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nr. 9 (46) z mai 2008
Preţul 5 lei
S U P L I M E N T L A Z I A R U L M U N I C I P A L “C A P I TA L A”

ÎN NUMĂR SUNT INSERATE DISPOZIŢIILE ŞI DECIZIILE:

y Cu privire la administrarea rutei de microbuz nr. 166
y Cu privire la amenajarea locurilor de odihnă şi agrement din municipiul Chişinău
y Cu privire la desfăşurarea unor acţiuni publice de amenajare şi plantare a arborilor şi arbuştilor pe teritoriul municipiului Chişinău
y Cu privire la desfăşurarea Concursului municipal “Cel mai verde, mai salubru şi
amenajat sector din municipiu’’
y Cu privire la formarea Comisiei pentru examinarea situaţiei ecologico-sanitare în
municipiul Chişinău
y Cu privire la închiderea sezonului de încălzire 2007-2008 în municipiul Chişinău
y Cu privire la crearea Comisiei organizatorice municipale pentru desfăşurarea competiţiilor între echipele sanitare
y Cu privire la darea în locaţiune al unor încăperi din str. Bucureşti, 87 lit. A (parter)
Partidului Liberal
y Cu privire la darea în folosinţă a unei încăperi din str. Măria Cebotari, 53 (parter)
Asociaţiei obşteşti SPIRU HARET
y Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. A. Şciusev, 96 lit. G (parter)
Şcolii specializate pentru copii şi tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă “DELFIN”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Bucureşti, 64 (parter) întreprinderii individuale “Topor Efim”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Iu. Gagarin, 4 lit. A (parter)
instituţiei de învăţământ Centrul de instruire a conducătorilor auto “VEHICUL”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din sos. Hânceşti, 2 lit. A (parter)
întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mioriţa, 3/2 lit. A (parter)
întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”
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y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Gh. Asachi, 68/1 lit. A (parter)
întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Ismail, 86 lit. B (parter) întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N. Zelinski, 5/7 lit. A (subsol cu
geamuri) întreprinderii de stat “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chişinău”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Traian, 23/1 lit. A (etajul 1)
întreprinderii mixte “AQUAFRANS” S.R.L.
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. V. Dokuceaev, 13 lit. A (parter)
întreprinderii municipale “Regia transport electric”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 50 lit. A (etajul 23) dnei
Parascovia Lefter
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Matei Millo, 9/3 lit. A (soclu)
întreprinderii individuale “Tatiana-Buzilo”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. loan Vodă Viteazul, 15 lit. A
(subsol) dnei Tatiana Roşcovan
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. loan Vodă Viteazul, 15 lit. A
(demisol) dlui Valeriu Ciobanu
y Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. V. Dokuceaev, 1 1 lit. A (parter)
Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Ismail, 25 lit. B (parter) dnei
Tatiana Slutu
y Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 90 lit. A
(parter) Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Chişinău
y Cu privire la utilizarea toponimicului „Chişinău” în marca de produs a Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
y Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Rîşcani
y Cu privire la majorarea cu 20 la sută a salariilor angajaţilor din sfera socială din
localităţile componente ale municipiului Chişinău pe anul 2008
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 139-d

7 martie 2008

Cu privire la administrarea rutei de microbuz nr. 166
În legătură cu nerespectarea de către firma „ASOIO” S.R.L. a condiţiilor contractuale de administrare a rutei de microbuz nr.166 şi sistarea samovolnică a activităţii autobuzelor pe ruta sus-menţionată,
precum şi cererea colectivă din partea agenţilor transportatori ce au
activat pe ruta nr.166, în conformitate cu Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/6 din 22.08.2000 „Cu privire la reglementarea
activităţii transporturilor publice de călători operate cu microbuzele
în municipiul Chişinău”, în temeiul art. 4 (3) din Legea nr. 1194-XIII din
21.05.1997 „Cu privire la transporturi”, art. 29 alin. (1) lit. 1) şi art. 32
alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală”, dispoziţiei primarului general al municipiului Chişinău
nr. 64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei
municipiului Chişinău şi ale secretariului Consiliului municipal”, viceprimarul municipiului Chişinău DISPUNE:

în municipiul Chişinău, în calitate de administrator al rutei de microbuz nr. 166 „Str. Nicolae Milescu Spătarul - Valea Crucii” Cooperativa
de producţie „Auto Rapid” (dl Nicolae Seredneac).

1. Se desemnează provizoriu, începând cu 07.03.2008 şi până la
desfăşurarea concursului privind administrarea rutelor de microbuz

VICEPRIMAR
Nistor GROZAVU

2. Firma „ASOIO” S.R.L. (dl Afansie Smochin) va transmite spre
gestionare Cooperativei de producţie „Auto Rapid” (dl Nicolae Seredneac) ruta de microbuz nr. 166 şi dosarele agenţilor transportatori
antrenaţi la transportarea călătorilor pe ruta în cauză, cu întocmirea
procesului-verbal de predare-primire.
3. Direcţia relaţii publice (dl Petru Terguţă) va aduce la cunoştinţa
populaţiei municipiului Chişinău, în termen de 5 zile, prevederile prezentei dispoziţii prin intermediul mass-media.
4. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (dl Veaceslav Ţerna) va asigura controlul executării prezentei dispoziţii.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 225-d

2 aprilie 2008

Cu privire la amenajarea locurilor de odihnă şi agrement din municipiul Chişinău
În scopul creării condiţiilor favorabile pentru odihnă în zonele de
agrement ale municipiului Chişinău în perioada sezonului de primăvară-vară al anului 2008, în temeiul art. 29 alin. l lit. (h), art. 40 alin. 2
lit. (a), lit. (b) şi art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”, primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:
1. Se aprobă acţiunile de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement amplasate pe teritoriul municipiului Chişinău pentru sezonul
de primăvară-vară al anului 2008 (se anexează).
2. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl Eleferii Haruţa), întreprinderea reţelelor electrice de iluminare „Lumteh” (dl Nicolae Vereşco), Regia „Autosalubritate” (dl Tudor Maniv), Regia „EXDRUPO” (dl
Efim Cheptenar) vor asigura la timpul cuvenit efectuarea acţiunilor
prevăzute în anexa la prezenta dispoziţie.
3. Pretorii de sector (dnii Galina Bostan, Vladimir Şarban, Mihai
Cîrlig, Vladimir Guriţenco, Valeriu Nemerenco), Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) şi primarul oraşului Vadul lui Vodă (dl Iurie Onofreiciuc) vor acorda ajutorul necesar la
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor preconizate.

4. Primarii oraşelor, satelor (comunelor) din cadrul municipiului
Chişinău vor întreprinde acţiuni pentru pregătirea locurilor de
odihnă şi agrement pe teritoriile administrate.
5. Comisariatul general de poliţie (dl Eugeniu Axentie) va asigura
menţinerea ordinii publice, combaterea comerţului neautorizat, neadmiterea accesului mijloacelor de transport particular în parcuri şi
scuaruri.
6. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl Eleferii Haruţa) va
solicita Centrului municipal de medicină preventivă autorizarea sanitară de funcţionare a zonelor de recreare.
7. Centrul municipal de medicină preventivă (dl Iurie Pînzaru) va
asigura bunăstarea şi securitatea epidemiologică a locurilor de odihnă şi agrement.
8. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii şi-1 asumă viceprimarul (dl Vladimir Coteţ).
PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ
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Reparaţia băncilor din lemn (mobilă de pădure)

Reparaţia şi vopsirea băncilor

Reparaţia şi vopsirea urnelor

Amenajarea izvoarelor

Amenajarea terenurilor pentru containerele de gunoi

2.

3.

4.

5.

6.

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

Reparaţia şi vopsirea băncilor

Reparaţia şi vopsirea urnelor

1.

2.

3.

Scuarurile şi bulevardele sectorului Ciocana

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

1.

Pădurea - parc „Râşcani”

Denumirea acţiunilor

Nr. d/o

un.

un.

ha

un.

un.

un.

un.

un.

ha

3

U.m.

300

220

40

1

5

45

36

10

15

decada a Il-a a lunii
mai

decada III a lunii mai

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada a Il-a a lunii
iunie

decada a Il-a a lunii
mai

decada III a lunii mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
mai

5

Termenul de executare

SECTORUL CIOCANA

4

Cantitatea

-II-

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

6

Executor

7

Remarcă

ACŢIUNILE
de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement amplasate pe teritoriul municipiului Chişinău pentru
sezonul de primăvară-vară al anului 2008

ANEXĂ la dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 225-d din 2 aprilie 2008
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Reparaţia şi vopsirea băncilor

Vopsirea urnelor

Amenajarea terenurilor pentru containerele de gunoi

Reparaţia curentă a Staţiei de salvare, asigurarea cu
medicamente şi echipament necesar pentru acordarea ajutorului medical

Curăţarea şi reamenajarea izvoarelor

Reparaţia pardoselei asfaltice

Reparaţia WC-lor publice

Profilaxia şi reparaţia sistemului de iluminare a parcului

Reparaţia curentă a Teatrului de Vară (camerelor
artistice, scena, vopsirea scaunelor din sală, profilaxia
tehnică a aparatajului electric şi radiotehnic)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

Reparaţia şi vopsirea băncilor

1.

