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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 ȘI DECIZIILE:
y Cu privire la abrogarea dispoziţiei viceprimarului municipiului Chişinău nr. 237-d din 07.04.2008
y Cu privire la abrogarea pct. 1 al dispoziţiei viceprimarului municipiului Chişinău nr. 296-d din 24.04.2008
y Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Municipal
Dermatovenerologic
y Despre excluderea apartamentului nr. 4 din str.Lev Tolstoi, 6 de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Moscova, 16 lit. A (parter, subsol cu geamuri) Clinicii de medicină estetică “CME SANCOS” S.R.L.
y Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Centru
y Cu privire la măsurile complexe de diminuare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătăţii
populaţiei din municipiul Chişinău
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 34 lit. B (parter) Consiliului regional
sindical “Moldova-business-sind” al sectorului Centru din municipiul Chişinău
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Florilor, 28/3 (subsol cu geamuri) Asociaţiei obşteşti “Centrul azerilor din municipiul Chişinău “ARAZ”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Andrei Doga, 25 (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 str. Kiev, 2 lit.A (parter, demisol) Direcţiei Pază de Stat
a municipiului Chişinău
y Cu privire la darea în locaţiune a unei incâperi din str. Minsk, 47 lit. A (subsol) Societăţii comerciale
“Hipnotic” S.R.L
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 36 lit. B3 (subsol) dnei Aliona Oancea
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 36 lit. B3 (subsol cu geamuri) dlui Petra
Oancea
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. M. Sadoveanu, 30/2 lit. A (demisol) dlui Vitalie
Radu
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. C.Negruzzi, 3/2 lit. A (parter) Firmei “MEDTEHFARM”
S.R.L.
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Miron Costin, 17/1 lit. A (parter) S.A. “Farmacia nr.
280”
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y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 69 lit. A (subsol) Biroului
notarial “Muruianu Ludmila”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Vlaicu Pârcălab, 26 lit. B (subsol) dnei Galina
Magurean
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Aeroport, 11 lit. A (subsol, subsol cu geamuri)
Societăţii cu răspundere limitată “Eleron”
y Cu privire la cesiunea locaţiunii încăperilor din str. N. Zelinski, 8 lit. A (subsol) dlui Constantin Buga
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str.Minsk, 47 lit.”A” (subsol) dnei Angela Bejuc
y Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. Mitropolit Petru Movilă, 6/2 lit. A (etajul 1) Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Ion Luca Caragiale, 2 lit. A (etajul 1) Întreprinderii
individuale “CATON-CATRUC”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Belgrad, 19/4 lit.A (soclu) dlui Lilian Pereu
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.Belgrad, 19/4 lit.A (demisol) dlui Victor Golubenco
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 7/1 lit. A (subsol) dnei Claudia Bălan
y Сu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din sos. Munceşti, 806/2 lit.A (subsol) dnei Olga Onica
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.Trandafirilor, 11/1 lit.A (subsol) dlui Vitalie Boguş
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N. Zelinski, 6/2 lit. A (subsol) dlui Ghenadie Gangan
y Cu privire la darea în locaţiune a unui garaj din Calea leşilor, 5/3 lit. D dlui Ion Fotachi
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Măria Cebotari, 11 lit. D (subsol) dlui Pavel Craevschi
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Suceviţa, 41 lit. A (subsol cu geamuri) dlui Ion
Meşină
y Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. M. Sadoveanu, 2 (etaj
tehnic) Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Moscova, 16 lit.A (subsol) Societăţii pe acţiuni
“GOSPODINA”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu) Societăţii cu răspundere limitată “Viral-Elegant”
y Cu privire la darea în locatiune a unor încăperi din str, A. Şciusev, 90 lit. A (etajul 2) Întreprinderii individuale “CIORNÎI OLEG”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae Milescu Spătarul, 3/1 lit. A (parter) Asociaţiei obşteşti “Clubul sportiv de arte marţiale “Patriot”
y Сu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Albişoara, 84 lit. A (etajul 2) Întreprinderii individuale “ Gloria-Varnacova”
y Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. Ion Luca Caragiale, 2 lit. A (acoperiş) Întreprinderii
mixte “MOLDCELL” S.A.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 525-d

18 august 2008

Cu privire la abrogarea dispoziţiei viceprimarului municipiului
Chişinău nr. 237-d din 07.04.2008
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău,
în conformitate cu Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare a unităţilor comerciale și de prestare a serviciilor sociale
pe teritoriul municipiului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 13/4 din 27.12.2007, în temeiul art. 29 alin. (1)
lit. k) și art. 32 alin.(l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”, dispoziţiei primarului general al municipiului Chișinău nr. 64-dc din 28.02.2008 “Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei municipiului Chișinău și ale secretarului Consiliului
municipal”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:

din str. T. Vladimirescu. 1/3 a î.I. “Tavaluc Valentina”.
2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Comisariatului general
de poliţie al municipiului Chișinău, Inspectoratului fiscal de stat
Chișinău și Preturii sectorului Râșcani.
3. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică și prestări servicii, Comisariatul general de poliţie al municipiului Chișinău și Pretura
sectorului Râșcani vor asigura controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii.
VICEPRIMAR
Mihai FURTUNĂ

1. Se abrogă dispoziţia viceprimarului municipiului Chișinău nr.
237-d din 07.04.2008 ,,Cu privire la suspendarea activităţii gheretei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 528-d

18 august 2008

Cu privire la abrogarea pct. 1 al dispoziţiei viceprimarului
municipiului Chişinău nr. 296-d din 24.04.2008
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău și
scrisoarea Preturii sectorului Centru din 10.07.2008, în conformitate
cu Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a
unităţilor comerciale și de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul
municipiului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinâu nr. 13/4 din 27.12.2007, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. k) și art.
32 alin.(l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală”, dispoziţiei primarului general al municipiului Chișinău
nr. 64-dc din 28.02.2008 “Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei
municipiului Chișinău și ale secretarului Consiliului municipal”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:
1. Se abrogă prevederile pct. l din dispoziţia viceprimarului mu-

nicipiului Chișinău nr. 296-d din 24.04.2008 “Cu privire la suspendarea autorizaţiei de funcţionare a gheretei S.A. “Dimal” din str. Mioriţa,
10/1”.
2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Comisariatului general de
poliţie al municipiului Chișinău, Inspectoratului fiscal de stat Chișinău și Preturii sectorului Centru.
3. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică și prestări servicii, Comisariatul general de poliţie al municipiului Chișinău și Pretura sectorului Centru vor asigura controlul executării prevederilor
prezentei dispoziţii.
VICEPRIMAR
Mihai FURTUNĂ
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/2-4

26 iunie 2008

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Municipal Dermatovenerologic
Urmare a examinării proceselor-verbale de casare a mijloacelor
fixe nr. 1-10 din 21.11.2007, întocmite de Comisia permanentă de casare a mijloacelor fixe a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Municipal Dermatovenerologic, în conformitate cu Regulamentul
privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile)
fixe, adoptat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/18 din
03.06.2004 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea
bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe”, în temeiul art. 14 alin. (2)
lit. b) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Municipal Dermatovenerologic, conform
anexei.
2. Direcţia evidenţă contabilă și analiză economică a Primăriei
municipiului Chișinău (dna Eugenia Ciumac) va exclude de la balanţa
Consiliului municipal Chișinău mijloacele fixe supuse casării, conform

anexei.
3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispensarul Municipal Dermatovenerologic (dl Petru Bulgac) va asigura completarea compartimentului „Rezultatele casării obiectului” din procesele-verbale
întocmite privind piesele și materialele utilizabile ale mijloacelor fixe
casate, care ulterior vor fi luate la evidenţa contabilă a instituţiei, stabilindu-se valoarea lor. Elementele pieselor care conţin metale preţioase vor fi predate Vistieriei de Stat a Republicii Moldova, conform
cerinţelor legislaţiei în vigoare.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Igor Lupulciuc va asigura
controlul executării prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/2-4 din 26 iunie 2008

REGISTRUL
proceselor-verbale privind casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Municipal Dermatovenerologic
Nr.
Denumirea obiecproctului
verb.
1
2
Calorimetru fotoe1
lectric
Dulap pentru sterili2
zare cu aer uscat
Micposcop luminis3
cent

3

Numărul de
Anul
inventar/ de fabrifabricaţie
cării
4
5

Valoarea Codul de Norma de uzu- Suma uzu- Valoarea
iniţială
amortiră anuală (%
rii totale restantă
(lei)
zare
și le)
(lei)
(lei)
6
7
8
9
10

