PRIMĂR IA
satul BRAVICEA, raionul CĂLĂRAȘI

RAPORT DE ACTIVITATE – 2020
Primar, ALEXEI ZATIC

Suprafața totală a s. Bravicea
5 980,47 ha
Proprietatea Proprietatea Proprietatea
statului
APL
privată

2303,66

1571,13

2105,68

ha

ha

ha

FONDUL
SILVIC
2207,03 ha

FONDUL
APELOR
19,0 ha:
– râul Cula
– râul Ichel

PROPRIETATEA
STATULUI

2303,66 ha

Terenuri destinate
industriei,
transporturilor,
telecomunicațiilor ș.a.
destinații speciale
77,63 ha:
– Oficiul Poștal
– Stația meteorologică
– Moldcell
– Rețele electrice
– Trasee principale

PROPRIETATEA APL
1 571,13 ha
Terenurile satului Bravicea – 201,73 ha
(străzi, drumuri, râpi, terenuri aferente
construcțiilor social-economice: stadion, piețe,
grădinița, școala etc.)

FONDUL SILVIC
– 484,30 ha
(păduri, fâșii de
protecție)

FONDUL APELOR
– 67,0 ha
(mlaștini, iazuri)

Fondul de rezervă
– 816,25 ha
Plantații de nuci
(Pustaia, Cârchici,
fânețe, pășuni, râpi,
rezerva 5%)

Terenuri cu
destinație industrială
– 1,85 ha
(moara, frigiderul)

PROPRIETATEA PRIVATĂ – 2105,68 ha

Loturi de pe lângă
casă și
construcții

Terenuri cu
destinație
agricolă
(cote, terenuri
agricole procurate
prin vânzare/
cumpărare)

487,13 ha

1576,29 ha

Fondul silvic
(păduri plantate
în bază de
contract)

Terenuri cu
destinație
industrială și alte
destinații
•
•
•
•
•
•

38,19 ha

•

SRL „IonelAgil”
Fabrica de pîine
SRL „Elveral”
Casa de
deservire socială
Î.I. „Cotiujanu”
Î.I.„Zid Tot
Prim”
Piața

4,07 ha

Bugetul Primăriei Bravicea – 2020
19%

81%

Transferuri de la
bugetul de stat
(5 812,0 mii lei)
Impozite
(1 358,2 mii lei)

Bugetul 2020 (lei)
VENITURI

CHELTUIELI

Precizat: 8 081 335

Precizat: 8 346 820

Executat: 7 521 059

Executat: 7 309 921

– 560 276 (93,1%)

– 1 036 899 (87,6 %)

Primăria
Certificate,
taxa de
participare la
licitații

Grădinița

Bugetul
APL

Biblioteca
Publică

Casa de
Cultură

Plata pentru
alimentarea copiilor

Școala de
Arte
Taxa pentru
studii

Arenda localului

Transferuri
de la bugetul de stat pentru:
➢ Grădiniță
➢ Casa de Cultură

➢ Școala de Arte
➢ Biblioteca
Publică
➢ Muzeu

Contribuții la bugetul Primăriei
✓ Impozitul funciar (pe pământ);
✓ Impozitul pe bunuri imobiliare al

persoanelor fizice și juridice ș.a.

➢ Taxa pentru amenajarea
teritoriului;
➢ Taxa pentru salubrizare;
➢ Taxa de piață;
➢ Taxa pentru amplasarea unităților
de comerț ș.a.