2.

Scuarul sectorului Centru

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

Parcul „Valea Morilor”

Denumirea acţiunilor

1.

Nr. d/o

un.

ha

un.

parc

un.

mp

un.

un.

un.

un.

un.

ha

U.m.

20

2

1

1

2

600

1

1

1

40

70

250

Termenul de executare

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
iunie

decada I a lunii mai

decada III a lunii mai

decada I a lunii mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
mai

SECTORUL CENTRU

Cantitatea

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

Direcţia parcurilor de cultură şi odihnă (dl M. Ceban)

Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare „Lumteh” (dl N.Vereşco)

Regia „Autosalubritate” (dl T.Maniv)

Regia „Exdrupo” (dl E. Cheptenar )

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa), Pretura sectorului Centru (dl V. Şarban)

-II-

-II-

-II-

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

Executor

Remarcă
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Reparaţia iluminatului în scuarurile „Moldova” şi din
Piaţa Gării

4.

Amenajarea terenurilor pentru containerele de gunoi

Reparaţia curentă a Staţiei de salvare, asigurarea cu
medicamente şi echipament necesar pentru acordarea ajutorului medical

Reparaţia şi vopsirea terenului sportiv

Reparaţia pardoselei asfaltice

Reparaţia canalizării pluviale

5.

6.

7.

8.

9.

parc

mp

un.

un.

un.

set

ha

-discuirea plajei

Reparaţia mobilierului din lemn

un.

- reamenajarea izvoarelor

4.

un.

- cabinelor pentru schimbarea hainelor

Reparaţia utilajului de pe plajă:

3.

un.

un.

Reparaţia şi vopsirea băncilor

2.

ha

scuar

un.

U.m.

- cabinelor de duş

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

1.

Parcul „Râşcani”

Profilaxia şi reparaţia havuzului din Aleea Gării

Denumirea acţiunilor

3.

Nr. d/o

1

600

1

1

1

3

0,5

2

1

2

175

25

1

1
decada a Il-a a lunii
mai

decada III a lunii aprilie

Termenul de executare

decada I a lunii mai

decada a Il-a a lunii
iunie

decada I a lunii mai

decada III a lunii mai

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

cu regularitate

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada III a lunii mai

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

SECTORUL RÂŞCANI

Cantitatea

-II-

Regia „Exdrupo” (dl E. Cheptenar)

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa). Clubul sportiv „Victoria”

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

Intreprinderea reţelelor electrice de iluminare „Lumteh” (dl N.Vereşco)

-II-

Executor

Remarcă
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Reparaţia iluminatului

Vopsirea şi profilaxia tehnică a atracţioanelor din
parcul „Râşcani”

Reparaţia bărcilor şi bicicletelor de apă

11.

12.

12.

Reparaţia şi vopsirea băncilor

2.

Amenajarea izvoarelor

5.

un.

un.

ha

- discuirea plajei

Reparaţia şi vopsirea terenului sportiv

un.

- cabinelor pentru schimbarea hainelor

4.

un.

- cabinelor de duş

Reparaţia utilajului de pe plajă:

3.

un.

m/1

Reparaţia şi vopsirea băncilor

2.

ha

un.

ha

un.

un.

parc

un.

U.m.

- apeductului

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

1.

Parcul „Valea Trandafirilor”

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

1.

Scuarurile sectorului

Reparaţia WC-lor publice

Denumirea acţiunilor

10.

Nr. d/o

200

260

2

3

0,8

4

4

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

Termenul de executare

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
mai

cu regularitate

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

SECTORUL BOTANICA

100

40

20

15

12

1

3

Cantitatea

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

-II-

Asociaţia de gospodărire a spatiilor verzi (dl E. Haruţa)

-II-

Direcţia parcurilor de cultură şi odihnă (dl M. Ceban)

Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare „Lumterh (dl N. Vereşco)

Regia „Autosalubritate” (dl T. Maniv)

Executor

Remarcă

7

Reparaţia terenului dejoacă pentru copii

Instalarea mobilei de pădure

Amenajarea terenurilor pentru containerele de gunoi

Profilaxia şi reparaţia havuzului din bd. Decebal

Reparaţia curentă a Staţiei de salvare, asigurarea cu
medicamente şi echipament necesar pentru acordarea ajutorului medical

Reparaţia pardoselei asfaltice

Reparaţia canalizării pluviale şi instalarea a grilajelor
la necesitate

Reparaţia WC-lor publice

Reparaţia iluminatului

Reparaţia construcţiilor orăşelului de agrement „Valea Trandafirilor”

Efectuarea reviziei tehnice a tuturor atracţioanelor şi
punerea lor în exploatare

Efectuarea reparaţiei curente a Cafenelei pentru
copii „Carusel”

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

Reparaţia şi vopsirea băncilor

Reparaţia iluminatului

1.

2.

3.

Scuarurile sectorului

Reparaţia podurilor şi podişoarelor

Denumirea acţiunilor

6.

Nr. d/o

scuar

un.

ha

un.

un.

un.

parc

un.

parc

mp

un.

un.

un.

un.

un.

un.

U.m.

3

140

30

1

18

1

1

3

1

100

1

1

1

5

1

4

Cantitatea

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada III a lunii aprilie

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada I a lunii iunie

decada a Il-a a lunii
iunie

decada III a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada a Il-a a lunii
iunie

decada III a lunii mai

Termenul de executare

Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare ..Lumteh” (dl N. Vereşco)

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruta)

-II-

-II-

Direcţia parcurilor de cultură şi odihnă (dl M. Ceban)

Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare „Lumteh” (dl N. Vereşco)

Regia „Autosalubritate” (dl T. Maniv)

-II-

Regia „Exdrupo” (dl E. Cheptenar)

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Executor

Remarcă
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Curăţarea arborilor cu turnul

Instalarea mobilei de pădure

Amenajarea terenurilor pentru containerele de gunoi

Reparaţia şoproanelor pentru odihnă

Amenajarea izvoarelor

5.

6.

7.

8.

9.

un

un.

un.

set

un.

un.

ha

- discuirea plajei

Reparaţia curentă a Staţiei de salvare, asigurarea cu
medicamente şi echipament necesar pentru acordarea ajutorului medical

un.

- cabinelor pentru schimbarea hainelor

4.

un.

- cabinelor de duş

Reparaţia utilajului de pe plajă:

3.

un.

m/1

Reparaţia şi vopsirea băncilor

2.

ha

un.

U.m.

- apeductului

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

1.

Parcul „La Izvor”

Reparaţia WC-lor

Denumirea acţiunilor

4.

Nr. d/o

1

4

1

10

50

1

2,8

4

3

20

decada I a lunii mai

Termenul de executare

decada I a lunii mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada I a lunii mai

decada I a lunii aprilie

decada III a lunii mai

cu regularitate

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

SECTORUL BUIUCANI

160

15

1

Cantitatea

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa), Pretura sectorului Buiucani (dl V. Nemerenco)

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

Regia „Autosalubritate” (dl T. Maniv)

Executor

Remarcă
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Reparaţia curentă a staţiilor de bărci „VATRA” şi „La
izvor” (reparaţia debarcaderilor, vopsirea bărcilor şi
bicicletelor de apă, amenajarea sanitară a teritoriului)

11.

Reparaţia şi vopsirea băncilor

Vopsirea elementelor de joacă pentru copii

Instalarea urnelor

Amenajarea terenurilor pentru containerele de gunoi

Reparaţia iluminatului

Reparaţia WC-lor

Reparaţia pardoselei asfaltice

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

Reparaţia şi vopsirea băncilor

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

1.

2.

1.

Scuarurile sectorului

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

1.

Parcul „Alunelul”

Reparaţia pardoselei asfaltice

Denumirea acţiunilor

10.

Nr. d/o

35

8

1000

1

1

1

20

25

180

5

2

400

Cantitatea

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada a Il-a a lunii
iunie

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada a Il-a a lunii
mai

decada a Il-a a lunii
aprilie

decada a Il-a a lunii
iunie

decada I a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada I a lunii mai

decada I a lunii iunie

Termenul de executare

ha

48

decada IV a lunii aprilie

SCUARURILE DIN CENTRUL ORAŞULUI

un.

ha

mp

un.

parc

un.

un.

un.

un.

ha

un.

mp

U.m.

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

Regia „Exdrupo” (dl E. Cheptenar)

Regia „Autosalubritate” (dl T.Maniv)

Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare „Lumteh” (dl N. Vereşco)

-II-

-II-

-II-

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

Direcţia parcurilor de cultură şi odihnă (dl M. Ceban)

Regia „Exdrupo” (dl E. Cheptenar )

Executor

Remarcă
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Reparaţia şi vopsirea băncilor

Instalarea pilonilor pentru protecţia spaţiilor
verzi de la ..Camping până la baza de odihnă ..Relaxare”

4.