KOPK-2

14841919002

1985

7440,0

4736

7,0% 520,8

7440,0

-

УХЛ4Д,2

14841920003

1968

2665,0

4519

7,7% 205,21

2665,0

-

Люман

14841919001

1978

29900,0

4512

83% 2481,7

29900,0

-

Marca

4

Distilator electric

Д-4-2-ДА007 14841940011

2000

1460,0

4736

7,7% 112,0

1460,0

-

5

Distilator electric

Д-4-2-ДА007 14841940001

1996

1793,0

4737

10,0% 179,30

1793,0

-

6

Dulap sterilizator cu
ШСС-80-П
aer uscat

14841920010

1988

15500,0

4519

7,7% 1193,5

15500,0

-

7

Dulap sterilizator cu
ШСС-250-ПР 14841920011
aer uscat

1989

15500,0

4519

7,7% 1193,5

15500,0

-

8

Distilator electric

Д-10

14841920009

1986

1178,0

4737

7,7% 90,71

1178,0

-

9

Autoclav electric

AB-75

14841940003

1988

2666,0

4723

10,0% 266,6

2666,0

-

10

Computer

AM 486100
DX4

14847000001

1995

5620,0

4737

10% 562,0

5620,0

-

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/3

26 iunie 2008

Despre excluderea apartamentului nr. 4 din str.Lev Tolstoi, 6 de la
balanţa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare
Având în vedere cererea dlui Vitalie Popa, înregistrată cu
nr.P-2095/08 la 12.03.2008, nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale și amenajare nr.P-724/1/08 din 31.03.2008, în conformitate cu art. 14 (2) din Legea privatizării fondului de locuinţe
nr.1324-XII din 10.03.1993, art.14 (2) lit.b), art.19 (4) și art.77 (4) din
Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se exclude apartamentul nr.4 (proprietate privată) din str.Lev
Tolstoi, 6 de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale și
amenajare a Consiliului municipal Chișinău.
2. După încheierea procedurii de excludere a apartamentului de
la balanţă:

S.R.L. „Chișinău-Gaz”, S.A. „Termocom” vor încheia, în termen de o lună,
cu proprietarul apartamentului, dl Vitalie Popa, contracte bilaterale
privind prestarea serviciilor.
2.2. Proprietarul apartamentului va încheia cu gestionarul
fondului locativ, indiferent de forma lui de proprietate, contractul
privind utilităţile de uz comun din imobil și salubrizarea terenului
aferent.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2.1. Conducătorii întreprinderilor S.A. „Ара-Canal Chișinău”, Î.M.
„Infocom”, Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.,

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-16

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Moscova,
16 lit. A (parter, subsol cu geamuri) Clinicii de medicină estetică
“CME SANCOS” S.R.L.
Având în vedere demersul Clinicii de medicină estetică “CME
SANCOS” S.R.L. nr. 6 din 19.05.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu
Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă -proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art.
278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77
alin.(2) și art. 19 alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune Clinicii de medicină estetică “CME SANCOS” S.R.L., pe un termen de trei ani, încăperile nelocative cu suprafaţa de 138,0 mp din bd. Moscova, 16 lit. A (parter - 26,5 mp, subsol cu
geamuri - 111,5 mp), având destinaţia de centru de medicină estetică.
Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 719,94 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 5/03/046 din
20.05.2003.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr.
13/20-26 din 27.03.2003 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi
din bd. Moscova, 16 (subsol) Clinicii de medicină estetică “SANCOS”.
5. Direcţia generală locaţiv-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobile.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihal Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

6
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/2-3

26 iunie 2008

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Centru
Urmare a examinării proceselor-verbale de casare a mijloacelor
fixe nr. l - 11 din 20.04.2007, nr. 12-19 din 25.04.2007, nr. 20-23 din
10.10.2007, nr. 24-27 din 16.10.2007, nr. 38-34 din 18.10.2007 și nr.
35-45 din 22.10.2007, întocmite de Comisia permanentă de casare a
mijloacelor fixe a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Centru, în conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/18 din 03.06.2004
“Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor
uzate raportate la mijloacele fixe”, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) și art.
19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436 -XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:

conform anexei.
3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Centru (dna Adela Glavan) va asigura completarea compartimentului „Rezultatele casării obiectului” din procesele-verbale
întocmite privind piesele și materialele utilizabile ale mijloacelor fixe
casate, care ulterior vor fi luate la evidenţa contabilă a instituţiei, stabilindu-se valoarea lor. Elementele pieselor care conţin metale preţioase vor fi predate Vistieriei de Stat a Republicii Moldova, conform
cerinţelor legislaţiei în vigoare.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Igor Lupulciuc va asigura
controlul executării prezentei decizii.

1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Centru, conform anexei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. Direcţia evidenţă contabilă și analiză economică a Primăriei
municipiului Chișinău (dna Eugenia Ciumac) va exclude de la balanţa Consiliului municipal Chișinău mijloacele fixe supuse casării,

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/2-3 din 26 iunie 2008

REGISTRUL
proceselor-verbale privind casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Asociaţia Medicală Teritorială Centru Chişinău
Nr.
pr.Denumirea obiecvertului
bal
1
2
1
2
3
4
5

6
7
8

3

VaNumărul de inNorma de
Anul fa- loarea
Codul de
ventar sau de
uzură anuală
bricării iniţială amortizare
fabricaţie
(% și lei)
(lei)
4
5
6
7
8

Suma
Valoarea
uzurii
restantă
totale
(lei)
(lei)
9
10

Autoclav

ГК-100-ЗМ

14841920342

1986

7128,0

4735

7128,0

-

Dulap de sterilizare cu
aer fierbinte
Aparat pentru investigaţii audiometrice
Instalaţie criochirurgicală
Microscop binocular
pentru investigaţii
imunologice
Aparat pentru corecţia
vorbirii
Rezervor pentru prelucrarea peliculei
Rezervor pentru prelucrarea peliculei

ГП-80

14841920344

1986

3962,0

4735

3962,0

-

MA-31

14901811112

1988

3479,0

4727

3479,0

-

«Криоэлектроника 2»
-

14901800236

1992

4237,0

4734

4237,0

-

14901200286

1986

12920,0 4735

10,0%
712,8
10,0%
396,2
20,0%
695,8
10,0%
423,7
10.0%
1292,0

АИР-174

14901811116

1985

2145,0

4726

2145,0

-

БП-1

14902200116

1985

2691,0

4733

2691,0

-

БП-1

14902200114

1991

2354,0

4733

20,0%
429,0
10,0%
269,1
10,0%
235,4

2354,0

-

Marca

12920,0 -

7
Nr.
pr.Denumirea obiecMarca
vertului
bal
9
Rezervor pentru prelu- БП-1
crarea peliculei
10
Dulap de ventilare
С-1 иг. 7

Suma
uzurii
totale
(lei)
2691,0

-

1045,0

-

11

VaNumărul de inNorma de
Anul fa- loarea
Codul de
ventar sau de
uzură anuală
bricării iniţială amortizare
fabricaţie
(% și lei)
(lei)
14902200115 1986
2691,0 4733
10,0%
269,1
14841400173 1У86
1045,0 4519
10,0%
104,5
Dulap de sterilizare cu Model 524
14841920359 1986
10000,0 4735
10,0%
aer fierbinte
1000,0
Termostat de laborator TS-80M2
14901800390 1986
4800,0 4736
16,67%
796,8
Microscop
МБИ-15-2
14901200295 1991
10350,0 4736
16,67%
1718,1
Microscop
"Биолам Р-11" 14901200297 1996
1150,0 4736
16,67%
190,9
Computer personal
„Samsung"
14847100147 2001
10170,0 4402
20,0%
2034,0
Imprimantă
„Epson 1050" 01371355 /
1996
1659,0 4402
10,0%
14847100308
165,9
Sterilizator
ШСС-80
14841920373 1989
2500,0 4736
10,0%
250,0
Fotoliu stomatologic КСЭМ-03
16940210032 1987
2864,0 4730
10,0%
286,4
Fotoliu stomatologic КСЭМ-03
16940210026 1987
2864,0 4730
10,0%
286,4
Frigider
„Ghiocel"
14841810198 1988
1200,0 4402
8,4%
100,8
Frigider
"Днепр"
14841810200 1986
1259,0 4402
8,4%
105,8
Frigider
„Codru"
14841810232 1986
1894,0 4402
8,4%
159,1
Frigider
„Codru"
14841810199 1988
1147,0 4402
8,4%
96,3
Audiometru clinic
MA-31
14901811115 1989
3479,0 4727
20,0%
695,8
Masă pentru operaţii ОУ
16940200110 1990
11656,0 4724
12,5%
chirurgicale
1457,0
Masă pentru operaţii DS-2
16940200111 1986
1300,0 4729
12,5%
chirurgicale
162,5
Dulap pentru uscarea 14841920172 1987
1259,0 4733
10,0%
peliculei
125,9
Dulap cu aer fierbinte ГП-80
14841920175 1984
1848,0 4736
10,0%
184,8
Pompă pentru duș
„Шарко"
14841420990 1987
1272,0 4732
10,0%
127,2
Pompă pentru duș
„Шарко"
14841420991 1967
1400,0 4732
10,0%
140,0
Iluminator cu iradiere
УГД-3
14801820229 1986
1159,0 4732
20,0% 231,8
ultravioletă
Rezervor pentru preluБП-1
14902200118 1987
2691,0 4733
10,0% 269,1
crarea peliculei
Rezervor pentru preluБП-1
14902200119 1987
2691,0 4733
10% 269,1
crarea peliculei

10000,0 -

34

Dulap de sterilizare

35

Aparat pentru corecţia
auzului

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ГП-80

14841920343

1992

8432,0

4735

14901811076

1982

1600,0

4726

10,0% 843,2
20 % 320,0

4800,0

Valoarea
restantă
(lei)

-

10350,0 1150,0

-

10170,0 1659,0

-

2500,0

-

2864,0

-

2864,0

-

1200,0

-

1259,0

-

1894,0

-

1147,0

-

3479,0

-

11656,0 1300,0

-

1259,0

-

1848,0

-

1272.0

-

1400,0

-

1159,0

-

2691,0

.

