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Cojocaru Liuba

CE VOM FACE PENTRU MĂGDĂCEŞTI

Obiectivele realizate în perioada 2015-2019:

Obiectivele strategice pentru 2019-2023

Instalarea țevii pentru scurgerea apelor uzate de la

întrare centrală în sat)

calitativ

Construcția capitală a străzii Mihai Eminescun(a doua

problemei de aprovizioane cu apă potabulă cantitativ și

Măgdăcești

Construcția unei noi fîntîni arteziene-rezolvarea

Finisarea construcției rețelelor de canalizare în satul

Construcția unei noi grădinițe de copii

Asfaltarea străzilor Burebista și Ștefan cel Mare și Sfînt

rezolvarea problemei mirosului neplăcut

european (a treia întrare centrală în sat )

stația de epurare pe perimetrul canalului (Etapa II)-

Constrcția capitală a străzii Răzeșilor din proiect

Construcția drumurilor în interiorul satului

Construcția monumentului cu denumirea statului

cartierul de la livadă

fundac

Construcția rețelelor de apeduct și canalizare în

Construcția podului și pavilionului de așteptare în

Construcția terenurilor de joacă în două cartiere

construite trotuare

căzuți pe cîmpurile de luptă

Procurarea și instalarea urnelor în sat unde sînt

Construcția și amenajarea parcului în memoria celor

Instalarea plăcuțelor cu denumirea străzilor

Inițierea documentației de amenajare a parcului

Construcția rețelelor de iluminare publică în cartierul de

de la livadă)

Deschiderea Școlii de Arte în satul Măgdăcești

(intersecția străzilor Flutura/Tudor Arghezi,cartierul nou

Reparația capitală a clădirii administrative.

Modernizarea serviciului de salubrizare(procurarea

Reparația în variantă albă a străzilor -3500 metri

industrial în satul Măgdăcești

la livadă

Construcția Centrului cultural sportiv

Sfînt – 800 metri

tomberoanelor și tehnicii de curățire a drumurilor)

Construcția troruarului de pe strada Ștefan cel Mare și

Atragerea agenților economici noi în teritoriul satului

Elaborarea și achitarea schițelor de proiect pentru

nou alocat

cartierului de la livadă

Rezolvarea problemei cimitirului.Amenajarea terenului

Achitarea parțială a proiectului de gaziﬁcare a

Conlucrarea cu Administrația Publică Centrală întru

Amenajarea intersecției Mihai Eminescu/ Veronica

Măgdăcești

reparația capitală a străzilor Alexei Mateevici și Dacia

Sat curat amenajat cu condiții europene de viață

Elaborarea și achitarea proiectului ”Amenajarea albiei

satului

Construcția crucii îm memoria strămoșilor

atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea

Micle/Păcii.Construcția Capelei.

Grija permanentă față de oameni

ce asigură protecția construcțiilor și terenurilor contra
inundațiilor”
Înstalarea sistemului de supraveghere video(I etapă)
Instalarea țevii pentru scurgerea apelor uzate de la
stația de epurare pe perimetrul canalului
Înﬁințarea serviciului public- ”Un prînz cald pentru
persoanele singuratice, țintuite la pat”
Grija permanentă față de oameni
Înverzirea și sădirea ﬂorilor
Sat curat ,amenajat
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