5.

ha

- discuirea plajei

parc

un.

un.

un.

- îngrădirea şi curăţarea locurilor destinate pentru
scăldatul copiilor

Reparaţia curentă a Staţiilor de salvare, asigurarea lor
cu medicamente şi echipament necesar pentru acordarea ajutorului medical

un.

- cabinelor pentru schimbarea hainelor

3.

un.

Reparaţia utilajului de pe plajă:

2.

ha

- fântânilor cu apă potabilă

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

1.

scuar

un.

Reparaţia iluminatului (Grădina publică „Ştefan cel
Mare şi Sfânt”, scuarul Catedralei)

5.

un.

- cabinelor de duş

Profilaxia şi reparaţia havuzului din Grădina publică
„Ştefan cel Mare şi Sfânt”

4.

ha

m/1

Reparaţia gazonului

3.

un.

U.m.

- apeductului

Reparaţia şi vopsirea băncilor

Denumirea acţiunilor

2.

Nr. d/o

1

70

2

3,0

2

5

4

4

400

100

2

1

1,0

120

decada a Il-a a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada III a lunii mai

decada a Il-a a lunii mai

Termenul de executare

decada a Il-a a lunii
iunie

decada III a lunii mai

decada III a lunii mai

cu regularitate

decada I a lunii iunie

decada a Il-a a lunii mai

decada a Il-a a lunii mai

decada a Il-a a lunii mai

decada III a lunii mai

decada IV a lunii aprilie

PARCUL NISTREAN

Cantitatea

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl E. Haruţa)

Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare „Lumteh” (dl N.Vereşco)

-II-

-II-

-II-

Executor

Remarcă
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Reparaţia WC-lor publice

Reparaţia iluminatului

Reparaţia pardoselei asfaltice

Amenajarea terenului de agrement pentru copii

Reparaţia canalelor de evacuare a apelor pentru evitarea alunecărilor, sectorul nr. 5

Curăţarea lacului şi a teritoriului adiacent

Crearea rondurilor cu flori

Întărirea malurilor râului Durleşti

Curăţirea râului Durleşti

Curăţarea sanitară a spaţiilor verzi

Reparaţia iluminatului

Reparaţia şi vopsirea băncilor

Reparaţia WC-urilor publice

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Denumirea acţiunilor

6.

Nr. d/o

un.

un.

parc.

ha

mp

mp

mp

un

m/1

un.

mp.

parc

un.

U.m.

decada a Il-a a lunii
iunie

decada I a lunii iunie

decada I a lunii mai

Termenul de executare

1

30

1

20

permanent

decada a Il-a a lunii
iulie

decada III a lunii mai

decada III a lunii mai

decada III a lunii aprilie

decada III a lunii aprilie

decada a Il-a a lunii
aprilie

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

decada I a lunii mai

GRĂDINA ZOOLOGICĂ

90400

250

1600

1

200

1

PARCUL „DENDRARIU”

4000

1

1

Cantitatea

-II-

-II-

-II-

Grădina Zoologică (dl A.Hanţaţuc)

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Parcul „Dendrariu” (dl L Uzun)

Regia „Exdrupo” (dl E. Cheptenar)

Remarcă

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare „Lumteh” (dl N.Vereşco)

-II-

Executor
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 224-d

02 aprilie 2008

Cu privire la desfăşurarea unor acţiuni publice de amenajare şi
plantare a arborilor şi arbuştilor pe teritoriul municipiului Chişinău
Întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.
27 din 13.02.1995 „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, în temeiul art.
29 alin. (1) lit. j) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XV1 din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”, primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:

2.1. Va determina volumul de lucrări şi suprafeţele prevăzute pentru plantarea arborilor şi arbuştilor, conform programului anexat.

1. Preturile de sector (dnii Calina Bostan, Mihai Cîrlig, Vladimir Guriţenco, Valeriu Nemerenco, Vladimir Şarban) şi Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl Eleferii Haruţa) vor organiza lucrări de amenajare, plantare şi extindere a spaţiilor verzi, cu prilejul Zilei Naţionale
„Un arbore pentru dăinuirea noastră”.

3. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei dispoziţii se pune
în sarcina viceprimarului dl Vladimir Coteţ şi şefului Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi dl Eleferii Haruţa.

2.2. Va asigura transportarea materialului săditor pe terenurile
destinate pentru plantare.

PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ

2. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl Eleferii Haruţa):
ANEXĂ la dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 224-d din 02 aprilie 2008

PROGRAMUL de lucrări privind desfăşurarea acţiunilor de plantare a arborilor şi arbuştilor în perioada bimestrului şi a Zilei Naţionale „Un arbore
pentru dăinuirea noastră” 2008
Nr.
d/o

Denumirea obiectivelor

Arbori, buc.

Arbuşti, buc.

Sectorul Ciocana
1

Pădurea-parc „Râşcani”

1000

-

2

Pădurea-parc „Nicolae Milescu Spătarul”

5000

3000

3

Străzile sectorului

300

200

4

Parcul „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă

2500

-

Total

8800

3200

Sectorul Centru
1

Parcul silvic „Schinoasa”

1000

-

2

Parcul „Valea Morilor”

500

-

Total

1500

-

Sectorul Râşcani
1

Parcul „Râşcani”

800

-

2

Pădurea-parc „Calea Orheiului”

100

-

3

Pădurea-parc „Petricani”

300

-

4

Parcul „Mirceşti”

500

-

5

Pădurea-parc „Lunca Gâştei”

200

-

6

Străzile sectorului

833

-
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Nr.
d/o

Denumirea obiectivelor

Arbori, buc.

Total

2733

Arbuşti, buc.

Sectorul Botanica
1

Parcul „Valea Trandafirilor”

500

-

2

Pădurea-parc „Munceşti”

400

-

3

Pădurea-parc „Calea Basarabiei”

500

-

4

Bd. Dacia

2147

3120

5

Traseul bd. Dacia - or. Aeroport

320

2500

6

Scuarul din str. Grădina Botanică

75

800

7

Grădina publică „Sarmizejetusa”

101

3080

8

Străzile sectorului

1780

2090

Total

5823

11590

Sectorul Buiucani
1

Parcul „La izvor”

440

580

2

Grădina publică „Alunei”

110

1150

3

Pădurea-parc „Butoiaş”

670

650

4

Străzile sectorului

300

300

Total

1520

2680

TOTAL GENERAL

20376

17470

TOTAL GENERAL PE MUNICIPIU ARBORI + ARBUŞTI = 37846
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 232-d

04 aprilie 2008

Cu privire la desfăşurarea Concursului municipal “Cel mai verde,
mai salubru şi amenajat sector din municipiu’’
În scopul susţinerii activităţilor practice de protecţie a mediului,
stimulării iniţiativei populaţiei şi agenţilor economici întru organizarea diverselor acţiuni de salubrizare şi amenajare a municipiului şi întru realizarea Planului de acţiuni privind salubrizarea localităţilor (demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 131 l-191din 04.04.2007),
în temeiul arl.29, alin.(1), lit. i) şi art. 32, alin. (1) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVl din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:
1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru organizarea Concursului municipal „Cel mai verde, mai salubru şi amenajat sector din municipiu” (se anexează).
2. Se stabileşte în cadrul Concursului respectiv următoarele nominalizări:

- cel mai amenajat cartier locativ;
- cel mai performant bloc locativ din cartier;
- cel mai amenajat gazon de flori din cartier;
- cel mai amenajat teren din cartier;
- cea mai amenajată şi salubră curte a instituţiei preuniversitare;
- cea mai amenajată şi salubră curte a instituţiei preşcolare;
- cel mai amenajat izvor;
- cea mai amenajată şi salubră piaţă agricolă;
- cea mai amenajată staţie a transportului urban;
- cel mai amenajat şi salubru cimitir.
3. Preturile de sector, direcţiile generale ale Consiliului municipal
Chişinău, Î.M.G.F.L. (nr. 1-23) vor mobiliza populaţia, colectivele întreprinderilor şi organizaţiilor în vederea participării la lucrările de amenajare şi salubrizare a teritoriilor ce le aparţin.
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4. Direcţia relaţii publice (dl Petru Terguţă) va reflecta sistematic
rezultatele concursului în mass-media locală.
5. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (dl Dionisie
Boaghie) de comun acord cu Direcţia socio-ecologică (dna Lidia Ilaşcu), va înainta proiect către Consiliul de Administrare al Fondului ecologic local întru alocarea mijloacelor financiare pentru desfăşurarea
concursului municipal nominalizat şi premierea învingătorilor.

mai târziu de data de 10 septembrie 2008, făcându-le publice către
Ziua Oraşului şi va înainta, în baza indicilor obţinuţi, un sector cu cele
mai bune performanţe pentru participarea la concursul republican
respectiv.
7. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vlad Coteţ va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ

6. Comisia nominalizată va totaliza rezultatele concursului nu

ANEXĂ la dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 232-d din 04 aprilie 2008

Componenţa nominală pentru organizarea Concursului: „Cel mai verde,
mai salubru şi amenajat sector din municipiu”
Coteţ Vlad

Preşedintele Comisiei:
- viceprimar al municipiului Chişinău

Gontea Petru

Vicepreşedintele Comisiei:
- şef adjunct al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

Membrii Comisiei:
Blaj Radu
- arhitect-şef adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Leahu Galina
- şef adjunct al Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi
Cujba Valentina - şef adjunct al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport
Vîrlan Alexei
- şef adjunct al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
Bajura Alexandr - şef adjunct al Î.M. Regia „Autosalubritate”
Ţapiş Valentina
- director al Agenţiei Ecologice Chişinău
Puiu Tudor
- şef de secţie al Centrului de medicină preventivă municipal Chişinău
Donos Vladimir
- specialist principal al Direcţiei socio-ecologice
Simion Roman
- şef de Secţie amenajare şi salubrizare al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare
Mistreanu Vasile - vicepretorul sectorului Buiucani
Budurin Petru
- vicepretorul sectorului Centru
Prepeliţă Boris
- vicepretorul sectorului Botanica
Grăjdian Nicolae - vicepretorul sectorului Ciocana
Ghincul Valentin - vicepretorul sectorului Râşcani
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 231-d

04 aprilie 2008

Cu privire la formarea Comisiei pentru examinarea situaţiei ecologico-sanitare în municipiul Chişinău
Întru buna organizare, coordonare şi desfăşurare a lucrărilor de
salubrizare şi amenajare a teritoriului municipiului Chişinâu, în temeiul art. 29 alin. l lit.(i) şi art. 32 alin. l din Legea Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:
1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru examinarea situaţiei ecologico-sanitare în municipiul Chişinău, după cum
urmează:

Preşedintele Comisiei:
Coteţ Vlad - viceprimar al municipiului Chişinău
Vicepreşedintele Comisiei:
Gontea Petru - şef adjunct al Direcţiei generale locativ-comunale
şi amenajare
Membrii Comisiei:
Maniv Tudor; - director Î.M. Regia „Autosalubritate”
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lanachi Vasile - consilier al viceprimarului de ramură
Olaru Vasile - şef adjunct al Secţiei ordine publică a Comisariatului
general de poliţie al municipiului Chişinău
Ţapiş Valentina - director al Agenţiei Ecologice Chişinău
Puiu Tudor - şef de secţie al Centrului de medicină preventivă municipal Chişinău
Donos Vladimir - specialist principal al Direcţiei socio-ecologice
2. Comisia nominalizată va controla în fiecare vineri, dar şi la necesitate, situaţia ecologico-sanitară a municipiului Chişinău, cu convocarea şedinţelor respective în fiecare săptămână, vineri, la ora 14:00.
2.1. Conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor, agenţii economici, care se vor eschiva de la acţiunile ecologico-sanitare vor fi
invitaţi la şedinţele comisiei nominalizate (orele 15-00), întru luarea
măsurilor de ameliorare a situaţiei existente.
3. Comisia nominalizată va controla, nu mai puţin de 1-2 ori pe
lună, situaţia ecologico-sanitară din localităţile municipiului, cu examinarea rezultatelor la şedinţele respective.

ris Prepeliţă, Nicolae Grâjdian, Valentin Ghincul), şefii serviciilor
municipale vor raporta, în fiecare săptămână, la şedinţele Comisiei
municipale despre starea ecologico-sanitară din teritoriu.
5. Pretorii de sector (dnii Vladimir Guriţenco, Valeriu Nemerenco,
Vladimir Şarban, Calina Bostan, Mihai Cîrlig), primarii localităţilor,
şefii serviciilor municipale vor menţine sistematic situaţia ecologicosanitară din municipiu în stare satisfăcătoare.
6. Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău (dl Eugeniu Axentiev), Centrul de medicină preventivă municipal (dl Iurie
Pînzaru), Agenţia ecologică Chişinău (dna Valentina Ţapiş) vor intensifica controlul îndeplinirii directivelor în vigoare la compartimentul
în cauză, cu întreprinderea măsurilor necesare, inclusiv amendarea
persoanelor care se eschivează de la lucrările preconizate.
7. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vlad Coteţ va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ

4. Vicepretorii de sector (dnii Vasile Mistreanu, Petru Budurin, Bo-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 240-d

07 aprilie 2008

Cu privire la închiderea sezonului de încălzire 2007-2008 în municipiul Chişinău
În legătură cu menţinerea temperaturii aerului exterior de plus
8°C pe parcursul a 3 zile, în temeiul art. 32 (1) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică
locală” şi dispoziţiei primarului general al municipiului Chişinău nr.
64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei municipiului Chişinău şi ale secretarului Consiliului municipal Chişinău”,
viceprimarul municipiului Chişinău DISPUNE:
1. S.A.’ Termocom” (dl Dionisie Antocel) şi S.A.”Apă-Canal Chişinău”
(dl Constantin Becciev) vor deconecta sistemul centralizat de încălzire, începând cu 8 aprilie 2008.
2. S.A.’ Termocom” (dl Dionisie Antocel) şi S.A.”Apă-Canal Chişinău”
(dl Constantin Becciev), de comun acord, vor întreprinde, începând
cu data de 10 aprilie 2008, măsurile necesare privind aprovizionarea
consumatorilor cu apă caldă.

3. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (dl Dionisie
Boaghie), Direcţia sănătăţii (dl Mihai Moldovan), Direcţia generală
educaţie, ştiinţă, tineret şi sport (dna Tatiana Tverdohleb) şi alţi consumatori de energie termică din municipiul Chişinău vor asigura executarea lucrărilor de deconectare a sistemului centralizat de încălzire,
în conlucrare cu S.A. „Termocom”.
4. Direcţia relaţii publice (dl Petru Terguţă) va informa populaţia,
prin intermediul mass-media, despre deconectarea sistemului de
încălzire în municipiul Chişinău.
5. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-1
asum.
VICEPRIMAR
Vladirmr COTEŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 275-d

17 aprilie 2008

Cu privire la crearea Comisiei organizatorice municipale pentru
desfăşurarea competiţiilor între echipele sanitare
Pentru aprecierea stării pregătirii echipelor sanitare din municipiul Chişinău, întru executarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1511 din 29 decembrie 2007 “Cu privire la planificarea protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2008”, în temeiul art.29

din lit.(X) şi art. 32(1) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 “Privind administraţia publică locală”, primarul general al municipiul Chişinău DISPUNE:
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1. Se creează Comisia organizatorică municipală pentru desfăşurarea competiţiilor între echipele sanitare, în următoarea componenţă:
Preşedintele Comisiei:
Grozavu Nistor - viceprimar al municipiului Chişinău.
Membrii Comisiei:
Moldovanu Mihai - şef al Direcţiei Sănătăţii;
Topală Petru - şef interimar al Direcţiei situaţii excepţionale al municipiului Chişinău;
Pînzaru Iurie- şef al Centrului de medicină preventivă.

5. Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din subordinea municipiului Chişinău vor pregăti şi vor prezenta în mod obligatoriu echipele sanitare pentru participare la competiţiile din sectoare şi din municipiu, conform planului de pregătire la protecţia civilă pe anul 2008.
6. Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău (dl Eugen Axentiev) va organiza circulaţia transportului şi menţinerea ordinii publice pe terenurile implicate în respectivele competiţii (anexa
nr. 2).
7. Regia “Exdrupo” ( dl Efim Cheptănari) va aproviziona cu apă potabilă participanţii la competiţii.

2. Direcţia sănătăţii (dl Mihai Moldovanu):
2.1.Va crea, până la 07 mai 2008, comisia municipală de arbitri şi
comisiile similare din sectoarele municipiului şi va organiza instruirea
membrilor acestor comisii;
2.2.Vor numi persoanele responsabile şi specialiştii necesari în
vederea pregătirii echipelor sanitare ale obiectivelor economice şi
primăriilor către competiţiile în cauză.
3 Direcţia situaţii excepţionale a municipiului Chişinău (dl PetruTopală) va elabora, până la 20 mai 2008, planul de pregătire şi desfăşurare a competiţiilor, przentându-l spre aprobare în modul stabilit.
4 Preturile de sector (dnii Calina Bostan, Mihail Cîrlig, Vladimir Guriţenco, Valeriu Nimerenco, Vladimir Şarban) vor crea, până la 08 mai
2008, comisii organizatorice şi vor amenaja locurile de desfăşurare a
competiţiilor echipelor sanitare. Echipele sanitare clasate pe locurile
I-III se vor prezenta la competiţia municipală, care va avea loc pe data
de 29 mai a.c.