2691,0

-

8432,0

-

1600,0

-

8
Nr.
pr.verbal

Denumirea obiectului

36

Aspirator medical

37

Marca

ОМ-1

VaNumărul de inAnul fa- loarea
ventar sau de
bricării iniţială
fabricaţie
(lei)

Codul de
amortizare

14901811006

2002

5800,0

4722

Fotoliu otolaringologic -

16940210037

1986

2660,0

4727

38

Lampă bactericidă

-

14901820289

1987

1091,53 4733

39

Luminator ultraviolet

УГД-3

14841820227

1986

1159,0

4727

40

Sterilizator electric

KBS

14841920360

1980

1122,0

4735

41

Audiometru

МА-30

14901811102

1962

2600,0

4727

42

Aparat manual pentru
ventilarea plămânilor

14901900048

1990

3289,0

4724

43

Climatizor

"БК-1500"

14841510032

1987

1500,0

7016

44

Sterilizator

ГП-80

14841920366

1984

2297,0

4736

45

Cazan pentru topirea
parafinei

КПЭ-60

14840200156

1988

1023,0

4735

Suma
Norma de
uzurii
uzură anuală
totale
(% și lei)
(lei)
20,0%
5800,0
1160,0
12.5%
2660,0
332,5
20,0%
1091,53
218,2
20,0%
1159,0
231,8
10,0%
1122,0
112,2
20,0%
2600,0
520,0
20,0%
3289,0
657,8
8.0%
1 500,0
120,0
10,0%
2297,0
229.7
12,5%
1023,0
128,0

Valoarea
restantă
(lei)

.
-

-

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 468-d

14 iulie 2008

Cu privire la măsurile complexe de diminuare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătăţii populaţiei din municipiul
Chişinău
În scopul evitării sau minimalizării impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătăţii populaţiei în perioada de vară a anului
2008, în temeiul art.29 alin.(2) l, art.32 alin.(l) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, primarul general al
municipiului Chișinău DISPUNE:
1. Se aprobă Planul operativ de intervenţie în caz de caniculă, în
scopul minimalizării impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătăţii (se anexează).
1.1. Cheltuielile ce ţin de asigurarea realizării măsurilor prevăzute
în Planul menţionat în pct. l al prezentei dispoziţii se vor achita din
contul mijloacelor proprii ale instituţiilor, întreprinderilor și serviciilor
municipale.
2. Direcţia sănătăţii (dl Mihai Moldovanu) va organiza
asistenţa medicală populaţiei afectate în timpul canicular în
condiţiile instituţiilor medico-sanitare publice municipale
subordonate și în punctele medicale desfășurate provizoriu în teritoriile de maximă aglomeraţie a populaţiei în caz de declarare a stării

de alertă în legătură cu instalarea valului de căldură.
3. Serviciul sanitar veterinar de stat (dl Radu Mudreac) , în comun
cu Serviciul Epidemiologie Sanitar de Stat al municipiului Chișinău
(dl Iurie Pânzaru) vor asigura monitorizarea permanentă a situaţiei
vizând plasarea în exclusivitate pe pieţele de consum a produselor
alimentare salubre, în conformitate cu actele normative în vigoare
referitoare la domeniul alimentar.
4. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică și prestări servicii
(dl Vladimir Nirca) va întreprinde măsurile necesare întru pregătirea
reţelei comerciale municipale pentru asigurarea cetăţenilor cu băuturi răcoritoare pe întreaga perioadă a sezonului canicular.
5. Direcţia generală educaţie, tineret și sport (dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb), Direcţia municipală protecţia copilului /dna
Svetlana Chifa/ vor asigura monitorizarea situaţiei vizând respectarea regimului de activitate în perioada caniculară în instituţiile
subordonate și taberele de odihnă pentru copii.
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6. Preturile de sector și primăriile localităţilor din componenţa municipiului Chișinău vor întreprinde măsurile necesare
întru menţinerea sub control a situaţiei și acordarea ajutorului solicitat, în caz de necesitate, de către subdiviziunile dislocate în teritoriul
deservit.
7. Direcţia situaţii excepţionale a municipiului Chișinău (dl Silviu
Mușuc) va asigura securitatea locurilor de agrement și odihnă a cetăţenilor ( păduri, parcuri etc.), cu sensibilizarea activă a populaţiei și

aplicarea măsurilor de prevenire a cazurilor de incendiu în perioada
caniculară.
8. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Igor Lupulciuc va asigura
controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii
PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ
ANEXĂ la dispoziţia Primarului general nr. 468-d din 14 iulie 2008

Planul operativ
de intervenţie în caz de caniculă, în scopul minimalizării impactului negativ al temperaturilor înalte asupra sănătăţii
Nr.
d/o

Denumirea măsurilor

Termenul de executare

Executorul

Controlul executării

I. Acţiunile Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat mun. Chișinău
1.

Supravegherea calităţii produselor alimentare
cu recoltarea probelor pentru investigaţii de
laborator la indicatorii sanitaro-chimici și
microbiologici :

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

- din reţeaua de comerţ

179 probe /lunar

-din pieţe și halele din pieţe

74 probe /lunar

- din unităţile de alimentaţie publică

74 probe/lunar

- din obiectivele industriei alimentare

125 probe /lunar

2.

Evaluarea condiţiilor sanitaro-epidemiologice
din unităţile de alimentaţie publică ce prestează
servicii de deservire a populaţiei în masă (ceremonii) cu investigarea de laborator a probelor
de bucate

Săptămânal, în zilele
de vineri/ sâmbătă

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

3.

Evaluarea condiţiilor sanitaro-epidemiologice a
obiectivelor amplasate în zonele de odihnă ale
mun. Chișinău

săptămânal

Serviciului sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

4.

Evaluarea condiţiilor sanitaro-epidemiologice a
taberelor de odihnă și de întremare a sănătăţii
copiilor, amplasate în zona Parcului Nistrean al
or. Vadul lui Vodă și taberelor cu sejur de zi

săptămânal

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

5.

Supravegherea stării sanitare a bazinelor acvatice, plajelor și instalaţiilor amplasate în teritoriu

lunar

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

6.

Supravegherea calităţii apei potabile din surse
centralizate

lunar

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

7.

Monitorizarea condiţiilor de educaţie și instruire
a copiilor în instituţiile preșcolare

săptămânal

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

8.

Intensificarea supravegherii sanitaro-epidemiologice asupra respectării măsurilor antiepidemice în instituţiile medico- sanitare publice

lunar

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău
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Nr.
d/o

Denumirea măsurilor

Termenul de executare

Executorul

Controlul executării

9.

Anchetarea epidemiologică a tuturor cazurilor
de infecţii nozocomiale, cu utilizarea pe larg a
investigaţiilor de laborator

iunie-august

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

10.

Evaluarea condiţiilor microclimaterice la întreprinderile industriale din teritoriul deservit cu
înaintarea prescripţiilor sanitare

săptămânal

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

11.

Măsuri de instruire igienică și informare în masă
a populaţiei privind:
- Profilaxia hipertermiei și deshidratării organismului uman
- Profilaxia bolilor diareice acute - Starea
sanitaro-epidemiologică a zonelor de odihnă a
populaţiei din mun. Chișinău
- Cerinţe igienice faţă de amenajarea și întreţinerea fântânilor și izvoarelor
- Ce trebuie să cunoască consumatorul la procurarea produselor alimentare perisabile

iunie - august

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

12.

Promovarea modului sănătos de viaţă cu petrecerea prelegerilor și convorbirilor la întreprinderile industriale prin intermediul radioului
local, inclusiv: SA "Alimentarmaș", Tutun CTC,
SA 'lonel", SA 'Tipografia Centrală", Fabricile de
sticlă, SA "Zorile"

iulie-august

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

13.

Instruirea igienică a angajaţilor, care activează
în condiţii nocive de muncă cu atenţionarea
personalului referitor la condiţiile specifice de
activitate în perioada caniculară

iunie-august

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

14

Instruirea igienică a personalului încadrat în sfera de deservire a populaţiei

săptămânal

Serviciul sanitaroepidemiologic de stat
mun. Chișinău

Medic șef sanitar de stat
al mun. Chișinău

II. Acţiunile administraţiilor pieţelor agro-alimentare și obiectivelor alimentare, amplasate în pieţele din municipiul Chișinău
15.

A soluţiona problema funcţionării havuzurilor
pentru asigurarea populaţiei cu apă potabilă

perioada caldă a anului

Administraţia pieţelor
agro-alimentare și
obiectivelor alimentare

Administratorul pieţei

16.

