
 

 

 

ORDINEA DE ZI 

a ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, 

 patrimoniu public local, agricultură si problemele suburbiilor 

 

din 30.06.2022, ora 12:00 

 

     1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Municipal 

Chișinău și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități. 

 

     2. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Municipal 

Chișinău și Asociația Obștească ,,Copii Ploii” 

                                                       Raportor: Sergiu Oceretnîi, șef al DGPDC 

     3. Cu privire la capitalizarea cheltuielilor de reparație capitală    

                                                               Raportor: Vasile Moroi, Pretor, sectorul 

             Buiucani  

    4. Cu privire la reorganizarea Gimnaziului-internat nr. 3 și a Instituției Publice 

Școala Primară - Grădiniță nr. 152 ,,Pas cu Pas” din mun. Chișinău   
 

                                                                  Raportor: Andrei Pavaloi,   șef adjunct 

                                                                  al Direcției  generale educație, tineret și  

                                                                  sport 

    5. Cu privire la acceptarea donației din partea Fundației Europene Titulescu din 

București  

                                                                  Raportor:  Vladislav   Mereșevschi,  

                                                                  șef. secție Pretura sectorului Botanica           

   6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str. Igor Vieru,15/4 lit. A (etajul 4), Întreprinderii mixte moldo-greacă 

,,LINGUATA” S.R.L.  

   7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Mitropolit Petru Movilă, 20 lit. A (etajul 4), Centrului de Învățământ și 

Producție ,,BAT-INTELECT” S.R.L. 

   8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperea 

din str. G. Latină. 

   9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str. A. Russo. 

  10.  Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru încăperile  

și bazinul din str. Miron Costin, 24/1 lit. B III (parter), Școlii specializate pentru 

copii și tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă ,,DELFIN”, mun. Chișinău   

Raportor: Roman Vitiuc, șef al Direcției 

generale economie, comerț și turism 
 

 



 

 

11. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției generale locativ – comunale  

și amenajare    

Raportor: Ion Burdiumov,șef al Direcției   

generale  locativ-comunale și amenajare 

 

12. Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022. 

Raportor: Olesea Pșenițchi, șef  

interimar al Direcției generale finanțe 

 