8. Cheltuielile prevăzute pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor în sumă de 56060,00 lei, vor fi finanţate prin intermediul Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică (dna Eugenia Ciumac)
în limită alocaţiilor aprobate în acest scop din bugetul municipal Chişinău pe anul 2008.
9. Întreprinderea municipală “Parcul urban de autobuze” (dl lacob
Capcelea) va amenaja şi va pune la dispoziţie Direcţiei situaţii excepţionale un autobuz pentru evacuarea sinistraţilor (imitanţi) din focarele de contaminare radioactivă şi chimică.
10. Viceprimarul municipiului Chişinău (dl Nistor Grozavu) şi şeful
interimar al Direcţiei situaţii excepţionale a municipiului Chişinău (dl
Petru Topală) vor asigura controlul executării prevederilor prezentei
dispoziţii.
PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ

ANEXA nr.1 la dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 275-d din 17 aprilie 2008

Devizul de cheltuieli
pentru pregătirea şi desfăşurarea competiţiilor din sectoarele municipiului şi municipale ale echipelor sanitare din cadrul municipiului Chişinău anul 2008
Nr.
d/o
1.

2.

Denumirea acţiunilor
Premierea echipelor sanitare învingătoare (efectivul echipei - 24 persoane):
- locul întâi
- locul doi
- locul trei
Premierea învingătorului la activitatea artistică
Premierea membrilor colegiului de arbitri (câte o sută lei)
Premierea învingătorului la concursul celei mai bune gazete de iluminare sanitară
Premierea lucrătorilor medicali care au pregătit echipele sanitare (cinci persoane, a câte o sută lei)
Premierea efectivului participant activ la pregătirea şi desfăşurarea competiţiilor echipelor sanitare (şase
persoane)
Premierea echipelor sanitare care vor ocupa primul loc la etapă (5 x 300)
Premierea echipelor sanitare învingătoare din sectoare (efectivul echipei 24 persoane), nu mai puţin de 4
echipe sanitare

Suma (lei)

2400
21 60
1920
1200
2500
1200
500
1500
6000
25000
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Nr.
d/o

Denumirea acţiunilor

Suma (lei)

3.

Amenajarea sectorului pentru competiţii, imitarea focarului de contaminare chimică, mărfuri, rechizite şi
alte cheltuieli

4.

Transportarea colegiului de arbitri, echipamentului şi deservirea competiţiilor:
- benzină A-95, 1001
- benzină A-76, 60 1
- motorină, 60 1

1000

1200
696
684

5.

Alimentarea membrilor colegiului de arbitri (25 persoane) şi a figuranţilor (45 persoane) şi 20 lucrători de
serviciu

2700

6.

Rechizite de birou (diplome, mape, caiete, pixuri etc.)

1200

7.

Cupe şi fanioane (locul I, II, III) şi o cupă pentru primărie

1500

8.

Autobuzul echipat pentru transportarea sinistraţilor

1000

9.

Materialul de pansament:
Bandaj 5x10; 150 buc.
Bandaj 7x1 4; 150 buc.
Vată 70 gr.; 75 buc.
Pentru 15 echipe sanitare, la fiecare câte: 5 pachete de vată, 10 bandaje 5x10, 10 bandaje 7x14

1700

In total:

56060 lei
SPECIALIST PRINCIPAL AL DIRECŢIEI SITUAŢII
EXCEPŢIONALE A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Mihai TATARU
ANEXA nr.2 la dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 275-d din 17 aprilie 2008

LISTA
echipelor sanitare ale obiectivelor economice şi primăriilor care sunt
obligate să participe la competiţiile de totalizare pentru anul 2008:
Sectorul Botanica:
1. Aeroportul internaţional;
2. Academia de Transport, Comunicaţii şi Informatică;
3. S.A. “Moldcarton”;
4. Universitatea Tehnică din Moldova;
5. Primăria Băcioi;
6. Primăria Sângera.
Sectorul Buiucani:
1. S.A. “Bucuria”;
2. S.A. “Artima”;
3. S.A. “Zorile”;
4. S.A. “Tracom”;
5. S.A. “Taxi-scrvice”;
6. S.A. “Topaz”;
7. Universitatea de Stat din Moldova;
8. Universitatea pedagogică “Ion Creangă”;
9. Universitatea de arte;
10.Primăria Durleşti;
11.Primăria Ghidighici;
12.Primăria Truşeni;
13.Primăria Vatra.
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Sectorul Centru:
1. S.A. “Ionel”;
2. S.A. “Unic”;
3. S.A. “Hidropompa”;
4. S.A. “Stag”;
5. Nodul de cale ferată;
6. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
7. Universitatea Cooperativ-Comercială;
8. Universitatea de Stat Umanistă din Moldova;
9. Primăria Codru.
Sectorul Ciocana:
1. S.A. “Tutun-CTC”;
2. S.A. “Farmaco”;
3. S.A. “Moldovahidromaş”;
4. Parcul de troleibuze nr.3”;
5. Î.M. “EFES Vitanta Brewery” S.A.;
6. Î.S. “Fabrica de sticlă din Chişinău”;
7. Primăria Bubuieci;
8. Primăria Budeşti;
9. Primăria Coloniţa;
10. Primăria Cruzeşti;
11.Primăria Truşeni;
12.Primăria Vadul lui Vodă.
Sectorul Răşcani:
1. S.A. “Reţelele electrice Chişinău”;
2. Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
3. Universitatea Tehnică din Moldova;
4. Academia de Studii Economice din Moldova;
5. Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport;
6. Primăria Ciorescu;
7. Primăria Cricova;
8. Primăria Grătieşti;
9. Primăria Stăuceni.
SPECIALIST PRINCIPAL AL DIRECŢIEI SITUAŢII
EXCEPŢIONALE A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Mihai TATARU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-9

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune al unor încăperi din str. Bucureşti,
87 lit. A (parter) Partidului Liberal
Având în vedere demersul depus de Partidul Liberal nr. l din
16.01.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme
şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării
clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul
civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) şi art.
77 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău
DECIDE:
1. Se dau în locatiune, pe un termen de trei ani, Partidului

Liberal încăperile cu suprafaţa de 52,9 mp din str. Bucureşti, 87 lit. A
(parter), având destinaţia de sediu.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. 1 va păstra în arhivă contractul de locatiune nr. 2/04/001 din
22.01.2004.
3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
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4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/222 din 19.12.2003 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din
str. Bucureşti, 87 lit. A (parter) Partidului Reformei”.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-10

26 februarie 2008

Cu privire la darea în folosinţă a unei încăperi din str. Măria Cebotari, 53 (parter) Asociaţiei obşteşti SPIRU HARET
Având în vedere demersul Asociaţiei obşteşti “SPIRU HARET” nr.
54 din 08.12.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie,
reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât
cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 11 alin. (2)
din Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII din 17.05.1996 “Cu privire
la asociaţiile obşteşti”, art. 859 pct. l din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) şi art. 77 alin. (2) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dă în folosinţă, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, prin contract de comodat, Asociaţiei obşteşti “SPIRU
HARET” încăperea cu suprafaţa de 7,7 mp din incinta Liceului teoretic “SPIRU HARET” din str. Măria Cebotari, 53 (parter), având destinaţia
de sediu.

3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
comodat.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr.
7/23-27 din 01.04.1999 “Cu privire la darea în arendă a încăperilor
din incinta şcolii generale nr. 56 din str. Măria Cebotari, 53 (parter)
Asociaţiei “Prim-Plan”.
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună şi
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de comodat al încăperii specificate în
pct l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 2/99/028 din
03.06.1999.

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-11

26 februarie 2008

Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. A. Şciusev,
96 lit. G (parter) Şcolii specializate pentru copii şi tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă “DELFIN”
Având în vedere demersul depus de către Şcoala specializată pentru copii şi tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă “DELFIN” nr.
104 din 19.10.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie,
reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât
cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 859 pct.
l din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19
alin. (4) şi art. 77 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:

1. Se dau în folosinţă, pe un termen de trei ani, prin contract de
comodat, Scolii specializate pentru copii şi tineret a rezervelor
olimpice de polo pe apă “DELFIN” încăperile cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 47,4 mp din str. A. Şciusev, 96 lit. G (parter), având destinaţia de sediu.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de comodat al încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de comodat nr. 2/05/037 din
09.06.2005.
3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
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în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
comodat.