Restanța
la impozite
la 1 ianuarie 2020:

Total impozite
acumulate 2020:

140 319,81 lei

249 158,90 lei
(64,65 %)

Suma impozitelor
calculate pentru
2020:

245 065,61 lei
Total impozite
preconizate 2020:

385 385,42 lei

Total impozite
preconizate 2020:

385 385,42 lei

Impozite acumulate
2020:

Total impozite
acumulate 2020:

203 941,95 lei

249 158,90 lei

Restanțe din anii
precedenți
acumulate în 2020:

Restanța la impozite
la 1 ianuarie 2021:

45 216,90 lei

136 226,52 lei
(35,34 %)

Activitatea secretarului Consiliului Local
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

În anul 2020 au fost convocate și s-au desfășurat:
4 ședințe ordinare și 9 ședințe extraordinare ale Consiliului Local;
au fost adoptate 135 decizii ale Consiliului Local;
au fost emise, de către primar, 117 dispoziții de bază, inclusiv 144
dispoziții privind relațiile de muncă;
au fost înregistrate 10 acte de naștere;
14 acte de căsătorie;
54 acte de deces;
au fost înregistrate 227 cereri de la cetățeni,
au fost înregistrate 279 demersuri;
au fost eliberate 8 certificate de urbanism; o autorizație de construcție
și una de desființare;
au fost înregistrate cu viza de domiciliu 17 persoane,
au fost radiate din evidență 28 persoane;
au fost întocmite 51 acte notariale, inclusiv legalizarea semnăturii – 11;
duplicate – 3; procuri – 37;
Au fost instituite dispoziții de tutelă-curatelă pentru 8 copii.

În cadrul Proiectului regional „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare
locală”, implementat de către Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul
programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”,
finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) au fost create pliante
cu scopul de a informa membrii comunității despre menirea și componența comisiilor
consultative de specialitate din cadrul Primăriei Bravicea.

Crearea paginii WEB a Primăriei Bravicea
https://bravicea-calarasi.md/
În cadrul Proiectului „PARTENERIATE
PENTRU TRANSPARENȚĂ ȘI DEZVOLTARE
LOCALĂ”,
•
Biblioteca Publică „George Munteanu” în
parteneriat cu APL Bravicea, Asociația
Obștească „PĂRINȚII ÎN SPRIJINUL
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI” și Asociația Obștească
„INSTITUTUM VURTUTES CIVILIS” au
creat pagina WEB a Primăriei Bravicea:
http:www.bravicea-calarasi.md
•
Site-ul conține informația cu referire la istoria
comunității, personalități marcante, primărie,
Consiliul Local, deciziile CL, date despre
proiecte, activitatea instituțiilor publice.
•
Membrilor comunități le este garantat accesul
la informație; donatorii, finanțatorii dispun
de informația oficială cu referire la istoria
localității, adresele și telefoanele de contact
ale instituțiilor publice și agenților economici.

Proiectul „PARTENERIATE PENTRU
TRANSPARENȚĂ ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ”
a fost implementat de Asociația „INSTITUTUM
VIRTUTES CIVILIS”, în cadrul Programului de
grant Dezvoltarea societății civile la nivel local în
Republica Moldova, finanțat de Uniunea
Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS),
și contribuie la consolidarea dezvoltării locale prin
activități de consultanță, instruire și capacitare a
comunităților din raioanele Anenii Noi, Călărași și
Strășeni.

Au fost
înregistrate 206
cereri pentru
parcele de
viță de vie

Activitatea
specialistului
în RRF

Au fost
înregistrate 45
contracte de
vânzarecumpărare;
moștenire, dăruire

În rezultatul
lucrărilor de tăiere
s-au obținut 450
m/st lemne de foc
Efectuate lucrări
în parcelele de
pădure
(Conservare – 5,3 ha
357 m/st lemn de foc)

Efectuate lucrări
în parcelele de
pădure
Efectuate lucrări
în parcelele de
pădure
(Rărire – 13,5 ha
93 m/st, categ. II)

(Curățire – 2,1 ha
4 m nuiele, categ. IV)

SERVICII SOCIALE – 2020

• Îngrijire la domiciliu: 3 lucrători sociali, 25 persoan
• Asistență parentală profesionistă: 8 asistenți parent
17 copii;
• Asistență personală: 9 persoane

Cereri pentru ajutor social: 182 persoane, 533 391 l

• Ajutor social pentru perioada rece a anului: 481 00
• Suport financiar: 1 familie, 3 500 lei
• Serviciul de sprijin familiar: 1 familie, 12 000 lei

Compensații:
• Invalizilor de gradul I și II, iclusiv copiilor invalizi
gradul I, II, III – 141 persoane; 58 mii lei;
• Total servicii și prestații sociale: 1 087 891 lei.

