
 

 

 

 

Ordinea de zi 

 

a ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, 

 patrimoniu public local, agricultură  si problemele suburbiilor 

din 21.06.2022, ora  09:00 
 

         1. Cu privire la capitalizarea cheltuielilor ce țin de lucrările de reparație a 

bunurilor publice de către Pretura sectorului Râșcani    
 

                                                  Raportor :  Vlad  Melnic, pretor al   

                       Sectorului Râșcani 

          2. Cu privire la schimbarea subordonării Centrului de zi și activității 

,,START” pentru persoane cu dizabilități de intelect, aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea acestuia, a statului de personal și organigramei  
 

                                                          Raportor: Boris Gîlca, șef al Direcției  

                                                                 generale asistență medicală și socială 

 

3. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor 

din fondul locativ al municipiului Chișinău 

Raportor: Ion Stanciu, director ÎMS 

,,LIFTSERVICE” 

         4. Cu  privire  la  ajustarea  tarifelor pentru  colectarea, transportarea și 

depozitarea deșeurilor  municipale din municipiul Chișinău    

                           Raportor:  Igor Gîrlea, șef interimar  

       al Î.M. ,,Autosalubritate” 

5. Cu privire la operarea de modificări în Regulamentul privind susținerea 

financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chișinău pentru pregătirea 

elevilor de noul an școlar, aprobat prin decizia CMC nr.5/18 din 24 iulie 2018 și 

modificat prin decizia CMC nr.8/10 din 18 iunie 2020 

Raportor: Andrei Pavaloi, șef adjunct al 

DGETS  

6. 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 ți sport a Consiliului Municipal Chișinău 

 

7. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  (dispoziție) 

 

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

din str. Ion Creangă, 24  lit. A (parter), Societății pe acțiuni ,,SANFARM-PRIM’’ 
 



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

din bd.Moscova, 16 lit. A(demisol, parter), Clinicii de medicină estetică ,,CME 

SANCOS” S.R.L.,  

  3.    Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile 

din str. Alecu Russo, 57 (etajul 2) dlui Dumitru Lungu 

 

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

din str. Ginta Latină, 11/3 (subsol) dlui Liomid Lopată 

 

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

din bd. Dacia, 5/2 lit. A (01) (etajul 1), Societății cu răspundere limitată 

,,FARMACIA FAMILIEI” 

 

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

din str. Mitropolit Petru Movilă, 6/2 lit. A (etajul 1), Societății cu răspundere 

limitată ,,FARMACIA FAMILIEI” 

 

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

str. Calea Ieșilor, 21 lit. (parter), Firmei de producție și comerț ,,MALDINI” SRL 

 

Raportor: Roman Vitiuc, șef al Direcției 

generale, economie, comerț și turism 

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

și amenajare dispoziție  

Raportor: Ion Burdiumov,șef, Direcția   

generală  locativ-comunală și amenajare 

 

Suplimentar se propune :  

 

 

 1.  Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M. ,,Piața Centrală”  

 Raportor: Ion Pîntea, șef interimar 

,,Piața Centrală” 

 

2. Cu privire la  darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi, 

Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău”.  

Raportor: Roman Vitiuc, șef al Direcției 

generale, economie, comerț și turism 

3. Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Municipiul 

Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea 

drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău 

 

                                                                           Raportor: Sergiu Oceretnîi, șef al    

                                                                          DGPPDC 