5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună şi Direcţia
generală edicaţie, tineret şi sport vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii

4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr.
22/42-55 din 27.04.2005 “Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. A. Şciusev, 96 (parter) Scolii
specializate pentru copii şi tineret a rezervelor olimpice de polo pe
apă “DELFIN”.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-12

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Bucureşti,
64 (parter) întreprinderii individuale “Topor Efim”
Având în vedere demersul Întreprinderii individuale “Topor Efim”
din 03.07.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea
locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/1 1 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul
civil al Republicii Moldova, art.14 alin. (2) lit.c), art.77 alin. (2) şi art.19
alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune până la 27.10.2010, fără drept de privatizare,
Întreprinderii individuale “Topor Efim” încăperea cu suprafaţa de 8,3
mp din incinta Liceului teoretic român-francez “Gh. Asachi”, situată pe
str. Bucureşti, 64 (parter), pentru amplasarea unei librării.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 11/4184 din 17.06.2004 «Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din
incinta Liceului teoretic român-francez “Gh. Asachi” din str. Bucureşti,
64 (parter) Întreprinderii individuale “Topor Efim”».
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună şi Direcţia
generală educaţie, tineret şi sport vor asigura executarea prevederilor deciziei în cauză.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperii specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/04/043 din
28.10.2004.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-13

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Iu. Gagarin,
4 lit. A (parter) instituţiei de învăţământ Centrul de instruire
a conducătorilor auto “VEHICUL”
Având în vedere demersul instituţiei de învăţământ Centrul de
instruire a conducătorilor auto “VEHICUL” nr. 118 din 02.10.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău
nr.4/1 1 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art.14 alin. (2) lit.c), art.77 alin. (2) şi art.19 alin. (4) din Legea
Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1. Se dă în locaţiune până la 18.11.2009, fără drept de privatizare,
instituţiei de învăţământ Centrul de instruire a conducătorilor auto
“VEHICUL” încăperea cu suprafaţa de 38,4 mp din incinta Centrului
de creaţie tehnică pentru copii şi adolescenţi Chişinău “POLITEHNIC”
din bd. lu.Gagarin, 4 lit.A (parter), în vederea amplasării unei săli de
studii. La calcularea plăţii pentru chirie va fi aplicat coeficientul de
piaţă Ku -1.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
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va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr.3/98/075/p din
03.09.2004.

pentru copii şi adolescenţi Chişinău “POLITEHNIC” din bd. Iu. Gagarin, 4 lit. A (parter) Întreprinderii de producţie şi instruire “VEHICUL”
S.R.L.».

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.

5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună şi Direcţia
generală educaţie, tineret şi sport vor asigura executarea prevederilor prezentei decizii.

4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 23/21-7
din 07.10.1998 «Cu privire la darea în arendă a încăperilor în incinta
Centrului de creaţie tehnică pentru copii şi adolescenţi “Politehnic”
din bd. Iurie Gagarin, 4 (parter) Întreprinderii de producţie şi instruire
“VEHICUL” S.R.L.» şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 11/4128 din 17.06.2004 «Cu privire la prelungirea termenului contractului
de locaţiune a unei încăperi din incinta Centrului de creaţie tehnică

PREŞEDINTE AL CONSIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-14

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din sos. Hânceşti,
2 lit. A (parter) întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”
Având în vedere demersul întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE” nr. 01-4/3 13a din 23.05.2007 şi nota informativă a
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/1 1 din
26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova,
art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1 . Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE” încăperile cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 13,1 mp din sos. Hânceşti, 2 lit. A (parter),
ca încăperi de serviciu.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 3/03/021 din
22.05.2003.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 9/8-13
din 25.02.2003 «Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din sos.
Hânceşti, 2 lit. A (parter) Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”».
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

23
Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-15

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mioriţa, 3/2
lit. A (parter) Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”
Având în vedere demersul Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE” nr. 01-4/3 13a din 23.05.2007 şi nota informativă a
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/1 1 din
26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova,
art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE” încăperile cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 16,6 mp din str. Mioriţa, 3/2 lit. A (parter),
ca încăperi de serviciu.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 9/8-10
din 25.02.2003 «Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str.
Mioriţa, 3/2 lit. A (parter) Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”».
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 3/03/023 din
22.05.2003.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-16

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Gh. Asachi,
68/1 lit. A (parter) Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”
Având în vedere demersul Întreprinderii municipale specializate
“LIFTSERVICE” nr. O l-4/313a din 23.05.2007 şi nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor
cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2)
lit. c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE” încăperile cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 12,3 mp din str. Gh. Asachi, 68/1 lit. A
(parter), ca încăperi de serviciu.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 3/03/022 din
22.05.2003.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 9/8-12
din 25.02.2003 «Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str.
Gh. Asachi, 68/1 lit. A (parter) întreprinderii municipale specializate
“LIFTSERVICE”».
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 3/16-17

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Ismail, 86
lit. B (parter) Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”
Având în vedere demersul Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE” nr. O l -4/313a din 23.05.2007 şi nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în
conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi
încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/1 1 din
26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova,
art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE” încăperile cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 39,1 mp din str. Ismail, 86 lit. B (parter), ca
încăperi de serviciu.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 13/20-21
din 27.03.2003 «Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str.
Ismail, 86 lit. B (parter) Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”» şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/30-69 din
23.07.2004 «Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor
încăperi din str. Ismail, 86 lit. B (parter) Întreprinderii municipale specializate “LIFTSERVICE”».
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 3/03/036 din
22.05.2003.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-18

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N. Zelinski,
5/7 lit. A (subsol cu geamuri) Întreprinderii de stat “Asociaţia de
gospodărire a spaţiilor verzi or. Chişinău”
Având în vedere demersul Întreprinderii de stat “Asociaţia de
gospodărire a spaţiilor verzi or. Chişinău” nr. 105/06 din 23.02.2006,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locaţivă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publica locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

15.04.2003.

1. Se dau în locaţiune, până la 14.04.2011, întreprinderii de stat
“Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chişinău” încăperile cu
altă destinaţie decât cea locaţivă cu suprafaţa de 75,2 mp din
str. N. Zelinski, 5/7 lit. A (subsol cu geamuri), având destinaţia de
sediu.

5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 1/03/037 din

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 10/209 din 06.03.2003 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str.
N. Zelinski, 5/7 lit. A (subsol cu geamuri) Întreprinderii de stat
“Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chişinău”.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
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DECIZIE
nr. 3/16-19

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Traian, 23/1
lit. A (etajul 1) Întreprinderii mixte “AQUAFRANS” S.R.L.
Având in vedere demersul Întreprinderii mixte “AQUAFRANS” S.R.L nr. 13/06 din 04.07.2006, nota informativă a Direcţiei
generale economie, reforme si relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chisinău nr. 4/11 din 26.09.2003. in
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2)
lit. c), art. 77 alin. (2) si art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chisinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, până la 27.03.2009, Întreprinderii mixte “AQUAFRANS” S.R.L. încăperile cu altă destinaţie decât cea
locativă cu suprafaţa de 22,7 mp din bd. Traian, 23/1 lit.A (etajul
1), având destinaţia de curăţătorie chimică si grup tehnico-sanitar.
Plata chiriei se va percepe cu aplicarea coeficientului K-2,0.

solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chisinău nr. 9/820 din 25.02.2003 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din
bd. Traian, 23/1 lit. A (etajul 1) Întreprinderii mixte “AQUAFRANS”
S.R.L.” si decizia Consiliului municipal Chisinău nr. 11/41-15 din
17.06.2004 “Despre operarea unor modificări în decizia Primăriei
municipiului Chisinău nr. 9/8-20 din 25.02.2003 “Cu privire la darea în
arendă a unor încăperi din bd. Traian, 23/1 lit. A (etajul 1) Întreprinderii mixte “AQUAFRANS” S.R.L.”.
5. Viceprimarul municipiului Chisinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate in
pct. 1 şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 1/03/032 din
28.03.2003.
3. Decizia în cauza îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-20

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. V. Dokuceaev, 13 lit. A (parter) Întreprinderii municipale “Regia transport
electric”
Având în vedere demersul întreprinderii municipale “Regia transport electric” nr.070/604 din 03.10.2007 şi nota informativă a Direcţiei
generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/1 1 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2)
lit. c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Întreprinderii municipale “Regia transport electric” încăperile cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 74,5 mp din str. V. Dokuceaev, 13 lit. A
(parter), având destinaţia unui post de dispecerat.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/01/048/p din
23.05.2005.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 15/11-21
din 05.07.2001 «Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str.
V. Dokuceaev, 13 (parter) Întreprinderii municipale “Regia transport
electric” Chişinău» şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/4222 din 27.04.2005 «Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune
a unor încăperi din str. V. Dokuceaev, 13 lit. A (parter) Întreprinderii
municipale “Regia transport electric” Chişinău».
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 3/16-21

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 50
lit. A (etajul 23) dnei Parascovia Lefter
Având în vedere cererea dnei Parascovia Lefter din 17.07.2006,
nota informativa a Direcţiei generale economie, reforme si relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu alta destinaţie decât cea locativâ
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) si art. 19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publica locala”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, până la 16.02.2010, dnei Parascovia Lefter
încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 18,8
mp din bd. Dacia, 50 lit. A (etajul 23), pentru necesitaţi gospodăreşti.

solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abroga decizia Primăriei municipiului Chişinău nr.
3/14-2 din 23.01.2003 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi
din bd. Dacia, 50 lit. A (etajul 23) dnei Parascovia Lefter” si decizia
Consiliului municipal Chişinău nr. 24/12-3 din 07.06.2005 “Despre
operarea unor modificări în decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 3/14-2 din 23.01.2003 “Cu privire la darea in arenda a unor
încăperi din bd. Dacia, 50 lit. A (etajul 23) dnei Parascovia Lefter”.
5. Viceprimarul municipiului Chisinau dl Mihai /Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