Acordarea ajutorului material din
Fondul de rezervă al Primăriei – 61,7 mii lei
Persoanelor în baza
certificatelor medicale:
44 persoane – 53, 9 mii lei

Pentru Campania de
Donare a sângelui:
7,8 mii lei

Servicii comunale – 2020
lluminarea
stradală (lei)

Aprovizionare cu
apă (lei)

Planificat: 33 000
Executat: 32 700
(-300) pentru:

Planificat: 891 635
Executat: 487 569
(-404 066) pentru:

Achitarea consumului
de energie electrică:

11 400
Procurării pentru
întreținerea sistemului
de iluminare:

21 300

Achitarea consumului de
energie electrică:
(fântâni arteziene)

35 800
Forarea fântânii arteziene
la Nisipărie: 451 700

Amenajarea
teritoriului (lei)
Planificat: 201 700
Executat: 186 300
(-15 400) sau 92,3% pentru:
Procurare motorină: 24 700
Procurare a 2 țevi de beton:
15 000
Materiale de construcție: 19 400
Procurare teren de joacă:
77 000
Servicii: 50 200

Extinderea iluminatului stradal pe
o lungime de 3 km
Instalarea a 21 corpuri de
iluminat în centrul satului

Instalarea a 76 becuri
Utilizarea a 850 m fir electric

Forarea fântânii arteziene
▪ La 19 mai 2020, Primăria
satului Bravicea a prezentat
Agenției de Intervenție și Plăți
pentru Agricultură (AIPA)
http://aipa.gov.md/, Proiectul
„Apă pentru comunitate”
privind solicitarea sprijinului
financiar pentru îmbunătățirea
nivelului de trai și de muncă în
mediul rural prin forarea
fântânii arteziene în regiunea
Cangea.
▪ A fost semnat contractul cu
antreprenorul: 570 mii lei;
▪ AIPA a oferit 187 mii lei;
▪ Comunitatea: 260 mii lei;
▪ A fost forată fântâna arteziană;
▪ Rămas de achitat în anul 2021:
123 mii lei.

Cumpărare
pietriș

288 000
lei
(-200 lei)

Fondul Rutier

Executat
386 900
lei

Fondul Rutier

Fondul Rutier

Dezvoltarea drumurilor – 2020
Construcția drumurilor locale din
Fondul Rutier al RM,
planificat – 387,1 mii lei
Servicii

(transportare
pietriș)

98 900
lei

Lungimea drumurilor locale – 3442 m
• Regiunea Hîrbovăț:
Veveriță MirceaMîndru Nicolae:
320 m
• Mândru Nicolae a
procurat 3 mașini de
piatră (18 mii lei)
• + 1 mașină primăria

• Ursachi ElisavetaPîrțînă Boris:
490 m
• Contribuția oamenilor:
3 mii lei

Lungimea drumurilor locale – 3442 m
• Fundătura:
Șleah – Ciorap Nelu:
220 m
• Contribuția
oamenilor: 6 mii lei

• Jorean V. – Tăvălic A.:
352 m
• Contribuția oamenilor:
3 mii lei

Lungimea drumurilor locale – 3442 m
• Regiunea Cimitirului:
Munteanu Vl., Alexei V.,
Cojocari V.: 400 m
• Contribuția lui Sărăteanu
Serghei: 6 mii lei

• Regiunea Bisericii
Barbă Gh. – Tîciuc G.:
360 m
• Contribuția oamenilor:
3 mii lei