Asigurarea funcţionării cabinetelor medicale
(staţionare și provizorii) pentru acordarea asistenţei medicale populaţiei

permanent

Administraţia pieţelor
agro-alimentare și
obiectivelor alimentare
Direcţia sănătăţii

Administratorul pieţei

17.

Asigurarea parametrilor climaterici optimi în
halele din pieţe și obiectivele din pieţe

permanent

Administraţia pieţelor
agro-alimentare și
obiectivelor alimentare

Administratorul pieţei

18.

Interzicerea comercializării produselor alimentare excesiv perisabile în lipsa unităţilor frigoriferice (produse lactate, carne, mezeluri, pește,
ouă, băuturi răcoritoare, conserve etc.)

permanent

Administraţia pieţelor
agro-alimentare și
obiectivelor alimentare

Administratorul pieţei

19.

Intensificarea controlului referitor la neadmiterea comercializării produselor interzise în teritoriul propriu zis și adiacent al pieţelor

iunie-septembrie

Administraţia pieţelor
agro-alimentare și
obiectivelor alimentare

Administratorul pieţei
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Nr.
d/o

Termenul de executare

Denumirea măsurilor

Executorul

Controlul executării

20.

Asigurarea funcţionării nodurilor locale de radio
în teritoriul pieţelor cu asigurarea zilnică a informării populaţiei despre măsurile de precauţie în
perioada caniculară

permanent

Administraţia pieţelor
agro-alimentare și
obiectivelor alimentare

Administratorul pieţei

21.

Intensificarea măsurilor de salubrizare a teritoriului cu stropirea pe parcursul zilei a teritoriului
pieţei, evacuarea regulată a deșeurilor solide,
efectuarea măsurilor de etanare a rozătoarelor,
dezinsecţie și dezinfecţie

iunie-septembrie

Administraţia pieţelor
agro-alimentare și
obiectivelor alimentare

Administratorul pieţei

22.

Acoperirea tuturor locurilor de comerţ cu umbrele, copertine.

iunie-septembrie

Administraţia pieţelor
agro-alimentare și
obiectivelor alimentare

Administratorul pieţei

III. Acţiunile Serviciului Asistenţă Medicala Primară
23.

Asigurarea medicilor de familie și a asistenţilor
medicali cu necesarul pentru acordarea ajutorului în prevenirea fenomenelor de deshidratare,
hipertermie, a complicaţiilor maladiilor cronice
etc.

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii instituţiilor medico -sanitare
publice municipale

Direcţia sănătăţii

24.

Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor
pentru sănătate a persoanelor vulnerabile, cu
asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul,
îngrijirea medicală, supravegherea

permanent

Conducătorii instituţiilor medico-sanitare
publice municipale

Direcţia sănătăţii

25.

Instruirea cadrelor medicale și a voluntarilor
pentru organizarea și asigurarea îngrijirilor la
domiciliu

permanent

Conducătorii IMSP municipale

Direcţia sănătăţii

26.

Monitorizarea sistematică a stării sănătăţii persoanelor din grupele de risc: vârstnicii, copiii în
vârstă până la un an, gravidele, bolnavii cronici
si cei aflaţi în dificultate

in perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP municipale

Direcţia sănătăţii

27.

Mobilizarea personalului medical din IMSP si a
voluntarilor pentru asigurarea activităţilor de
prevenire a efectelor acute de caniculă și cazurile de boală

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP municipale

Direcţia sănătăţii

28.

Asigurarea participării lucrătorilor medicali la
acţiunile de familiarizare a populaţiei și dedesemnare a măsurilor de prevenire pentru grupele de risc

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP municipale

Direcţia sănătăţii

29.

Asigurarea funcţionării sistemelor sanitaro-tehnice si intensificarea respectării regimului sanitaro-epidemiologic și antiepidemic

permanent

Conducătorii IMSP municipale

Direcţia sănătăţii Centrul
de medicină preventivă

30.

Asigurarea cu colaboratori medicali și cumedicamente pentru acordarea primului ajutor
punctelor medicale deschise provizoriu în teritoriile de deservire (pieţe, magazine, staţii de
transport etc.) în cazul declarării stării de alertă
în legătură cu instalarea valului de căldură

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP municipale
Preturile de sector
Primăriile locale

Direcţia sănătăţii

IV. Acţiunile Serviciului Spitalicesc
31.

Asigurarea funcţionării sistemelor sanitaro-tehnice si de condiţionare a aerului în încăperile și
saloanele spitalelor, IMS private și respectării regimului sanitaro-epidimiologic si antiepidemic

permanent

Conducătorii IMSP staţionare, IMS private

Direcţia sănătăţii Centrul
de medicină preventivă

12
Nr.
d/o

Denumirea măsurilor

Termenul de executare
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Controlul executării

32.

Limitarea temporară a spitalizării pacienţilor
pentru intervenţii chirurgicale programate

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP
spitale

Direcţia sănătăţii

33.

Familializarea pacienţilor, vizitatorilor privind
comportamentul în perioada de caniculă, în
special a gravidelor, copiilor nou născuţi, pacienţilor cu maladii cronice, stări oostchirurgicale

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP
spitale

Direcţia sănătăţii

34.

Asigurarea temperaturilor optimale în saloanele
și sălile de operaţii și pansament

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP
spitale

Direcţia sănătăţii

35.

Asigurarea funcţionării frigiderelor, a sistemelor
de electricitate etc.

permanent

Conducătorii IMSP
spitale

Direcţia sănătăţii

36.

Asigurarea lucrătorilor medicali cu rezerve de
apă potabilă calitativă în cantitate minimum de
2,0 litri pe zi pentru fiecare persoană din cadrul
personal și rezervă de apă de băut de calitate
pentru pacienţi

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP
spitale

Direcţia sănătăţii

37

Asigurarea participării lucrătorilor medicali la
acţiunile de familiarizare a pacienţilor din 1
staţionar și rudelor acestora cu măsurile de prevenire a consecinţelor caniculei

în perioada lunilor de
caniculă

Conducătorii IMSP
spitale

Direcţia sănătăţii

V. Acţiunile permanente ale serviciului sanitar veterinar de stat (SSVS) cu intensificarea lor în perioada caniculară cu inspectoratul sanitar veterinar al mun. Chisinău
38

Plasarea pe piaţa de consum numai a produselor alimentare salubre și care corespund reglementărilor în domeniul alimentar

permanent

Producătorii, furnizorii,
agenţii economici din
sfera comerţului

SSVS, Poliţia municipală

39.

Asigurarea condiţiilor corespunzătoare în timpul transportării, depozitării și comercializării
produselor alimentare, în special a celor ușor
perisabile

permanent

Producătorii, furnizorii,
agenţii economici din
sfera comerţului

SSVS, Poliţia municipală

40.

Comercializarea produselor alimentare strict
numai în locuri autorizate

permanent

Persoanele fizice

Administraţia publică
locală, Poliţia mun. Chisinău

41.

Dotarea unităţilor de comerţ și alimentaţie publică cu condiţii sanitare și tehnologice corespunzătoare pentru păstrarea, prelucrarea, distribuirea produselor alimentare (utilaj tehnologic,
surse frigorifere etc.)

permanent

Agenţii economici din
domeniul alimentar

SSVS, Administraţia publică locală

42.

Asigurarea bunei funcţionări în pieţele agroalimentare a halelor pentru comercializarea produselor de origine animală, prezenţa și funcţionarea sistemelor de apă rece și caldă, canalizare,
utilajele frigorifere, etc). Dotarea suficientă a
acestora cu mijloace detergente și dezinfectante, inventar pentru igienizare, sisteme de ventilare și climatizare a aerului în încăperi, inventar
de lucru etc.

permanent

Administraţiile pieţelor
agroalimentare și a halelor de comercializare
a produselor de origine
animală

SSVS, Administraţia publică locală

43.

Asigurarea funcţionării în teritoriul pieţelor a
lavoarelor publice pentru spălarea de legume
și fructe și întreţinerea acestora în stare sanitară
satisfăcătoare, inclusiv a platformelor pentru
acumularea deșeurilor

permanent

Administraţiile pieţelor
agroalimentare și a halelor de comercializare
a produselor de origine
animală

SSVS, Administraţia publică locală
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Nr.
d/o

Denumirea măsurilor

Termenul de executare

Executorul

Controlul executării

44.

Respectarea strictă a regulamentelor de funcţionare a pieţelor agroalimentare. Interzicerea
comercializării produselor în lipsa bonului de
expertiză sanitară veterinară, eliberat de LESV a
pieţei respective

permanent

Administraţiile pieţelor
agroalimentare și a halelor de comercializare
a produselor de origine
animală

SSVS, administraţia publică locală

45.

Respectarea zilei sanitare săptămânale în fiecare piaţă agro-alimentară cu petrecerea măsurilor sanitare profilactice generale, coordonate de
LESV din piaţă

conform orarului stabilit

Administraţiile pieţelor
agroalimentare și a halelor de comercializare
a produselor de origine
animală

SSVS, administraţia publică locală

46.

