Anexi

vilia Primarului

g

eneral

icipiului Chiqin[u
- CMC din /5 noiembrie 2019

ORDII\EADE ZI
a gedinfei extraordinare a Consiliului municipal Chiginiu
din 20 noiembrie2019

1. Cu privire la numirea viceprimarilor municipiului ChiEiniu.
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al
Direcliei asistenld j uridicd

2. Cu privire la compensarea cheltuielilor persoanelor defavoizate din municipiul
Chigindu la efectuarea plifllor pentru serviciile comunale qi resursele energetice
in sezonul rece 2019-2020.

RAPORTOR: Ghenadie Dubila $ef
adjunct al Direcfiei generale locativcomunale gi amenajare

3. Cu privire la aprobarea Organigramei
Primiriei municipiului Chiqindu.

Ei

a Statului de personal ale Aparatului

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al
Direcliei asistenli juridicd

4. Cuprivire la aprobarea incheierii Acordului
Buiucani municipiul ChiEindu

5.

de cooperare dintre Pretura sectorului
Ei Primdria Sectorului 6 Municipiul Bucuregti.
RAPORTOR: Vadim Brinzaniuc, pretor al
sectorului Buiucani

Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Chiqindu pentru

ani2019.
RAPORTOR: Olesea Pqenilchi, $ef
interimar al Direcliei generale finanle

6. Cu privire

Ia acceptarca finanlirii din partea Primiriei

municipiului Arad

(Romdnia).

RAPORTOR: Vlad Melnic, pretor al
sectorului Rdqcani

7. Cu privire la

aprobarea componenfei nominale a Comisiei pentru distribuirea
mijloacelor financiare ale Fondului de rezervi al municipiului Chigindu.
RAPORTOR: Olesea PEenilchi, qef
interimar al Direcliei generale finanle

privire la operarea de modificdriin decizia Consiliului municipal ChiEinau nr.
7130 din 23 octombie 2018 li decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 9129 dn
16 ianuarie2019.
RAPORTOR Rodica Gufu, gef al Direcliei

8. Cu

generale educalie, tineret gi sport

privire la aprobarea, intr-o noui redacfie, a Regulamentului privind stabilirea
gi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul

9. Cu

Chiqinbu.

RAPORTOR: Tatiana Bucearschi, qef al
Direcfiei generale asistenld social[ gi
sdndtate

lO.Despre operarea de modificdri

in decizia Consiliului municipiului Chigrndunr.5lT

dn22.09.2016.
ORTOR: Lucia Caciuc, sef interimar
al Direcliei municipale pentru proteclia
drepturilor copilului

ll.Cu privire la instalarea pldcii

comemorative ,,VLADIMIR IACOVLEV" pe
fa[ada imobilului din str. Ialoveni, 94.
RAPORTOR: Alexei lurcan, Eef interimar

aI Direcfiei generale arhitecturd

gi

urbanism

I2.Cu privire la desemnarea reprezentanliIor Consiliului municipal
instanlele de judecati qi alte institufii.

ChiEindu ln

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al
Direcliei asistenld j uridicd

Secretar interimar al Consili

an

TALMACI