Lungimea drumurilor locale – 3442 m
• Regiunea Novac
Coca – Nelu Harea:
430 m
• Contribuția oamenilor:
6 mii lei

• Regiunea Novac
Coca – Ciobanu:
150 m

Lungimea drumurilor locale – 3442 m
• Regiunea Stadion:
Timuș S. – Burlea M.
150 m

• Ciorap Gh. – Varzari I.
220 m
• Contribuția oamenilor:
3 mii lei

Lungimea drumurilor locale – 3442 m
Regiunea Dealul Crucii
160 m
Contribuția oamenilor
3 mii lei

Regiunea Hârbovăț
Harea Andrei - Adam
190 m

Renovarea drumurilor locale
• În cadrul Programului
național „Drumuri bune
pentru Moldova III”, inițiat
de către Ministerul
Economiei și Infrastructurii
al Republicii Moldova a fost
reparată, în vara anului
2020, o porțiune de drum
din centrul satului Bravicea
• Au fost construite 3 930 m.p.
drum asfaltat.
• Costul proiectului a
constituit 1 079 000 lei.
• Lucrările au fost efectuate
de către Antreprenorul S.A.
,,Drumuri Strășeni”.

Construcția drumurilor locale – 2020
Programul
Guvernului
Drumuri bune III
1 079 000 lei
Contribuția
comunității
54 000 lei

Fondul Rutier
386 900 lei

Total:
1 519 900
lei

AMENAJAREA
TERITORIULUI
– 2020 –
Utilizarea
motorinei:
2 045 litri
inclusiv pentru:
Încărcarea și
transportarea solului
și a pietrișului la
drumul din
Fundătură – 410 litri

Transportarea
ulucelor de la
fermă
– 120 litri

Amenajarea
gunoiștei autorizate
– 70 litri

Nivelarea drumurilor
în intravilan și
extravilan: 60 litri

Cositul ierbii:
la stadion, de pe drumuri 60 litri
Curățirea copacilor: 60 litri
Spălarea drumurilor: 60 litri
Transportarea apei pentru
stropirea pietrei la constr.
drumurilor: 20 litri

Amenajarea pantei
din preajma Casei de
Cultură: 70 litri

Transportarea deșeurilor:
din sat – 360 litri
de la cimitir – 160 litri

Lucrări cu
excavatorul:
595 litri

Salubrizare
• Transportarea deșeurilor la
gunoiștea autorizată;
• Salubrizarea cimitirului;
• Cosirea ierbii de pe drumul
central al satului;
• Instalarea a 8 coșuri pentru
gunoi.

Lucrări de amenajare
Instalarea ulucelor în regiunea
Bisericii

Procurerea burlanelor pentru
reparația podulului din Hârbovăț

Parteneriate comunitare
Renovarea fântânii din preajma
magazinului „Casa Mare”

Renovarea fântânii de la
Teodosie Grecu

Sponsori: antreprenorii Sclifos Vlad – 1000 lei
(materiale de construcție)
și Oleg Popa – 800 lei.

Contribuția APL:
Burlanul – 3500 lei (ciment, pietriș)
Contribuția comunității:
Brînză Vasile, Popa Serghei, Buruiană Ion
(munca)

Inițiative comunitare
• Un gospodar bun se cunoaște
din drum. Fântâna din fața
porții Domnului Vasile
Grigorcea este un model de
atitudine gospodărească.
• Obiectele confecționate cu
multă creativitate sunt rodul
muncii de zi cu zi.

Inițiative comunitare
• Frumoasa tradiție de a repara
și sfinți fântâni există în multe
mahalale.
• Fiecare dintre acestea își are
oamenii și faptele sale...
• Laudă pentru familiile care
poartă grija fântânilor,
renovându-le și curățându-le.
• Mulțumiri gospodarilor și
gospodinelor familiilor
Ghindă, Cogîlniceanu, Batcu,
Pruteanu, Boțan, Lupașcu,
Eriomicev, Bulat și tuturor
vecinilor care se pot mândri cu
așa frumusețe de fântână!