Prelevarea lavajelor curente de sanitaţie din
interiorul halelor de comercializare a produselor
de origine animală

conform cerinţelor Regulamentului

SSVS

SSVS , administraţia publică locală

47.

Recepţia informaţiei de la consumatori privind
anumite nereguli în reţeaua de comerţ și alimentaţie publică, anchetarea operativă și profesională a semnalelor și înlăturarea în caz de depistare a neajunsurilor cu sancţionarea conform
legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate

periodic

SSVS, CMPM, administraţia publică locală, organizaţiile de protecţie
a consumatorilor, organele de poliţie etc.

SSVS, poliţia municipală,
administraţia publică
locală

48.

Organizarea funcţionării gropilor biotermice
„Bekker" în localităţile administrate

permanent

Administraţia publică
locală

Administraţia publică
locală

49.

Asigurarea și aprovizionarea în localităţile administrate a surselor de apă potabilă destinate
pentru adăparea animalelor

permanent

Administraţia publică
locală, deţinătorii de
animale

Administraţia publică
locală

50.

Minimalizarea expunerii animalelor la temperaturi atmosferice înalte prin folosirea adăposturilor, pădurilor și altor locuri umbrite

în perioada caniculară

Deţinătorii de animale

Administraţia publică
locală, deţinătorii de
animale

51.

Realizarea acţiunilor obligatorii de profilaxie sanitară veterinară specifică, luând în consideraţie
condiţiile climaterice nefavorabile

în conformitate cu instrucţiunile în vigoare

SSVS

SSVS

52.

Asigurarea colectării cadavrelor de animale cu
respectarea cerinţelor în vigoare și expedierea
lor la gropile biotermice „Bekker"

permanent

Administraţia publică
locală, deţinătorii de
animale

Regia „Autosalubritate",
administraţia publică
locală

53.

Asigurarea evacuării dejecţiilor de la animale ,în
locurile special destinate, pentru evitarea poluării localităţilor

permanent

Deţinătorii de animale

SSVS , administraţia publică locală

54.

Asigurarea sacrificării animalelor numai în locuri
autorizate, cu respectarea cerinţelor sanitare
veterinare în vigoare

Administraţia publică
locală, deţinătorii de
animale

Administraţia publică locală, poliţia municipală.

VI. Acţiunile Direcţiei Generale Educaţie, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău
55.

Completarea truselor medicale pentru acordarea primului ajutor medical în instituţiile preșcolare și cele de odihnă pentru copii

permanent

DETS din sectoare,
primăriile locale, conducătorii taberelor de
odihnă

Direcţia generala educaţie, tineret și sport

56.

Interzicerea petrecerii diverselor activităţi în
perioada orelor 10-00 - 18-00 sub cerul liber în
instituţiile preșcolare și taberele de odihnă

pe parcursul perioadei
caniculare

DGETS.DETS din sectoare, Primăriile locale,
conducătorii taberelor
de odihnă

Direcţia generală educaţie, tineret și sport
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Executorul

Controlul executării

57.

Organizarea regimului de asigurare cu apă
potabilă a copiilor din instituţiile preșcolare și
taberele de odihnă

pe parcursul perioadei
caniculare

DGETS.DETS din sectoare, primăriile locale,
conducătorii taberelor
de odihnă

Direcţia generală educaţie, tineret și sport

58

Verificarea zilnică a stării de sănătate a copiilor
și angajaţilor

pe parcursul perioadei
caniculare

DGETS ,DETS din sectoare, primăriile locale,
conducătorii taberelor
de odihnă

Direcţia generală educaţie, tineret și sport

VII. Acţiunile preturilor de sector și primăriilor locale
59.

Întocmirea și actualizarea la nivelul localităţilor
a evidenţei persoanelor aflate în dificultate și a
căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă

în perioada caniculară

Preturile de sector și
primăriile locale

Pretorii și primarii

60.

Asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii substanţiale a debitului din fintîni
sau apeduct, ca urmare a poluării sau avarierii
acestora

permanent

Preturile de sector și
primăriile locale

Pretorii și primarii

61.

Asigurarea de surse alternative de electricitate
pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii unităţilor medicale, în special a celor de
urgenţă

în perioada caniculară

Preturile de sector și
primăriile locale

Pretorii și primarii

62.

Identificarea și ameliorarea condiţiilor în instituţiile de cazare colectivă (grădiniţe pentru copii,
tabere de odihnă, pansionate, cămine, aziluri,
etc.) cu condiţii de microclimat deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condiţiilor
de trai s-au stabilirea de spaţii de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate

în perioada caniculară

Preturile de sector și
primăriile locale

Pretorii și primarii

63.

Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor și a punctelor de distribuţie
a apei potabile

în perioada caniculară

Preturile de sector și
primăriile locale

Pretorii și primarii

64.

Interzicerea scăldatului în orice bazin acvatic cu
apa stătătoare și afișarea inscripţiilor respective
în apropierea acestor surse

în perioada caniculară

Preturile de sector și
primăriile locale

Pretorii și primarii

VIII. Planul special cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor în perioada caniculara
65.

În comun cu organele administraţiei publice
permanent
locale de creat grupuri mobile, cu antrenarea
colaboratorilor de poliţie, membrilor gărzilor
populare întru patrularea locurilor de agrement
și odihnă a cetăţenilor (păduri, plaje, parcuri), cu
informarea cetăţenilor despre pericolul de incendiu în perioada caniculară, explicarea pericolului
focului deschis și fumatului care poate provoca
incendii

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

66.

De creat, în zilele de odihnă, grupe operative
speciale din cadrul efectivului subordonat și
colaboratorilor de poliţie, în vederea inspectării
locurilor publice și de agrement, care vor întreprinde măsuri de profilaxie întru contracararea
cazurilor de incendiere a ierbii uscate și deșeurilor menajere

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

permanent în zilele de
odihnă
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Nr.
d/o

Denumirea măsurilor

Termenul de executare

67.

În comun cu organele administraţiei publice
în termen până la 15
locale, în locurile de agrement și odihnă a cetăiulie 2008
ţenilor, de organizat și amenajat locuri speciale
pentru grătare, cu instalarea avizierelor și inscripţiilor de avertizare la utilizarea imprudentă a
focului deschis la intrarea în spaţiile forestiere și
zonele de odihnă

68.

De efectuat instruirea cetăţenilor la capitolul
depozitarea regulamentară a furajelor uscate,
cu respectarea distanţei necesare faţă de construcţiile combustibile, în conformitate cu normele antiincendiare, neadmiterea cazurilor de
incendiere a miriștii și paielor după recoltare, cu
documentarea ulterioară a încălcărilor depistate
și atragerea persoanelor culpabile la răspundere
în conformitate cu legislaţia în vigoare

69.

Executorul

Controlul executării

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

În comun cu Direcţiile educaţie, tineret și sport,
permanent
de asigurat instruirea corpului didactic și a copiilor din taberele de odihnă privind respectarea
regulilor de apărare împotriva incendiilor și regulile de comportare pe apă

Direcţia SE, Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinâu

70.

În taberele de odihnă a copiilor de organizt activitatea echipelor „Tinerii pompieri", de desfășurat
competiţii la sportul aplicativ al pompierilor și
salvatorilor, precum și a concursului de desen cu
tematica „Prevenirea și stingerea incendiilor în
viziunea copiilor"

permanent

Direcţia SE, Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

71.

În comun cu organele administraţiei publice
locale de întreprins măsuri privind lichidarea
gunoiștilor neautorizate, cosirea ierbii uscate, cu
transportarea acestor deșeuri în locuri special
destinate în vederea evitării aprinderii acesteia
de la diferite surse de foc

permanent

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

72.

În comun cu organele administraţiei publice
locale, de organizat instalarea podestelor la bazinele acvatice, în scopul alimentării autocisternelor cu apă în caz de incendiu

In termen până la 15
iulie 2008

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

73.

De înaintat demersuri către administraţia publică In termen până la 10
locală privind asigurarea rezervei de carburanţi și iulie 2008
lubrifiant! pentru lichidarea eventualelor incendii
și situaţiilor excepţionale

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

74.

De asigurat dotarea automobilelor speciale de
intervenţie la incendii cu mijloace suplimentare
ce vor contribui la lichidarea mai eficientă a
incendiilor în locurile greu accesibile și masive
forestiere

In termen până la 10
iulie 2008

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

75.

În comun cu organele administraţiei publice
locale de întreprins măsuri pentru cosirea ierbii
uscate de-a lungul traseurilor, în vederea evitării
aprinderii acesteia de la surse de foc

permanent

Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

76.

