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REZULTATELE SONDAJULUI
Stimați locuitori ai satului Lozova,
Primăria vă aduce sincere mulțumiri pentru participarea 
la sondajul privind cele mai importante probleme ale 
oamenilor din sat. Echipa domnului primar Lilian Botnaru 
a reușit să colecteze 451 chestionare din cele 600 
împărțite. Iată care sunt rezultatele sondajului:

CE SPUN SĂTENII?
ELENA VASILCA: 

„Vă mulțumim pentru colectarea gunoiului, dar avem 
nevoie de tomberoane”;

NICOLAI COSTOVIC: 
„Gunoiul de la gospodării se arde și este mult fum”;

NICOLAE AVRAM: 
„Nu poți merge nici pe jos, nici cu bicicleta”;

VICTOR PAHOMI: 
„Mă doare că nepoțelul bea apă murdară”;

DUMITRU BOTNARU: 
„La grădiniță igiena este precară”.

Așadar, în 2019 primăria va continua să 
lucreze la cel puțin trei probleme semnalate 

de locuitori - colectarea deșeurilor, drumurile 
comunale și apa murdară de la școală și 

grădiniță. Vă rugăm să vedeți pe pagina 2
care sunt planurile primăriei.

COLECTAREA 
DEȘEURILOR

121 voturi

DRUMURILE 
COMUNALE

93 voturi
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APEDUCT ȘI 
CANALIZARE

116 voturi

APĂ MURDARĂ
LA ȘCOALĂ ȘI
LA GRĂDINIȚĂ

84 voturi

ALTELE
20 voturi

17 gospodării au ales mai mult decât o singură problemă 
și chestionarele lor au fost declarate nevalide.



Este nevoie să înțelegem necesitatea separării tipurilor de gunoi în 
gospodărie - sticla, hârtia și plasticul pot fi prelucrate și scoase din localitate. 
Astfel, satul nostru va fi mai curat și chiar va putea obține bani suplimentari 
din gunoi. 

Această inițiativă poate avea succes doar dacă lozovenii se vor implica și 
contribui la dezvoltarea serviciului.

O
PI

N
IA

 T
A Nume, prenume

Adresa

Email

Telefon

*Dacă ați completat formularul, vă rugăm să-l prezentați 
persoanei indicate mai sus sau să-l aduceți personal la Primărie. 
Vă mulțumim. 

Vă rugăm să indicați orice problemă care trebuie rezolvată:



ALĂTURI DE COMUNITATEA MEA

2. Care alți pași trebuie să întreprindem pentru a rezolva problemele satului Lozova?

1. Sunteți de acord cu acțiunile primarului, Lilian Botnaru? DA NU

Avem 100 km de străzi în sat. Dintre ele, 25% sunt construite capital 
cu asfalt sau beton. 55% sunt pietruite, iar restul - neconstruite.
Fiind una dintre 3 cele mai importante probleme cu care se confruntă 
lozovenii, la drumuri se lucrează în fiecare an. Astfel, în 2018 am reușit să 
construim și să reparăm următoarele străzi:

ASFALT - drumul național G98 (R44), de la Mandu până după podul spre 
rezervație; 

- str. Oanța (Magu), accesul spre șoseaua R25.

BETON - la Jîcova - 600 metri;
PIETRIȘ - str. Ion Creangă, până la Jîcova - 2200 metri;

- str. Oanța, în întregime;

PAVAJ - Strada pietonală - 1500 metri pătrați.

În 2019 vom continua cu următoarele lucrări:
ASFALT - de la Magu la deal - 400 metri;

- de la Ghindă la Macari - 400 metri;
- la Jîcova - Str. Ion Creangă până la str. Posadov - 2000 metri;
- Stejăreni - strada centrală - 200 metri;

BETON - de la farmacia veche la Huțuleauca - 200 metri (contribuția oamenilor 
și a primăriei - 50/50);

PIETRIȘ - Stejăreni - străzi secundare - 800 metri.

ATENȚIE!
Primăria va plăti jumătate din costurile de construcție a drumurilor în cazul 
în care măhălenii se unesc și se adresează cu o cerere colectivă la primar!

MAI MULTE DRUMURI BUNE
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CU GRIJĂ PENTRU LOCUITORII DIN LOZOVA! @telierul DEMOCRAȚIEI



PERSOANA
DE CONTACT:

LILIAN BOTNARU,
  primar, 076 076 010, botnarulilian@yahoo.com

În luna martie primăria a înaintat o cerere de finanțare la proiectul 
COMUNITATEA MEA, implementat de IREX Moldova și susținut financiar 
de USAID (Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională). Am solicitat 
susținere pentru îmbunătățirea serviciului de colectare și depozitare a 
gunoiului. 

După ce va fi luată decizia de finanțare, vom începe cu procurarea unei 
autospeciale pentru colectarea și transportarea deșeurilor. Vom construi 
platforme în sectoarele satului și vom amplasa euro-containere pentru ca 
fiecare gospodărie să poată arunca separat tipurile de gunoi: sticlă, plastic 
și hârtie. Celelalte tipuri de gunoi vor fi colectate în regim normal, conform 
graficului, de la fiecare gospodărie. Peste 500 de gospodării vor primi 
tomberoane în baza unui contract, în faza inițială. 

SORTĂM GUNOIUL DE ACASĂ!

APĂ CURATĂ PENTRU COPII
Atât în cadrul sondajului PĂREREA TA, cât și în ultimii 15 ani, părinții s-au 
plâns pe calitatea proastă a apei de la școală și grădiniță. Pe lângă apa 
murdară, deseori apeductul se spărgea și provoca pierderi și întreruperi. 

Astfel, la sfârșitul anului 2018, primăria a semnalat problema la Guvern. 
În decembrie 2018 au început lucrările la construcția apeductului și copiii 
vor avea apă curată până la sfârșitul primăverii. 