Inițiative comunitare
• Grecu Grigore și Postolachi Ion
au construit, pe cheltuiala lor,
un scrânciob, plasându-l în
mahalaua în care continuă
tradiția ca copiii să se joace
împreună în drum.

Renovarea fântânii din
regiunea podului spre Novac
• Sponsori: Zatic A. – 3500 lei
• Pîrlici M. – 1000 lei
• Pană Valentina – 500 lei

Inițiative comunitare
• Renovarea unei
poțiuni de drum
în regiunea
pieții vechi (150
m);
• Contribuția
consilierilor
Harea
Constantin și
Oleg Popa: 2
mașini de
savură (6 mii
lei).

Inaugurarea oficială a Serviciului Teritorial
de Salvatori și Pompieri din Bravicea
•

La 4 august 2020 a fost inaugurat
oficial Postul de Salvatori și
Pompieri Voluntari din satul
Bravicea, r-nul Călărași. La
eveniment au fost prezenți
Președintele raionului Călărași
Bolea Ștefan; primarul s. Meleșeni
Zubcu Valeriu, primarul s. Săseni
Baicu Mihai; șeful Inspectoratului
General pentru Situații de
Urgență al MAI, general-maior al
serviciului de salvare, Mihail
Harabagiu; Șeful Înspectoratului
de Poliție Călărași Cernei Marin;
șeful Secției Situații Excepționale
Strășeni, Zaharia Vasile; efectivul
de pompieri voluntari și efectivul
Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență.

Serviciului Teritorial de Salvatori și Pompieri din Bravicea
• Primarul satului Bravicea,
Alexei Zatic, a menționat
importanța Serviciului
Teritorial de Salvatori și
Pompieri Voluntari (STSP)
instituit în cadrul Primăriei
Bravicea, mulțumind
pompierilor voluntari din orașul
Buhl (Germania) pentru
autospeciala donată anul trecut;
Consiliului Raional Călărași,
Primăriilor Meleșeni și Săseni
pentru suportul financiar
acordat.
• Pe parcursul anului 2020,
pompierii-voluntari din s.
Bravicea au participat la 29
intervenții de stingere a
incendiilor în sat și localitățile
vecine.

Dotarea autospecialei:
• Procurarea cisternei de inox
pentru autospecială: 23,5 mii lei;
• Procurarea furtunului – 50 m și
a altor echipamente: 10 mii lei.

Conectarea la gaze naturale a Primăriei, sediului Asistenței
Sociale, Postului de Salvatori Pompieri Voluntari și
renovarea sistemului de încălzire (117,8 mii lei)

Săparea fântânii de mină din curtea Primăriei
APL Bravicea (procurarea
unui burlan) – 3 mii lei
Sponsori:
• Sergiu Cogîlniceanu – 6 mii lei,
• Sergiu Zatic – 4,5 mii lei,
• Lucrările au fost executate de
către echipa de salvatori și
pompieri voluntari.

Construcția și montarea scării în Sala de Fitness

Grădinița
• Construită în anul
1984, renovată în anii
2007, 2015 – 2021
• Activează 5 grupe cu
89 copii
• Cadre didactice:
Educatoare – 7
Conducător muzical – 1
Personal auxiliar – 5

Construcția acoperișului Blocului „C” al Grădiniței – 200 mii lei

Reparații capitale la Grădiniță

• Reparația oficiului
și a izolatorului medical;
• Reparația băii și a WC-ului;
• Reparația capitală a holului
spre Sala festivă și bucătărie.

