ANUNŢ
organizarea consultărilor publice a proiectului
deciziei ’’Privind aprobarea soluţiilor de proiect pentru proiectului
de execuţie ’’REABILITAREA ŞI RESTAURAREA
COMPLEXULUI CASEI DE CULTURĂ””
Administraţia Publică Locală a comunei Truşeni în temeiul deciziei nr.5/1
din 26.09.2018 „Cu privire la consultările publice” iniţiază, înccpînd cu data de
12.09.2022, consultarea publică a proiectului deciziei ’’Privind aprobarea
soluţiilor de proiect pentru proiectului de execuţie ’’REABILITAREA ŞI
RESTAURAREA COMPLEXULUI CASEI DE CULTURĂ””.
Scopul proiectului este aprobarea soluţiilor de proiect pentru proiectul de
execuţie ’r e a b i l i t a r e a şi r e s t a u r a r e a c o m p l e x u l u i c a s e i of. c u l t u r ă ”, cu
încadrarea acestuia într-un cadru legal.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
1. elaborarea documentaţiei de proiect şi de execuţie, în 3 etape:
I Etapă: Reabilitarea şi amenajarea scuarului Casei de cultură;
II Etapă: Resistematizarea şi replanificarea cu supraetajare a Anexei de tip P+E;
III Etapă: Reabilitarea prin lucrări complexe de consolidare, restaurare şi reparare capitală
a clădirii principale (Casa de cultură).
2. întreprinderea acţiunilor de identificare a resurselor proprii şi atrase (donatori interni şi externi) pentru
implementarea proiectului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Comunitatea Truşeni (Administraţia
Publică Locală Truşeni, şi locuitorii satului Truşeni şi satului Dumbrava, etc.),
agenţii economici.
Recomandările asupra proiectului de decizie pot ti expediate pînă pe data de
28.09.2022,
ora
17.00
cu
semnătură
electronică
pe
adresa:
primariatruseni@mail.ru sau pe adresa poştală MD-2039, mun.Chişinău,
sat.Truşeni, str.27 August, nr.30.
Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 29.09.2020 ora 15.00 în sala de
şedinţe a primăriei Truşeni.
Proiectul deciziei este disponibil pe pagina web oficială www.truseni.md,
rubrica „transparenţă decizională”, reţeaua de socializare Facebook, şi la sediul
primăriei comunei Truşeni amplasată pe adresa satul Truşeni str.27 August, nr.30
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