
GRĂDINIȚA DE LA COLICĂUȚI
REPARATĂ GRAȚIE SUBVENȚIILOR AIPA
ÎN SUMĂ DE PESTE 400 MII DE LEI 
I S T O R I E  D E  S U C C E S  -  O . T .  E D I N E Ț

P R I O R I T Ă Ț I

aprovizionarea cu apă
potabilă

soluționarea problemei
deșeurilor

iluminatul stradal

Datorită subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului
de trai și de muncă în mediul rural în sumă de 403 ,7
mii lei , dar și a implicării primarului Lilian Țapu , care a
aplicat pentru finanțare la Agenția de Intervenție și
Plăți pentru Agricultură , a fost reparată grădinița din
satul Colicăuți , r-nul Briceni . Beneficiari sunt cei 102
copii ai localității .

În urma proiectului implementat a fost termoizolat
blocul grădiniței , întărită fundația clădirii ceea ce va
duce la majorarea termenului de exploatare a
imobilului și se vor reduce cheltuielile de gaze
naturale în perioada rece a anului . De asemenea , vor fi
amenajate cu pavaj trotuarele și zonele de odihnă .

Calitatea vieții la sate se măsoară nu doar în veniturile
realizate de locuitori , ci și în accesul acestora la
condiții civilizate de trai . Astfel una din cauzele care l-
a motivat pe primarul localității pentru a apela la
sprijin financiar prin programele de subvenționare
AIPA a fost dorința de a crea oportunități noi de
dezvoltare , reieșind din necesitățile reale ale
localității .



”Aflându-mă la primul mandat și fără experiență
în scrierea și gestionarea proiectelor , nu am ezitat
să particip la proiectul ”Subvenții pentru
îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în
mediul rural” ce oferea până la 80% subvenții în
avans APL-urilor , surse financiare nerambursabile .  

Nu am vrut să pierd șansa de a atrage resurse
suplimentare în dezvoltarea localității , deoarece
insuficiența resurselor financiare este una din
cauzele care împiedică la implementarea
proiectelor de dezvoltare a majorității localităților
din țară”, a explicat Lilian Țapu .

 

Referindu-se la provocări , primarul a precizat că
este vorba de reducerea numărului populației ca
urmare a scăderii natalității , lipsa locurilor de
muncă bine plătite și accesul la servicii sociale de
calitate . 

Lilian Țapu are planuri mari și vrea să dezvolte
comunitatea , iar pentru acest lucru intenționează
să rezolve problema aprovizionării cu apă
potabilă , canalizare , să soluționeze problema
deșeurilor . Totodată , dânsul vrea să construiască
o piață autorizată , să repare casa de cultură , să
facă alei pietonale , dar și să rezolve problema
iluminatului public stradal .

”Sper că proiectele de subvenționare ale AIPA vor
asigura continuitatea investițiilor în localitățile
rurale . Or , mediul rural reprezintă un pilon
central al dezvoltării economice , iar statul trebuie
să promoveze prin diferite programe incluziunea
socială , reducerea sărăciei și dezvoltarea
economică în zonele rurale”, a punctat primarul .

În context , edilul de la Colicăuți a menționat că
cea mai bună strategie și cea mai ambițioasă
viziune nu  înseamnă nimic dacă nu ai
posibilitatea să o aplici în practică . ”Nicio
Primărie , oricât de multe resurse proprii nu ar
avea , nu poate ignora banii gratis ce pot fi atrași .
Suntem obligați să utilizăm toate oportunitățile
pentru dezvoltarea localităților rurale și să privim
permanent spre viitor , spre moștenirea pe care o
lăsăm generațiilor viitoare”.


