
La toate aceste culturi recolta а fost соmрrоmisй. Pфudiciul cauzat а fost estimat 1а peste

34,5 mil lei. Totodatй din cauza secetei hidrologice din чаrё-tоаmпй аu fost afectate culturile de

gruра а doua gi livezile ре о suprafalI de circa 15 mii ha. Pýudiciul oauzat constituie 157 mil lei.

in рrimйvаrа anului 2020 aluat о аmрlоаrе in rаiоп plantarea livezilor, саrе s-au cifrat la mai

mult de З0,8 ha.

fn апul de rароrt аu fost depuse 224 cerei pentru subvenfionare, саrе аu solicitat suma de

peste 20,5 mil lei.

Репtru rоаdа anului curent s-au sеmйпаt,9\6Т ha grAu de tоаmпй, 1509 ha de orz de tоаmпй,

9i 614 ha de rарlФ de tоаmпй.

inperioada de rароrtаrе, intreprinderile industriale au fabricat produclie in valoare de25,1

mil. Lei. Ропdеrеа producfiei Пчrаtе ре piala ехtеmй de сйtrе intreprinderile поmiпаlйаtе in
perioada de rароrt а constituit 28pУо din totalul producliei livrate 9i respectiv ре piafa intemё -
72,0оh. .

in scopul sporirii competitivitйfii economiei raionului au fost finanlate importante cheltuieli

investifionale in infrastructurй cu рrеfеriпф iп gospodйria drumurilоr.

Ре parcursul anului 2020 au fost alocate 2'1,4 mil lei pentru reabilitarea relelei de drumuri,

iar pentru irrtreflnerea acestora au fost valorificate t9,2 mi]_ lei. ConsiПul raional а contribuit la

realruarca acestor luсrйri de proporlie сu peste 10, 0 mil lei. S-a reabilitat iп jur de 24 km de

drumuri qi сйi de acces in 221ocallit6{t Au fost direcflonate investiliile majore de peste 18,0 mil

lei in 15 lосаlitйfl pentru aprovйionarea cu арй qi сапаlйаrе qi alte еlеmепtе ale infrastructurii.

Ре parcursul anului 2020,1а obiecte de menire social-culturale ;i administrative s-au valorificat

tп jur de 12 mil lei.

In perioada urmбtoare а anului 202| la continuarea luсrйrilоr de reabilitare Ei modemizare

а drumurilоr din localitбflle raionului, vor fiindreptate surse financiare considerabile iTr jur de

14 mil lei

О atenlie sporitё а fost atribuitй domeniului се чizеаzб educafia, sйnitatea, protec{ia

socialё qi toate aspectele се fin de asigurarea unui nivel decent de via!й pentru oameni.

in anul de raport ponderea cheltuielilor bugetului public pentru irrчйфmбпt а constituit in jur de

63 1а sutй.

La bugetul unitЙtii administrativ - teritoriale аu fost acumulate venituri ?n valoare d,e 2|9,6

mil lei fаfй de 187,5 mil lei in perioada anului precedent.

in perioada anului 2020Ia Agenlia pentru Осuраrеа Forlei de Мuпсй iTr raionul Dondugeni

au fost inregistrate 3006 persoane.
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