți ca organizație de ajutor al

servicii publice

Implementarea proiectului ”Consolidarea și dezvoltarea

Modernizarea primăriei prin crearea unui centru unic de

și dezvoltare locală”, Faza II”

încălzire sala mare, amenajarea teritoriului)

Implementarea proiectului ”PNUD MOLDOVA ”Migrație

Modernizarea Casei de Cultură (dotare cu sistem de

auxiliare

Construcția unei piețe agroalimentare

extinderea Grădiniței nr.2 cu încă două grupe și încăperi

tehnică – buldo-excavator

Construcția capitală a acoperișului la Grădinița nr.1 și

Îmbunătățirea serviciilor municipale prin dotarea cu

Construcția blocului sanitar la Casa de Cultură Sireți

joacă (sec. Centru și Hîrtop)

”Bahna”

Amenajarea încă a două spații de odihnă / terenuri de

Construcția Liniei aeriene de electricitate în sec. locativ

Amenajarea unui post local de salvatori

terenului de joaca, sec. Bahna

Construcția gazoductului în sec. locativ nou Bahna

Construcția terenului de volei în sec. Hârtop și a

tribunelor și copertinei de la stadionul central

Ghidighici

Construcția unui mini teren de sport în sec. ”La Lac” și a

crearea Grupului de Acțiune Locală – Bazinul Lacului

Modernizarea Centrului de Sănătate Sireți

Implementarea proiectului ”Activități USAID Leader”și

Bun, Cuza Vodă și podețul, M.Viteazul

precum și a acceselor la pod

traseul M14 precum și a străzilor ( str. Sportului, Al. cel

Construcția drumului la cimitir și a Podului spre Cazacu

Construcția drumului care unește localitatea noastră cu

Montarea sistemelor de iluminat public

apă,canalizare,salubrizare și a iluminatului stradal

Elaborarea și aprobarea stemei satului Sireți

Extinderea serviciilor publice de
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