Prin intermediul mijloacelor mass-media (presa,
radio, TV), a informa populaţia despre măsurile
de apărare împotriva incendiilor, cazurilor de incendii și consecinţele lor în perioada caniculară

permanent

Secţia AÎI, Detașamentele SP, secţiile SE

Direcţia situaţii excepţionale a municipiului
Chișinău

permanent
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IX. RECOMANDĂRI PENTRU ACŢIUNILE CONDUCĂTORILOR
ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE, AGENŢILOR
ECONOMICI
1. Asigurarea spaţiilor fixe sau mobile cu microclimat corespunzător.
2. Salariaţii urmează să beneficieze de pauze pentru
refacerea capacităţii de termoreglare a organismului. Durata și
frecvenţa pauzelor se stabilesc în funcţie de intensitatea efortului și
de valorile componentelor microclimatului.
3. La temperatura aerului de:
- 30 grade C - asigurarea angajaţilor (indiferent de forma de proprietate) cu apă potabilă în volum minim de 1,5 litri pentru fiecare și
stabilirea unei pauze de minim 2 ore în orele de maximă temperatură;
- până la 35 grade C - asigurarea angajaţilor (indiferent de forma

de proprietate) cu apă potabilă carbogazoasă salină sau minerală în
volum minim de 2,0 litri persoană/schimb și stabilirea unei pauze de
minim 4 ore în orele de maximă temperatură;
- după 35 grade C - asigurarea angajaţilor (indiferent de forma
de proprietate) cu apă potabilă carbogazoasă salină sau minerală în
volum minim de 2,5 litri persoană/ schimb și stabilirea unei pauze de
minim 6 ore în orele de maximă temperatură;
- în cazul în care temperatura mediului înconjurător sau în încăperile de producţie atinge 40 grade C de interzis orice activitate,
cu excepţia serviciilor operative și de urgenţă, cărora li se vor crea
condiţii speciale de activitate (climatizoare, ventilatoare, rotaţia personalului, reducerea zilei de muncă), prevederile aplicîndu-se în ordine inversă.
4. Limitarea lucrărilor de câmp, la șantierele de construcţii în orele
de temperaturi maxime și asigurarea muncitorilor în mod gratuit cu
apă potabilă carbogazoasă salină sau minerală.
VICEPRIMAR
Igor LUPULCIUC

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-1

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti,
34 lit. B (parter) Consiliului regional sindical “Moldova-businesssind” al sectorului Centru din municipiul Chişinău
Având în vedere demersul Consiliului regional sindical “Moldova-business-sind” al sectorului Centru din municipiul Chișinâu nr.
16 din 15.08.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie,
reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât
cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al
Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinâu DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, Consiliului regional sindical “Moldova-business-sind” al sectorului Centru din municipiul Chișinău încăperile cu altă destinaţie
decât cea locativă cu suprafaţa de 38,7 mp din str. București, 34 lit. B
(parter), pentru amplasarea sediului. Conform certificatului prezentat
de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat
pe anul 2008 constituie 83,21 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/01/003P din
16.08.2004.
3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera

anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), care are obligaţia să calculeze și să achite impozitul pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 2/12-3
din 25.01.2001 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str.
București, 34 lit. “B” (soclu) Consiliului regional sindical “Moldova-bussines-sind” și decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/41-29 din
17.06.2004 “Cu privire la prelungirea termenului contractului de locaţiune a unor încăperi din str. București, 34 lit. B (parter) Consiliului
regional sindical “Moldova-business-sind” al sectorului Centru din
municipiul Chișinău”.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-2

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Florilor,
28/3 (subsol cu geamuri) Asociaţiei obşteşti “Centrul azerilor din
municipiul Chişinău “ARAZ”
Având în vedere demersul Asociaţiei obștești “Centrul azerilor
din municipiul Chișinău “ARAZ” nr. 4 din 20.10.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în
conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și
încăperilor cu altă destinaţie decât cea locaţivă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din
26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova,
art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin.
(2) lit.c), art. 77 alin.(2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova
nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.

1. Se dau în locaţiune Asociaţiei obștești “Centrul azerilor din
municipiul Chișinău “ARAZ”, pe un termen de trei ani, încăperile cu
suprafaţa de 65,5 mp din str. Florilor, 28/3 (subsol cu geamuri), având
destinaţia de sediu. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008
constituie 469,06 lei.

5. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului) pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobile.

4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr.
25/17-22 din 12.12.2000 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi
din str. Florilor, 28/3 (subsol cu geamuri) Asociaţiei obștești “Centrul
azerilor din municipiul Chișinău “ARAZ” și decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/30-24 din 23.07.2004 “Cu privire la prelungirea
contractului de locaţiune a unor încăperi din str. Florilor, 28/3
(subsol cu geamuri) Asociaţiei obștești “Centrul azerilor din
municipiul Chișinău “ARAZ”.

6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pcţ.l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 5/00/055/P din
13.12.2004.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-4

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Andrei
Doga, 25 l (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. Chișinău” nr. 51/07 din 17.01.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin.(2) lit.c), art. 77 alin.(2) și art. 19 alin.(4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune Întreprinderii de Stat “Asociaţia de gos-

podărire a spaţiilor verzi or. Chișinău”, pe un termen de trei ani, încăperile cu suprafaţa de 82,2 mp din str. Andrei Doga, 25 (subsol cu
geamuri), având destinaţia de birouri de serviciu. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual
al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 276,04 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 5/04/001 din
17.02.2004.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
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înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
4/22-32 din 19.12.2003 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Andrei Doga, 25 (subsol cu geamuri) Întreprinderii de Stat
“Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chișinău”.
5. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului) pentru calcularea și achitarea impozitului pe

bunurile imobile.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-5

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Kiev, 2 lit.A
(parter, demisol) Direcţiei Pază de Stat a municipiului Chişinău
Având în vedere demersul Direcţiei Pază de Stat a municipiului
Chișinău nr. 1179 din 06.04.2006, nota informativă a Direcţiei generale, .economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu
Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chișinău 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) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune Direcţiei Pază de Stat a municipiului Chișinău, pe un termen de trei ani, încăperile cu suprafaţa de 327,9 mp
din str. Kiev, 2 lit. A (parter, demisol), având destinaţia de centru de
tehnologii și mijloace tehnice de securitate.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate

în pct.l și va păstra în arhivă contractul de arendare nr.5/03/011 din
06.03.2003.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr.29/22-4 din
26.12.2002 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str. Kiev, 2
(subsol cu geamuri, parter) Direcţiei Pază de Stat a municipiului Chișinău”.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-6

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei incâperi din str. Minsk, 47
lit. A (subsol) Societăţii comerciale “Hipnotic” S.R.L
Având in vedere demersul Societăţii comerciale “Hipnotic” S.R.L.
nr. l din 12.03.2007, nota informaivă a Direcţiei generale economie,
reforme și relaţii patrimoniale, in conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu altă destinaţie decât
cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal 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 Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, Societăţii comerciale “Hipnotic” S.R.L. încăperea cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 37,6 mp din str. Minsk, 47 lit. A
(subsol), alăturată încăperilor private ale solicitantului, având
destinaţia de depozit. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008
constituie 327,94 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimo-

niale va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în
pct. 1.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va
elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-7

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti,
36 lit. B3 (subsol) dnei Aliona Oancea
Având în vedere cererea dnei Aliona Oancea din 12.12.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. l.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Aliona Oancea încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
21,0 mp din str. București, 36 lit. B3 (subsol, monument de arhitectură
de importanţă locală), amplasate nemijlocit sub apartamentul solicitantei, pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru
pătrat pe anul 2008 constituie 363,35 lei.

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

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-8

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti,
36 lit. B3 (subsol cu geamuri) dlui Petra Oancea
Având în vedere cererea dlui Petru Oancea din 12.12.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. l.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Petra Oancea încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
23,4 mp din str. București, 36 lit. B3 (subsol cu geamuri, monument de
arhitectură de importanţă locală), amplasate nemijlocit sub apartamentul solicitantului, pentru necesităţi gospodărești. Conform
certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 363,35 lei.

5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-10

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. M. Sadoveanu, 30/2 lit. A (demisol) dlui Vitalie Radu
Având în vedere cererea dlui Vitalie Radu din 24.10.2006, nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme
și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării
clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul
civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Vitalie Radu încăperile cu suprafaţa de 17,6 mp din str. M. Sadoveanu,
30/2 lit. A (demisol), alăturate încăperilor private ale solicitantului,
pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de
către gestionarul încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe
anul 2008 constituie 990,00 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-12

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. C.Negruzzi,
3/2 lit. A (parter) Firmei “MEDTEHFARM” S.R.L.
Având în vedere demersul Firmei “MEDTEHFARM” S.R.L. nr.
01/01/07 din 10.01.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionarii clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875
din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art.
19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, până la 15.03.2010, fără drept de privatizare, Firmei “MEDTEHFARM” S.R.L. încăperile cu suprafaţa de
47,8 mp (cu costul rezidual al unui metru pătrat de imobil la data de
01.01.2008 în sumă de 441,12 lei, conform certificatului prezentat de
către gestionarul imobilului) din incinta Centrului stomatologic municipal Chișinău, situate pe bd. C.Negruzzi, 3/2 lit. A (parter), pentru
amplasarea sediului (12,8 mp), a unui depozit (4,5 mp) și a unui magazin de materiale și instrumente stomatologice (30,5 mp).
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/03/072 din

16.03.2004.
3. Direcţia Sănătăţii va elibera anual certificatul privind valoarea
unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), care are obligaţia să calculeze și să achite impozitul pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/22-15
din 19.12.2003 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta Centrului stomatologic municipal Chișinău din bd. C.Negruzzi,
3/2 lit. A (parter) Firmei “MEDTEHFARM” S.R.L.”.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia
sănătăţii vor asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-14

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Miron Costin, 17/1 lit. A (parter) S.A. “Farmacia nr. 280”
Având în vedere demersul S.A. “Farmacia nr. 280” nr. 19 din
23.04.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme
și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării
clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art.277, art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art.19 alin.(4) din Legea
Republicii Moldova nr.436~XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune S.A. “Farmacia nr. 280”, pe un termen de trei
ani, fără drept de privatizare, încăperile cu suprafaţa de 31,9
mp din incinta Asociaţiei Medicale Teritoriale Râșcani, situate pe str.
Miron Costin, 17/1 lit. A (parter), având destinaţia de punct farmaceutic. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului,
costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 119,10
lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 5/98/099/p din
17.06.2004.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.

