
                                                  ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor       
 

                       19 iulie   2017,  ora  14.00 

 

1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Ciocana 
(dispoziție) 

                                                                                                       Raportor:  Mihai Moldovanu. 

                                                                                                                 șef al Direcției sănătății       
2. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Întreprinderii Municipale ’’Autosalubritate’’ (dispoziție) 

                                                                                                        
                                                                                                        Raportor : Tudor Maniv, 

                                                                                                        șef, ’’Autosalubritate’’ 

3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMP  „Chișinăuproiect’’ (dispoziție). 

                                                                                                          Raportor:  Pavel Cazacu, 

                                                                                                       șef al ÎMP „Chișinăuproiect’’ 

4. Cu privire la aprobarea procesului-verbal de casare a mijlocului fix al Direcției 

educație, tineret  și sport a sectorului Buiucani (dispoziție). 

                                                                                                   Raportor:  Veronica Solomițchi, 

                                                                                    șef interimar al Direcției educație, tineret  

                                                                                    și sport     

  5. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Î.M. 

Parcul  „Dendrariu’’ (dispoziție). 

                                                                                                                    Raportor:  Ion Uzun, 

                                                                                                          șef,Î.M. Parcul „Dendrariu’’  
6. Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de către ale  Î.M. Parcul  

„Dendrariu’’             
                                                                                                                Raportor:  Ion Uzun 

                                                                                                          șef,Î.M. Parcul „Dendrariu’’  
  7. Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate 

publică a municipiului Chișinău 
                                                                                                                Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 

8. Despre excluderea imobilului din str. Alexandru cel Bun, 54 din evidența 

autorităților administrației publice locale 
                                                                                                               Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 

9. Despre excluderea imobilului din str. V.Dokuceaev, 1/B din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 
                                                                                                               Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 



10. Cu privire la aprobarea Programului de executare a lucrărilor de reparație 

capitală a fondului de locațiune al municipiului Chișinău pe tipuri de lucrări și 

obiective pe anul 2016. 
                                                                                                                Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 
11. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal 

Chișinău 
                                                                                                           Raportor:  Sergiu Borozan, 

                                                                                                           șef al DGAURF                                                     

                          

12. Despre substituirea anexei nr.2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și 

desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău’’ 
                                                                                                            Raportor:  Sergiu Borozan, 

                                                                                                              șef al DGAURF                                                 

                          

13. Cu privire la aprobarea procesului-verbal de casare a mijloacelor fixe a Î.M. 

 „ Direcția construcții capitale’’ a Primăriei municipiului Chișinău (dispoziție). 

                                                                                                      Raportor:Alexandru Caftanat, 

                                                                       șef adjunct Î.M. „ Direcția construcții   capitale’’ 

                                                                                                         șef al DGAURF 

14. Cu privire   la abrogarea deciziei Primăriei municipiului Chișinău  nr.3/90 din 

28.01.1999 „Cu privire la fondarea „Centrului de semiconductori „ Sergiu 

Rădăuțan’’                                                                                      
                                                                                                      Raportor:Alexandru Caftanat, 

                                                                       șef adjunct Î.M. „ Direcția construcții   capitale’’ 

15. Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Serviciului de alimentare cu prânzuri pentru persoanele 

socialmente vulnerabile din municipiul Chișinău 
                                                                                           Raportor: Ludmila Crăciun, 

                                                                                      șef al Direcției generale asistență socială 

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în 

municipiul Chișinău. 
                                                                                                      Raportor: Marcel Zambițchi, 

                                                                               șef al direcției generale comerț alimentație     

                                                                                                           publică și prestări servicii.    

17. Cu privire la aprobarea Regulamentului  și organigramei  Direcției generale 

comerț, alimentație publică și prestări servicii 
                                                                                                      Raportor: Marcel Zambițchi, 

                                                                                șef al direcției generale comerț alimentație   

                                                                                                         publică   și prestări servicii.    

18. Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentație publică din 

municipiul Chișinău        

                                                                                                     Raportor: Marcel Zambițchi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                               șef al direcției generale comerț alimentație   

                                                                                                         publică   și prestări servicii.    



 

19. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii 
                                                                                                        Raportor: Marcel Zambițchi, 

                                                                                 șef al direcției generale comerț alimentație   

                                                                                                          publică   și prestări servicii.    

 

20. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile pentru obținerea 

dreptului de  locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, 

proprietatea autorității publice  locale a municipiului Chișinău. 

 

 21. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4-592  din 03.04.2017.  

22. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4-594  din 03.04.2017.  

23. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4-595  din 03.04.2017.  

24. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4-771  din 27.04.2017.  

25. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4-683  din 13.04.2017.  

26. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4-736  din 18.04.2017.  

 
                                                                                                      Raportor: Maria Onisciuc,                                                                                                                                                                                   

                                                                                             șef, Direcția relații patrimoniale.                                                 
                                                                                     

27. Cu privire la aprobarea  raportului privind executarea bugetului municipal 

Chișinău pe anul 2016       
                                                                                               
 28. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a 

mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău 
                                                                                                    

29. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea 

mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău 

 

30. Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2017 
                                                                                                   Raportor : Valentina Văzdăuțan, 

                                                                                     șef adjunct al  Direcției generală finanțe. 