Achiziții la
Grădiniță
• Materiale pentru
reparații curente: 118,4
mii lei;
• Materiale didactice,
jucării: 13,0 mii lei;
• Dulap, masă: 4,4 mii lei;
• Mașină de spălat, fier de
călcat, telefon: 21,6 mii
lei;
• Medicamente: 0,5 mii lei;
• Rechizite de birou,
materiale de uz
gospodăresc: 63,3 mii lei;
• Alte materiale: 48,3 mii
lei

Școala de Arte
• 8 profesori;
• 102 elevi;
• 7 clase: vioară, pian,
instrumente aerofone, artă
plastică, fluier, acordeon,
coregrafie;
• Achiziții materiale de
construcție pentru reparații
curente: 12,3 mii lei;
• Achiziție materiale de uz
gospodăresc și rechizite de
birou: 6,8 mii lei;
• Alte materiale: 7,2 mii lei;
• Motorină pentru
transportarea gunoiului: 0,5
mii lei.

Reparații la Școala de Arte

Casa de Cultură
•

•

•
•

•

Procurarea amplificatorului,
difuzoarelor, microfoanelor,
procesorului, televizorului:
29,9 mii lei;
Procurarea motorinei pentru
transportarea gunoiului:
0,8 mii lei;
Procurarea rechizitelor de
birou și uz gospodăresc: 4,8 mii
lei;
Procurarea materialelor de
construcție pentru reparația
capitală a gardului: 41,5 mii lei;
Procurarea altor materiale:
5,3 mii lei.

Reconstrucția gardului la Casa de Cultură

• Construcția
fundamentului;
• Sudarea, vopsirea
gardului;
• Instalarea becurilor;
• Montarea balustradei.

Reconstrucția gardului la Casa de Cultură, montarea balustradei

Construcția parapetului pentru susținerea pantei în
preajma Casei de Cultură
•
•
•

Construcția parapetului: 120 m;
Montarea țevilor metalice: 60 buc.;
Aamenajarea pantei și plantarea
brazilor și arbuștilor;
Sponsori: Josan Sergiu: 30 brazi;
Enache Andrei (s. Bahu):
60 țevi metalice.

Muzeul Satului
✓ Înființat în anul 2004
✓ Exponate adunate în
2020: 155;
✓ Vizitatori: 994;
✓ Expoziții: 12;
✓ Lansare de carte
„Istorii despre deportații
din Bravicea” de Asea
Timuș;
✓ Procurarea panourilor:
8,8 mii lei.
✓ Achiziție cărți: 2,5 mii
lei;
✓ Procurare rechizite de
birou și mărfuri de uz
gospodăresc: 2,9 mii lei;
✓ Procurare alte
materiale: 2,3 mii lei.

Biblioteca Publică „George Munteanu”
• BP „George Munteanu”
deține o colecție de 10138 ex.
cărți;
• În anul 2020 au fost abonate
9 ediții periodice;
• Sala Multimedia dispune de:
8 computere, proiector;
• Biblioteca a avut în anul
2020: 600 de utilizatori;
• Intrările (frecvența)
constituie: 1793;
• Împrumuturi: 3893 ex.;
• Vizite Internet: 1144;
• În anul de referință au fost
achiziționate 458 ex. ediții în
valoare de 32 232 lei;
• Instituția publică prestează 7
servicii de bibliotecă.

Servicii oferite comunității de către
Biblioteca Publică „George Munteanu”
1. Cu mâna pe condei
2. Istori@ locală
3. Școala Altfel
4. Clubul Femeilor
5. Oriunde ești, ai satul cu tine
6. Tehnologii pentru fiecare – de la mic, la mare
7. Povești online
Raportul anual al instituției este plasat pe
site-ul Primăriei Bravicea la adresa
https://bravicea-calarasi.md/

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea

Omagierea participanților la Războiul din
Afganistan, accidentul nuclear de la
Cernobîl, conflictul armat de pe Nistru
•
•

•

2 martie este ziua care amintește despre Conflictul
armat de pe Nistru (1992).
Primăria Bravicea a comemorat participanții la
Războiul din Afganistan, Conflictul armat de pe
Nistru, Catastrofa nucleară de la Cernobîl.
Au fost depuse flori la Placa comemorativă,
construită în preajma Primăriei Bravicea cu
suportul financiar al participantului la Conflictul
armat de pe Nistru, Cetățeanul de onoare al
satului Bravicea, dl SERGIU COGÎLNICEANU și
inaugurată în vara anului 2018.

