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s. Fundurii Noi
Satul Fundurii Noi este situat in partea de nord a Republicii Moldova ?i este amplasat pe malul iazului, ce imparte satul in dou? p?r?i la

distan?a de 13 km de or. Glodeni. La nord satul Fundurii Noi este delimitat de teritoriul satului Petrunea, la sud de teritoriul satului Fundurii

Vechi, la vest de teritoriul satului Limbenii Noi, la est de teritoriul satului Iabloana.

Suprafa?a satului constitue 121,1 ha, iar a întregului teritoriu este de 1876 ha.

Satul Fundurii Noi a fost format în anul 1920. Primii locuitori ai satului au fost cet??enii R.Ucraina din raioanele Hotin, Chelmene? ?i

Nouasuli?a.

La 14 octombrie anul 2005 satul Fundurii Noi a s?rb?torit 80 ani de la înfiin?area satului.

Popula?ia satului Fundurii Noi in prezent este de 1022 locuitori inclusiv - 780 ucraineni, 233 moldoveni, 9 ru?i.

Autorit??ile administra?iei publice care realizaz? ?i asigur? autonomia local? a satului Fundurii Noi sunt Consiliul ca organ deliberativ,

prim?ria ?i primarul ca organ executiv.

Atribu?iile specifice, ce revin Consiliului ?i prim?riei sunt stipulate de Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administra?ia public? local?,

de alte acte normative ?i statutul satului.

În teritoriul satului Fundurii Noifunc?ioneaz? urm?toarele institu?ii social culturale:

- prim?ria satului Fundurii Noi;

- punctul medical;

- societatea pe ac?iuni „Hotin”;

- oficiul po?tal;

- gimnaziul;

- gr?dini?a de copii;

- biblioteca s?teasc?;

- c?minul cultural;

- magazinul mixt;

- obiect comercial „ANGROCOOP”.

Gimnaziul cu 320 locuri a fost dat in exploatare in anul 1983. In anul 2002 a fost efectuat? repara?ia capital? a cl?dirii gimnaziului cu suportul

popula?iei ?i a fondului de investi?ie

Gr?dini?a de copii a fost dat? in expluatare in anul 1984 ?i in prezent se petrece repara?ia capital? a cl?dirii. Repara?ia este finansat? din

fondul de rezerv? a Guvernului Republicii.
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În teritoriul prim?riei func?ioneaz?: SRL „Hotin”, care arendeaz? la locuitori 915 ha de p?mînt, inclusiv 94 ha de livezi, gospod?riile ??r?ne?ti

constitue 41 ha, cota?i - 638.

În teritoriul satului conform registrelor de eviden?? a gospod?riilor sunt 447 case de locuit cu suprafa?a total? de 24600 m.p. iar fondul

locativ constituie 17320 m.p.

La oficiul Medicilor de familie este angajat medicul de familie cu 0,5 salariu, asistenta medical? ?i infermiera.

În teritoriul satului Fundurii Noi se afl? dou? institu?ii culturale C?minul cultural ?i Biblioteca Public?.

C?minul cultural dispune de sal? de festivit??i co o capacitate de 150 de locuri.

Consiliul local Fundurii Noi este compus din 9 consilieri ale?i. Consiliul este autoritatea reprezentativ? ?i deliberativ?, organ suprem al

satului Fundurii Noi, ales în vederea solu?ion?rii problemelor de interes local.

Serviciile de informa?ie în mas? din localitate sînt presa raional? ?i republican? programele TV ?i internetul
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