4. Se abrogă deciziile Primăriei municipiului Chișinău nr.
26/59-17 din 19.11.1998 “Cu privire la darea în arendă a încăperilor
din incinta AMT Râșcani din str. Miron Costin, 17/1 (parter) Societăţii
pe acţiuni “Farmacia nr. 280”, nr. 16/24-1 din 21.04.2003 “Despre operarea unor modificări în decizia Primăriei municipiului Chișinău nr.
26/59-17 din 19.11.1998 “Cu privire la darea în arendă a încăperilor
din incinta AMT Râșcani din str. Miron Costin, 17/1 (parter) Societăţii pe acţiuni “Farmacia nr. 280” și decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/41-105 din 17.06.2004 “Cu privire la prelungirea
contractului de locaţiune a unor încăperi din incinta AMT Râșcani din
str. Miron Costin, 17/1 lit. A (parter) Societăţii pe acţiuni “Farmacia nr.
280”.
5. Direcţia sănătăţii va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru
calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobile.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și
Direcţia sănătăţii vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-15

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mitropolit
Varlaam, 69 lit. A (subsol) Biroului notarial “Muruianu Ludmila”
Având în vedere demersul Biroului notarial “Muruianu Ludmila”
nr. 30/18 din 23.04.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul
gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875
din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 (2) alin. lit. c), art. 77 alin. (2) și art.
19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Biroului notarial
“Muruianu Ludmila” încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu
suprafaţa de 19,8 mp din str. Mitropolit Varlaam, 69 lit. A (subsol, monument de arhitectură de importanţă locală), amplasate nemijlocit
sub încăperile private ale solicitantului, având destinaţia de depozit.
Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 21,20 lei.

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. l.
3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-17

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Vlaicu Pârcălab, 26 lit. B (subsol) dnei Galina Magurean
Având în vedere cererea dnei Galina Magurean din 04.07.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Galina Magurean încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
52,4 mp din str. Vlaicu Pârcălab, 26 lit. B (subsol), amplasate nemijlocit
sub apartamentul solicitantei, pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul
rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 77,19 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-18

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Aeroport,
11 lit. A (subsol, subsol cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată “Eleron”
Având in vedere demersul Societăţii cu răspundere limitată “Eleron” din 18.05.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie,
reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu alta destinaţie decât
cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al
Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, până la 05.06.2009, Societăţii cu răspundere limitată “Eleron” încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă
cu suprafaţa de 169,9 mp din str. Aeroport, 11 lit. A (subsol,
subsol cu geamuri), având destinaţia de depozit. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual
al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 480,74 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l și va păstra în arhivă contractul de arendare nr. 1/03/075 din
06.06.2003.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abroga decizia Primăriei municipiului Chișinău nr.
18/15-23 din 17.05.2003 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str. Aeroport, 11 lit. A (subsol, subsol cu geamuri) Societăţii cu
răspundere limitată “Eleron”.
5. Direcţia generală locaţiv-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului
pe bunurile imobiliara.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-19

27 iunie 2008

Cu privire la cesiunea locaţiunii încăperilor din str. N. Zelinski, 8
lit. A (subsol) dlui Constantin Buga
Având în vedere cererile dlui Constantin Buga din 29.08.2006 și
dlui Ion Buga din 21.08.2006, nota informativă a Direcţiei generale
economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chișinâu nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.
875 și art. 894 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278
din Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77
alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:

1/05/032 din 02.06.2005 și va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

1. Se acceptă cesiunea locaţiunii, pană la 01.06.2008, dlui Constantin Buga a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 14,7 mp (cu costul rezidual al unui metru pătrat de imobil
la data de 01.01.2008 în sumă de 340,48 lei, conform certificatului
prezentat de către gestionarul imobilului) din str. N. Zelinski, 8 lit. A
(subsol), închiriate de dl Ion Buga, pentru necesităţi gospodărești.

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

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), care are obligaţia să calculeze și să achite
impozitul pe bunurile imobiliare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va opera modificările necesare în contractul de locaţiune nr.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-20

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str.Minsk, 47
lit.”A” (subsol) dnei Angela Bejuc
Având în vedere cererea dnei Angela Bejuc din 27.09.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art.277 și art.278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art.19 alin.(4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

pct.l.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Angela Bejuc
încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 27,2
mp din str.Minsk, 47 lit.”A” (subsol), amplasată sub apartamentul privat al solicitantei, pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui
metru pătrat pe anul 2008 constituie 327,94 lei.

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

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului
(arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe bunurile
imobiliare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-22

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. Mitropolit Petru
Movilă, 6/2 lit. A (etajul 1) Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”
Având în vedere demersurile Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC” nr. 4 din 13.04.2007 și nr. 14 din 19.06.2007, nota informativă a
Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul
art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) și art. 77
alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC” spaţiul cu suprafaţa de
6,7 mp din incinta Centrului medicilor de familie nr. 6, situat pe str. Mitropolit Petru Movilă, 6/2 lit. A (etajul 1), având destinaţia de obiectiv de
comercializare a produselor alimentare. Conform certificatului prezentat
de către gestionarul încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe
anul 2008 constituie 14,70 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va întocmi un nou contract de locaţiune a spaţiului specificat în pct.l și va

păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 2/99/039/P din 25.02.2005.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în
care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării
în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 11/45-7
din 06.05.1999 “Cu privire la darea în arendă a încăperilor din incinta policlinicii nr. 6 din str. Mitropolit Petru Mitropolit, 6/2 (parter) Întreprinderii
individuale “CATON-CATRUC” și decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
16/42-119 din 22.12.2004 “Cu privire la prelungirea contractului de
locaţiune a unui spaţiu din incinta edificiului Centrului medicilor de
familie nr. 6 din str. Mitropolit Petru Movilă, 6/2 lit. A (parter) Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia Sănătăţii vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-23

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Ion Luca
Caragiale, 2 lit. A (etajul 1) Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”
Având în vedere demersul Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC” nr. 3 din 13.04.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din
Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al
Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 ab’n. (4) și art. 77 alin.
(2) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC” încăperea cu suprafaţa de 10,7 mp din incinta Centrului medicilor de familie “Central”, situat pe str. Ion Luca Caragiale, 2 lit. A (etajul 1), având
destinaţia de obiectiv de comercializare a produselor alimentare.
Conform certificatului prezentat de către gestionarul încăperilor
costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 79,34 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi un nou contract de locaţiune a încăperii specificate în
pct.l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 2/99/038/P din
25.02.2005.
3. Direcţia sănătăţii va elibera anual certificatul privind valoarea
unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), care are obligaţia
să calculeze și să achite impozitul pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în ca-

zul în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
5. Se abrogă deciziile Primăriei municipiului Chișinău nr.
11/45-6 din 06.05.1999 “Cu privire la darea în arendă a încăperilor din
incinta policlinicii nr. 12 din str. Ion Luca Caragiale, 2 (parter) Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”, nr. 16/24-4 din
21.04.2003
“Despre operarea unor modificări în decizia Primăriei
municipiului Chișinău nr. 11/45-6 din 06.05.1999 “Cu privire la darea
în arendă a încăperilor din incinta policlinicii nr. 12 din str.
Ion Luca Caragiale, 2 (parter) Întreprinderii individuale “CATONCATRUC” și decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 16/42-120
din 22.12.2004 “Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune
a unei încăperi din incinta edificiului Centrului medicilor de familie
“Central” din str. Ion Luca Caragiale, 2 lit. A (parter) Întreprinderii
individuale “CATON-CATRUC”.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia
sănătăţii vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-24

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Belgrad,
19/4 lit.A (soclu) dlui Lilian Pereu
Având în vedere cererea dlui Lilian Pereu din 17.05.2006, nota
informativă a Direcţiei generale, economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art. 19 alin.(4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Lilian
Pereu încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 15,0 mp din str.Belgrad, 19/4 lit.A (soclu), pentru necesităţi
gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 175,99 lei.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct.l.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-25

