
                                            

 

 

                                           ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

                                  agricultură şi  problemele suburbiilor   

                                    11 mai  2022, ora 16:00 

 

1. Cu privire la organizarea  întremării și odihnei elevilor în vara anului 2022 

                                                                   Raportor : Andrei Pavaloi,   șef interimar 

                                                                   al Direcției  generale educație, tineret și  

                                                                   sport 

2. Cu privire la modificarea denumirii Școlii Pimare nr. 90 în Școala Primară 

,,Spiridon Vangheli” 

3. Cu privire la modificarea denumirii Stației Orășenești a Tinerilor Turiști în 

Centrul Municipal al Tinerilor Turiști 

                                                                   Raportor: Andrei Pavaloi,   șef interimar 

                                                                   al Direcției  generale   educație, tineret și  

                                                                   sport 

4.Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale 

obiectivului ,,Bloc locativ cu parcare auto subterană și obiective de menire 

comercial și social culturală din str. Lev Tolstoi, 63, mun. Chișinău” de la A.C.C. 

55/754, în proprietatea publică locală și transmiterea acestora Î.M. Rețelele 

electrice de iluminat ,,Lumteh”   
                                                               Raportor: Ana Slivca, șef adjunct al 

                                                               Direcției management financiar 

 

5. Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișină” în marca de produs de către Î.M. 

,,Alianța-Vin” S.R.L.  
 

6. Cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în municipiul 

Chișinău privind reabilitarea pasajului subteran de pietoni de la intersecția bd. 

Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Ismail.  

                                                             Raportor: Roman Vitiuc, șef al  Direcției        

                                                      generale, economie, comerț și turism 

7. Cu privire la  aplicarea scutirii parțiale la plata de locuințe pentru încăperile 

închiriate de către ,,MODA” S.A. din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 lit. D (parter, 

antresol)  

 

8. Despre operarea  unor modificări în  decizia  Consiliului Municipal Chișinău nr. 

14/4-17 din 03.04.2003 și nr. 16/42-131 din 22.12.2004 ,,Cu privire la darea în 

arendă a unor încăperi din bd. Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic), 

Societății invalizilor din municipiul Chișinău  

 



9. Cu privire la  darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. 

Vlaicu Pârcălab, 55 lit. B (parter, etajul 1 și 2), Direcției generale educație, tineret 

și sport a Consiliului Municipal Chișinău  

                                                           

10. Despre operarea  unor modificări în  decizia  Consiliului Municipal Chișinău 

nr. 11/9-3 din 04.11.2021 ,,Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de 

comodat a unor încăperi  din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu geamuri, etajul 1, 

antresol), Instituției  Publice ,,Centrul Social Regional  ,,RENAȘTEREA”  

                                                            Raportor: Roman Vitiuc, șef al Direcției        

                                                       generale, economie, comerț și turism 
 

11. Cu privire la capitalizarea  și transmiterea cheltuielilor de reparație periodică a 

unor străzi din municipiul Chișinău, finanțate din sursele bugetului de stat pentru 

anul 2020  

                                                                 Raportor :  Vitalie  Mihalache,   șef al  

                                                                 Direcției generale transport  public  și căi 

                                                                 de comunicație 
 