2. Direcţia generala economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 1/03/011 din
17.02.2003.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-22

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Matei Millo,
9/3 lit. A (soclu) Întreprinderii individuale “Tatiana-Buzilo”
Având în vedere demersul Întreprinderii individuale “Tatiana-Buzilo” nr. l din 02.10.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul
gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875
din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin.
(2) si art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, până la 18.01.2010, fără drept de
privatizare, Întreprinderii individuale “Tatiana-Buzilo” încăperea cu
suprafaţa de 15,0 mp din incinta Şcolii de Arte “A.Stârcea”, situată pe
str. Matei Millo, 9/3 lit. A (soclu), având destinaţia de bufet.
2. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperii specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 1/01/004P din
06.09.2004.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr.
13/30-22 din 23.07.2004 “Cu privire la prelungirea contractului de
locaţiune a unei încăperi din incinta Scolii de Arte “A.Stârcea” din str.
Matei Millo, 9/3 (soclu) Întreprinderii individuale “Tatiana-Buzilo”.
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună şi Direcţia cultură vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezenţei
deciziei.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 3/16-23

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. loan Vodă
Viteazul, 15 lit. A (subsol) dnei Tatiana Roşcovan
Având in vedere cererea dnei Tatiana Roşcovan din 27.09.2006,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme si relaţii
patrimoniale, in conformitate cu Regulamentul gestionarii clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu alta destinaţie decât cea locativăproprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) si art. 19 alin.
4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

02.07.2002.

1. Se da în locaţiune, până la 01.07.2010, dnei Tatiana Roşcovan
încăperea cu altă destinaţie decât cea locativa cu suprafaţa de
6,3 mp din str.Ioan Vodă Viteazul, 15 lit. A (subsol), pentru necesităţi gospodăreşti. Plata chiriei va fi achitată în conformitate
cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 24/9 din 07.06.2005,
începând cu 01.07.2005.

5. Viceprimarul municipiului Chisinau dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 14/16-1
din 13.06.2002 “Cu privire la darea în arendă a unei încăperi din str.
loan Vodă Viteazul, 15 lit. A (subsol) dnei Tatiana Roşcovan”.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generala economie, reforme si relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperii specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 1/02/039 din

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-24

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. loan Vodă
Viteazul, 15 lit. A (demisol) dlui Valeriu Ciobanu
Având în vedere cererea dlui Valeriu Ciobanu din 27.09.2006,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme si relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

12.07.2002.

1. Se dă în locaţiune, până la 01.07.2010, dlui Valeriu Ciobanu încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
7,1 mp din str. loan Vodă Viteazul, 15 lit.”A” (demisol), pentru
necesităţi gospodăreşti. Plata chiriei va fi achitată în conformitate
cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 24/9 din 07.06.2005,
începând cu 01.07.2005.

5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Minai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperii specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 1/02/036 din

3. Decizia în cauza îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abroga decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 14/16-4
din 13.06.2002 “Cu privire la darea în arendă a unei încăperi din str.
loan Vodă Viteazul, 15 lit. A (subsol) dlui Valeriu Ciobanu”.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 3/16-25

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. V. Dokuceaev,
1 1 lit. A (parter) Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”
Având în vedere demersul Întreprinderii individuale “CATONCATRUC” nr. 8 din 05.10.2007, nota informativă a Direcţiei generale
economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.
875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77
alin. (2) şi art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune până la 31.12.2010, fără drept de privatizare,
Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC” spaţiul cu suprafaţa de 7,4
mp din holul Centrului Medicilor de Familie nr. 7 din str. V. Dokuceaev,
11 lit. A (parter), în vederea amplasării unei tarabe pentru comercializarea produselor de patiserie şi băuturilor răcoritoare.

solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 7/5-19 din
21.03.2002 «Cu privire la darea în arendă a unor spaţii din holul Centrului Consultativ Diagnostic din str. 31 August 1989, 63 lit. A (parter)
şi din holul Centrului Medicilor de Familie nr. 7 din str. V. Dokuceaev,
11 lit. A (parter) întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”» şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 29/17-8 din 23.09.2005 «Cu
privire la prelungirea contractelor de locaţiune a unor spaţii din holul Centrului Consultativ Diagnostic din str. 31 August 1989, 63 lit. A
(parter) şi din holul Centrului Medicilor de Familie nr. 7 din str. V. Dokuceaev, 11 lit. A (parter) Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”».
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună şi Direcţia sănătăţii vor asigura executarea prezentei decizii.

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va
întocmi un nou contract de locaţiune a spaţiului specificat în pct.
l şi va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/02/026/p din
26.10.2005.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/16-26

26 februarie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Ismail, 25
lit. B (parter) dnei Tatiana Slutu
Având în vedere cererea dnei Tatiana Slutu din 02.03.2007, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune până la 14.03.2010, fără drept de privatizare, dnei Tatiana Slutu încăperea cu suprafaţa de 8,1 mp din incinta
Dispensarului dermatovenerologic orăşenesc Chişinău, situată pe str.
Ismail, 25 lit. B (parter), pentru prestarea de servicii foto.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperii specificate în
pct. l şi va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/04/007 din
15.03.2004.

3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/29-14
din 18.02.2004 “Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din
incinta Dispensarului municipal dermatovenerologic din str. Ismail,
25 lit. B (parter) dnei Tatiana Slutu”.
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mjhai Furtună şi Direcţia sănătăţii vor asigura executarea prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 3/16-27

26 februarie 2008

Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. Mitropolit
Varlaam, 90 lit. A (parter) Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Chişinău
Având în vedere demersul Agenţiei pentru ocuparea forţei de
muncă a municipiului Chişinău nr. 493 din 22.06.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în
conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi
încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din
26.09.2003, în temeiul art. 859 pct.l din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) şi art. 19 alin. (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

pct. l şi va păstra în arhivă contractul de comodat nr. 3/99/012/p din
13.01.2005.
3. Decizia în cauză îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de comodat.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 16/4218 din 22.12.2004 “Cu privire la prelungirea contractului de comodat
al unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 90 lit. A (parter) Agenţiei
pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Chişinău”.
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în folosinţă, până la 08.06.2010, prin contract de comodat, Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Chişinău încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
336,5 mp din str. Mitropolit Varlaam, 90 lit. A (parter), având destinaţia de sediu.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de comodat al încăperilor specificate în

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/17

26 februarie 2008

Cu privire la utilizarea toponimicului „Chişinău” în marca de produs a Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
Având în vedere scrisoarea Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery”S.
A., înregistrat cu nr. 04-109/7472 din 15.11.2007, şi nota informativă a
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul şi condiţiile de
acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale şi denumirii
oficiale sau istorice a municipiului Chişinău în denumirea întreprinderii şi/sau în marca de produs şi/sau de servicii, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chişinău nr. 53/17 din 20.07.2006, în temeiul
art. 14 (3) şi art. 19 (3) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se permite Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. (certificat de înregistrare nr. 1003600015208 din 10.08.95, cod fiscal
1003600015208), cu sediul în municipiul Chişinău, str. Uzinelor,
167, să utilizeze, cu drept exclusiv, timp de 10 ani, toponimicul „Chişinău” în marca comercială la bere, cu achitarea sumei de 1,0 mln.
lei, pentru dreptul exclusiv de utilizare a toponimicului, la contul
bancar al Trezoreriei teritoriale Chişinău - bugetul municipiului nr.
226630149810166, contul trezorerial nr. 12232010140.
2. Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. se obligă să achite
taxa pentru dreptul de a folosi simbolica locală, în mărime de 0,1 la
sută faţă de venitul din vânzări a producţiei fabricate cu aplicarea

simbolicii locale, la contul bancar al Trezoreriei teritoriale Chişinău
- bugetul municipiului nr. 226630149810166, contul trezorerial nr.
12232010140.
3. Responsabilitatea pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale
şi plata în termen la bugetul unităţii administrativ-teritoriale a taxei
respective şi-o asumă contribuabilul.
4. Pentru neachitarea la timp şi în mărime deplină a taxei, se aplică sancţiuni financiare conform legislaţiei fiscale în vigoare.
5 Transmiterea dreptului de utilizare a acestui toponimic unei alte
persoane fizice sau juridice se efectuează doar cu permisiunea Consiliului municipal Chişinău.
6 Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 15/5 din
14.04.03 Cu privire la autorizarea folosirii simbolicii locale”.
7. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 3/18