Omagierea
participanților
la Războiul al II-lea
Mondial,
Ziua Europei
• În condițiile impuse de
pandemia cauzată de
SARS Cov-2,
la 9 mai 2020,
la Monumentul din
satul Bravicea a fost
săvârșită o
slujbă de pomenire pentru
cei căzuți în anii
Războiului al Doilea
Mondial.

Lansare de carte
•

•

•

La 26 decembrie 2020, în incinta Casei
de Cultură din s. Bravicea, foști
deportați, rudele familiilor deportate,
consilieri, pedagogi, membri ai
comunității, au participat la Lansarea
cărții „Istorii scrise despre deportații din
Bravicea”.
Evenimentul a fost organizat de către
Primăria Bravicea în parteneriat cu
autoarea cărții – Asea M. Timuș,
originară din s. Bravicea, r-nul Călărași,
doctor în agricultură, conferențiar
universitar (moderatoarea activității);
urmași ai familiilor deportate; Biblioteca
Publică „George Munteanu”, Muzeul
satului, Casa de Cultură.
Volumul a apărut la editura „LexonPrim”. Mărturii, fotografii despre
familiie deportate din localitate au fost
oferite de către urmașii care le-au
păstrat, colaborând la distanță cu
autoarea cărții.

Lansarea cărții „Istorii scrise despre deportații din Bravicea”
•

•

•

•

După 80 de ani de la primele deportări, s.
Bravicea are dovada adevărului istoric:
calvarul prin care au trecut oameni care au
avut de suferit din cauza sistemului totalitar
comunist.
BRAVICEA – UN SAT CU MEMORIE
ISTORICĂ ÎMPĂCATĂ, a scris pe pagina sa
de facebook istoricul și politicianul Octavian
Țîcu, prezent la lansarea de carte.
Parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” Rostislav Țîmbal, a săvârșit la
Monumentul victimelor regimului totalitar
comunist o slujbă de pomenire în memoria
deportaților, după care rudele câtorva familii
deportate, printre care Batîru-Reniță Angela,
Gorean-Pîrțînă Ecaterina, Țărnă-Gavriliță
Lucia, Godovaniuc Elena,Țărnă Constantin,
Harea Constantin ș.a. au vorbit despre marea
nedreptate – deportările staliniste.
Mulțumiri autoarei, Doamnei Asea Timuș, APL
Bravicea, donatorilor, tuturor celor care au
contribuit la apariția acestei cărți.

În anul 2020,
APL Bravicea a oferit
ajutor:

• Centrului de Sănătate
Bravicea:
lemn de foc – 5 m/st.
• Bisericii „Sfântul
Mare Mucenic
Gheorghe”:
lemn de foc – 20 m/st.

Parteneriate
pentru caritate
➢ În ajunul Sărbătorilor de
Paști, 50 persoane au primit
colete cu produse alimentare
cumpărate din banii oferiți de
APL Bravicea –2,8 mii lei și
antreprenorul Sergiu
Cogîlniceanu – 5 mii lei.
➢ De „Ziua oamenilor vârstnici”,
APL a oferit colete pentru 70
de persoane în valoare de 2,9
mii lei.
➢ 117 persoane au primit ajutor
în valoare de 12 753 lei din
partea Consiliului Raional
Călărași în legătură cu
pandemia generată de SARS
COV-2.