26 februarie 2008

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Rîşcani
Având în vedere demersul Preturii sectorului Rîşcani nr. 5 din
25.01.2008. în conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chişinău nr 11/18 dm 03.06.2004, în temeiul art.
14 alin. 2 Ut. b) şi art 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI
din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală’, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Rîşcani, conform extrasului din registru (se anexează).
2. Comisia de casare va întocmi procesul-verbal privind posibilitatea utilizării pieselor care ulterior vor fi luate în evidenţă contabilă,

stabilindu- se valoarea lor.
3. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Mihail Furtună, şi pretorul sectorului Rişcani, dl Mihail Cîrlig, vor asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

ANEXA nr.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/18 din 26 februarie 2008

REGISTRUL
actelor fondurilor fixe scoase de la balanţa Preturii sectorului Rîşcani
Nr.
d/o

Denumirea
obiectului

Marca

Nr.de
inventar
sau de stat

Anul
produ
-cerii

Valoarea
iniţială,
lei

Codul de
amorti -zare

Norma
de
amortizare

Suma
uzurii,
lei

Valoarea
restantă,
lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Autoturism

GAZ
3101

01510004
CKV-551

1996

67500

15870200000

8

67500

-

SECRETAR AL CONSILIULUI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
nr. 3/19

28 februarie 2008

Cu privire la majorarea cu 20 la sută a salariilor angajaţilor din
sfera socială din localităţile componente ale municipiului Chişinău pe anul 2008
În scopul ameliorării stării materiale a angajaţilor din sfera socială
din localităţile componente ale municipiului Chişinău, având în vedere sesizarea Consiliului municipal al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
nr. 06-118/922 din 11.02.2004, în temeiul art. 28 din Legea nr. 355-XVI
din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, art. 27 (3) din Legea nr. 397-XVI din 16.10.2003 „Privind finanţele
publice locale”, art. 14 (2) lit. n) şi art. 19 (4) din Legea nr. 436-XVI din
12.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se acceptă majorarea salariilor angajaţilor din sfera socială din
localităţile componente ale municipiului Chişinău cu 20 la sută din salariul de bază pentru perioada 01.01.-31.12.2008, în sumă de 6743,8
mii lei, cu separarea cheltuielilor respective în bugetele locale şi în

dările de seamă ale instituţiilor publice, conform anexelor nr. l şi 2.
2. Drept sursă de acoperire a cheltuielilor stipulate în pct. l al prezentei decizii se consideră veniturile suplimentare obţinute la executarea bugetului municipal Chişinău în anul 2007.
3. Viceprimarii dnii Mihai Furtună şi Igor Lupulciuc vor asigura
controlul executării prezentei decizii.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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ANEXA nr.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/19 din 28 februarie 2008

CALCULELE
privind majorarea cu 20 la sută a salariilor de bază ale angajaţilor din
instituţiile de învăţământ rurale pe anul 2008
(mii lei)

Oraşe, sate (comune)

Nr.de
unităţi

Suma salariului pentru
o luni (fără
majorare)

Suma salariului pentru o
lună (majorat
cu 20%)

Diferenţa

Necesarul de mijloace financiare
suplimentare pentru 12 luni
111.00

112.00
(24%)

116.00
(3%)

Total

Grupa principală „învăţământul” - total

3071,0

2133,6

25603

426,7

5120,4

1228,9

153,6

6502,9

inclusiv: Codru

112,0

70,5

84,6

14,1

169,2

40,6

5,1

214,9

Cricova

299,0

217,8

261,4

43,6

523,2

125,6

15,7

664,5

Durleşti

385,0

263,5

316,2

52,7

632,4

151,8

19,0

803,2

Sângera

335,0

221,2

265,4

44,2

530,4

127,3

15,9

673,6

Vadul lui Vodă

199,0

142,0

170,4

28,4

340,8

81,8

10,2

432,8

Vatra

121,0

69,4

83,3

13,9

166,8

40,0

5,0

211,8

Băcioi

239,0

164,7

197,7

33,0

396,0

95,0

11,9

502,9

Bubuieci

204,0

149,5

179,4

29,9

358,8

86,1

10,8

455,7

Budeşti

115,0

82,2

98,6

16,4

196,8

47,2

5,9

249,9

Ciorescu

247,0

175,3

210,4

35,1

421,2

101,1

12,6

534,9

Cruzeşti

53,0

34,0

40,8

6,8

81,6

19,6

2,4

103,6

Grătieşti

178,0

123,1

147,7

24,6

295,2

70,8

8,9

374,9

Stăuceni

148,0

114,4

137,3

22,9

274,8

66,0

8,2

349,0

Tohatin

59,0

39,1

46,9

7,8

93,6

22,4

2,8

118,8

Truşeni

162,0

113,8

136,5

22,7

272,4

65,4

8,2

346,0

Coloniţa

97,0

66,9

80,3

13,4

160,8

38,6

4,8

204,2

Condriţa

20,0

13,5

16,2

2,7

32,4

7,8

1,0

41,2

Ghidighici

98,0

72,7

87,2

14,5

174,0

41,8

5,2

221,0

SECRETAR AL CONSILIULUI
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ANEXA nr.2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/19 din 28 februarie 2008

CALCULELE
privind majorarea cu 20 la sută a salariilor de bază ale angajaţilor din
sfera socială din localităţile rurale pe anul 2008 (fără instituţiile de învăţământ
Oraşe, sate (comune)

Grupa principală „Cultura”- total

Nr.de unităţi

111,0

Suma salariului
pentru o lună
(fără majorare)

60,7

Suma salariului
pentru o lună
(majorat cu
20%)

72,8

Diferenţa

Necesarul de mijloace
financiare suplimentare
pentru 12 luni
111.
00

12,1

112.00
(24%)

145,2 34,8

Total

116.00
(3%)
4,5

184,5

32
inclusiv:
Codru

1,5

0,8

1,0

0,2

2,4

0,6

0,1

3,1

Cricova

13,5

7,3

8,7

1,4

16,8

4,0

0,5

21,3

Durleşti

8,0

4,7

5,6

0,9

10,8

2,6

0,3

13,7

Sângera

11,0

5.7

6,8

1,1

13,2

3,2

0,4

16,8

Vadul lui Vodă

11,0

6,6

7,9

1,3

15,6

3,7

0,5

19,8

Vatra

2,5

1,4

1,7

0,3

3,6

0,9

0,1

4,6

Băcioi

5,5

3,1

3,7

0,6

7,2

1,7

0,2

9,1

Bubuieci

2,5

1,4

1,7

0,3

3,6

0,9

0,1

4,6

Budeşti

8,5

4,2

5,0

0,8

9,6

2,3

0,3

12,2

Ciorescu

6,0

3,4

4,1

0,7

8,4

2,0

0,3

10,7

Cruzeşti

2,5

1,4

1,7

0,3

3,6

0,9

0,1

4,6

Grătieşti

6,0

3,4

4,1

0,7

8,4

2,0

0,3

10,7

Stăuceni

5,5

3,0

3,6

0,6

7,2

1,7

0,2

9,1

Tohatin

2,5

1,5

1,8

0,3

3,6

0,9

0,1

4,6

Truşeni

8,0

3,9

4,7

0,8

9,6

2,3

0,3

12,2

Coloniţa

4,5

2,4

2,9

0,5

6,0

1,4

0,2

7,6

Condriţa

1,5

0,7

0,8

0,1

1,2

0,3

0,1

1,6

Ghidighici
10,5
Grupa principală „Asigu- 31
rarea si asistenţa socială”
- în total
inclusiv:
Vadul lui Vodă
1

5,8
18,6

7,0
22,3

1,2
3,7

14,4
44,4

3,4
10,7

0,4
1,3

18,2
56,4

0,6

0,7

0,1

1,2

0,3

-

1,5

Vatra

1

0,6

0,7

0,1

1,2

0,3

-

1,5

Durleşti

3

1,8

2,2

0,4

4,8

1,1

0,2

6,1

Cricova

2

1,2

1,4

0,2

2,4

0,6

0,1

3,1

Codru

3

1,8

2,2

0,4

4,8

U

0,2

6,1

Sângera

3

1,8

2,2

0,4

4,8

U

0,1

6,0

Bubuieci

2

1,2

1,4

0,2

2,4

0,6

0,1

3,1

Băcioi

3

1,8

2,2

0,4

4,8

1,1

0,1

6,0

Budeşti

1

0,6

0,7

0,1

1,2

0,3

-

1,5

Grătieşti

2

1,2

1,4

0,2

2,4

0,6

0,1

3,1

Ciorescu

2

1,2

1,4

0,2

2,4

0,6

0,1

3,1

Ghidighici

1,5

0,9

1,2

0,3

3,6

0,9

0,1

4,6

Cruzeşti

0,5

0,3

0,4

0,1

1,2

0,3

-

1,5

Coloniţa

1

0,6

0,7

0,1

1,2

0,3

-

1,5

Truşeni

2

1,2

1,4

0,2

2,4

0,6

0,1

3,1

Stăuceni

2

1,2

1,4

0,2

2,4

0,6

0,1

3,1

-

-

Condriţa
Tohatin

1

0,6

0,7

0,1

1

1,2

0,3

1,5
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