Cadouri de Crăciun
• Administrația Publică Locală
Bravicea a oferit cadouri, cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, în
valoare de 1440 lei pentru 50 de
elevi ai Gimnaziului „Ștefan cel
Mare” și 10 copii de la Grădinița
din comunitate.
• Copiii au beneficiat de cadouri
conform listelor prezentate de
administrațiile instituțiilor
publice, prioritate având copiii
din familiile vulnerabile, familiile
numeroase, familiile cu situație
materială grea, copii semi-orfani,
cu un părinte plecat, copiii care
au obținut succese deosebite la
învățătură.

Donație pentru
Gimnaziu
La 7 august 2020
Asociația Obștească
„Parlamentul-90”, prin
intermediul dlui Petru
Munteanu și
antreprenorului dl
Victor Belinschi au
donat Gimnaziului
„Ștefan cel Mare” din
localitate 30 mese și 73
scaune.
Mulțumiri donatorilor!

Acțiune de caritate
Administratorul S.R.L. „KLANU
SCLIFOS”, Vladimir Sclifos, a oferit în
ajunul sărbătorilor de iarnă cadouri în
valoare de 3,5 mii lei pentru 7 familii cu
mulți copii din satul Bravicea.

Donații din partea voluntarului american
• O surpriză a fost oferită celor mai activi
cititori ai Bibliotecii Publice „George
Munteanu” în Anul Lecturii – 2020 de către
Erik Heinonen, fost voluntar al Corpului
Păcii (SUA) în Moldova.
• 30 de copii au primit câte o carte și dulciuri
oferite în dar cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Parteneriate pentru caritate
În ajunul Anului Nou 2021, membrii Consiliului
Elevilor din Gimnaziu, au mers în comunitate la 10
familii pentru a le dărui pachete cu produse și câte
o sumă de bani.
Au contribuit financiar:
• Cogîlniceanu Sergiu
• Cogîlniceanu Iulia
• Iurcu Aliona
• Ciobanu Anatol
• Bulat Elena
• Pelciuc Marcel
• Pelciuc Viorelia
• Iovu Nelu
• Cogîlniceanu Gheorghe
• Gălescu Dumitru
• Oleg Popa, consilier local, care a contribuit cu
10 saci cu cartofi, asigurând și transport pentru
a vizita aceste 10 familii
Mulțumiri tuturor!

Promovarea comunității în mass-media
•
•

•

•

Curierul de Bravicea | Facebook
Gata să sară în ajutor: Pompierii voluntari din satul Bravicea au intervenit în mai multe situații de risc //
VIDEO – https://www.jurnal.md/ro/news/fbadab2d45ce78ed/in-satul-bravicea-din-raionul-calarasi-a-fostinaugurat-un-post-de-pompieri-si-salvatori-voluntari-video.html?fbclid=IwAR2cz0PmTMD7EAdIy9lcBlaSd1ciGVjS6YNFCnGdROLcC2mv6xZOsSR96k#.X1H6R8pJN0k.facebook/
Vedeți care sunt cele mai bune practici implementate de autoritățile publice locale din Ungheni și Călărași.
Acestea au fost premiate – https://expresul.md/2020/01/vedeti-care-sunt-cele-mai-bune-practiciimplementate-de-autoritatile-publice-locale-din-ungheni-si-calarasi-acestea-au-fostpremiate/?fbclid=IwAR2iZ7SRfcwpG81-mPT8VQKQv21OeG7HY_vbCgVysmHyk1NHUSQCăruțașul din Bravicea – https://youtu.be/Kv-zPQD82yU

Vă mulțumesc!

Sincere mulțumiri funcționarilor publici ai
Primăriei, Consiliului Local Bravicea,
angajaților istituțiilor publice; agenților
economici, partenerilor, donatorilor,
sponsorilor, membrilor comunității, care pe
parcursul anului de referință au susținut
dezvoltarea comunității noastre.
– Bravicea, 2020 –