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.Belgrad,
19/4 lit.A (demisol) dlui Victor Golubenco
Având în vedere cererea dlui Victor Golubenco din 26.09.2006,
nota informativă a Direcţiei generale, economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chisinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art.277 și art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art. 14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și 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, pe un termen de trei ani, dlui Victor Golubenco încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu
suprafaţa de 8,0 mp din str.Belgrad, 19/4 lit.A (demisol),
pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat
de către gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe
anul 2008 constituie 175,99 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locaţiv-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chisinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-26

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 7/1 lit. A (subsol) dnei Claudia Bălan
Având în vedere cererea dnei Claudia Bălan din 14.04.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Claudia
Bălan încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
45,1 mp din str. Hristo Botev, 7/1 lit. A (subsol), amplasate nemijlocit
sub apartamentul privat al solicitantei, pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului
costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 394,87
lei.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului
de locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului
(arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe bunurile
imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-27

27 iunie 2008

Сu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din sos. Munceşti,
806/2 lit.A (subsol) dnei Olga Onica
Având in vedere cererea dnei Olga Onica din 25.01.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate
municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisinău nr.
4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art.277 și art.278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și 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 dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei
Olga Onica încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu
suprafaţa de 21,4 mp din sos.Muncești, 806/2 lit. A (subsol),
amplasată sub apartamentul privat al solicitantei, pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008
constituie 652,88 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul de ramură al municipiului Chisinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

27
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DECIZIE
nr. 11/11-29

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.Trandafirilor, 11/1 lit.A (subsol) dlui Vitalie Boguş
Având în vedere cererea dl Vitalie Boguș din 13.10.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art. 19 alin.(4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Vitalie
Boguș încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 45,2 mp din str.Trandafirilor, 11/1 lit.A (subsol), amplasate sub apartamentul privat al solicitantului, pentru necesetăţi
gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 384,68 lei.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-30

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N. Zelinski,
6/2 lit. A (subsol) dlui Ghenadie Gangan
Având în vedere cererea dlui Ghenadie Gangan din 13.06.2006,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art.277 și art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Ghenadie
Gangan încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 14,6 mp din str. N. Zelinski, 6/2 lit. A (subsol), amplasate sub
apartamentul privat al solicitantului, pentru necesităţi gospodărești.
Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 352,65 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

28
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-31

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unui garaj din Calea leşilor, 5/3
lit. D dlui Ion Fotachi
Având în vedere cererea din 17.04.2006 depusă de către dl Ion
Fotachi, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și
relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) și art. 77 alin. (2) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Ion Fotachi
garajul cu suprafaţa de 11,7 mp din Calea leșilor, 5/3 lit. D. Conform
certificatului prezentat de către gestionarul încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 349,43 lei.

(arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe bunurile
imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
5. Se abrogă decizia Preturii sectorului Buiucani nr. 3/2.22 din
28.03.2003 “Cu privire la permisiunea reîncheierii contractului de
arendă”.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a garajului specificat în pct. 1.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Direcţia generală locaţiv-comunală și amenajare va păstra
în arhivă contractul de arendare f/n din 28.03.2006 și va elibera anual
certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-32

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Măria Cebotari, 11 lit. D (subsol) dlui Pavel Craevschi
Având în vedere cererea dlui Pavel Craevschi din 01.09.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) și art. 77 alin. (2) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Pavel Craevschi
încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 19,7
mp din str. Măria Cebotari, 11 lit. D (subsol), amplasată nemijlocit sub
apartamentul privat al solicitantului, pentru folosire în scopuri gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie
71,24 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct.l.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-35

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Suceviţa, 41
lit. A (subsol cu geamuri) dlui Ion Meşină
Având în vedere cererea depusă de către dl Ion Meșină din
10.11.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme
și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării
clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) și art. 77 alin. (2) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Ion Meșină
încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 35,6
mp din str. Suceviţa, 41 lit. A (subsol cu geamuri), amplasată sub
apartamentul privat ale solicitantului, pentru folosire în scopuri gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie
275,87 lei.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct.l.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-36

27 iunie 2008

Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor
încăperi din str. M. Sadoveanu, 2 (etaj tehnic) Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău
Având în vedere demersul Comisariatului general de poliţie al municipiului Chișinău nr. 2732 din 18.05.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 1 din 26.09.2003, în
temeiul art. 859 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2)
lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în folosinţă, prin contract de comodat, pe un termen
de trei ani, Comisariatului general de poliţie al municipiului Chișinău
încăperile cu suprafaţa de 74,8 mp, din str. M. Sadoveanu, 2 (etaj tehnic), pentru montarea instalaţiei de radiocomunicaţie mobilă.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de comodat al încăperilor specificate în pct. l și va
păstra în arhivă contractul de comodat nr. 4/04/01 1 din 24.03.2004.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de comodat.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/29-80 din
18.02.2004 “Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat
a unor încăperi din str. M. Sadoveanu, 2 (etaj tehnic) Comisariatului
general de poliţie al municipiului Chișinău.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

30
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DECIZIE
nr. 11/11-37

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Moscova, 16
lit.A (subsol) Societăţii pe acţiuni “GOSPODINA”
Având în vedere demersul Societăţii pe acţiuni “GOSPODINA” nr.
145/2 din 15.12.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie,
reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât
cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din
Codul civil al Republicii Moldova, art. 277, art. 278 din Codul fiscal al
Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune Societăţii pe acţiuni “GOSPODINA”, pe un
termen de trei ani, încăperea cu suprafaţa de 97,9 mp din bd. Moscova, 16 lit. A (subsol), alăturată încăperilor private ale solicitantului, având destinaţia de depozit. Conform certificatului prezentat
de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat
pe anul 2008 constituie 719,94 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobile.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-39

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu) Societăţii cu răspundere limitată “Viral-Elegant”
Având în vedere demersul Societăţii cu răspundere limitată “Viral-Elegant” nr. 10d din 12.12.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu
Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art.
278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77
alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, fără drept de privatizare, până la 04.01.2010,
Societăţii cu răspundere limitată “Viral-Elegant” încăperile cu suprafaţa de 89,1 mp din incinta Liceului teoretic “Olimp”, situate pe str. Petru
Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu), pentru amplasarea unei școli auto, care va
activa conform graficului stabilit. Conform certificatului prezentat de
către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe
anul 2008 constituie 452,18 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 4/00/012p din
01.09.2004.
3. Direcţia generală educaţie, tineret și sport va elibera anual

certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului
(arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe bunurile
imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 25/17-5
din 12.12.2000 “Cu privire la darea în arendă a încăperilor din incinta
școlii medii nr. 48 din str. Petru Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu) Societăţii
cu răspundere limitată “Viral-Elegant” și decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 11/41-90 din 17.06.2004 “Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi din incinta școlii medii nr. 48 din
str. Petru Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu) Societăţii cu răspundere limitată
“Viral-Elegant”.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia
generală educaţie, tineret și sport vor asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 11/11-40

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locatiune a unor încăperi din str, A. Şciusev,
90 lit. A (etajul 2) Întreprinderii individuale “CIORNÎI OLEG”
Având în vedere demersul Întreprinderii individuale “CIORNÎI
OLEG” nr. l din 29.01.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875
din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) și art.
77 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se dau în locatiune, pe un termen de trei ani, fără drept de
privatizare, Întreprinderii individuale “CIORNÎI OLEG” încăperile cu
suprafaţa de 150,9 mp din incinta Liceului “N. V. GOGOL” din str. A.
Șciusev, 90 lit. A (etajul 2), având destinaţia de organizare a antrenamentelor “TAEKWONDO W.T.F.”, care va activa conform orarului
aprobat. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 898,45 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale

va întocmi contractul de locatiune a încăperilor specificate în pct.l.
3. Direcţia generală educaţie, tineret și sport va elibera anual
certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locatiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia
generală educaţie, tineret și sport vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-41

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae Milescu Spătarul, 3/1 lit. A (parter) Asociaţiei obşteşti “Clubul sportiv de arte marţiale “Patriot”
Având în vedere demersul Asociaţiei obștești “Clubul sportiv de
arte marţiale “Patriot” nr.2 din 11.08.2006, nota informativă a Direcţiei
generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art.
278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77
alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de
privatizare, Asociaţiei obștești “Clubul sportiv de arte marţiale “Patriot” încăperile cu suprafaţa de 155,8 mp din incinta Centrului de
creaţie al copiilor “Ghiocel”, situate pe str. Nicolae Milescu Spătarul,
3/1 lit. A (etajul 1), pentru amenajarea unei săli de sporturi și a unui
centru de întremare a sănătăţii. Plata chiriei se va percepe începând
cu 01.09.2007. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 2031,16 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în pct. l

și va rezilia contractul de locaţiune nr. 4/03/029 din 21.10.2003.
3. Direcţia generală educaţie, tineret și sport va elibera anual
certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului
(arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe bunurile
imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/19 din
28.08.2003 “Cu privire la darea în arendă a unei încăperi din incinta
Centrului de creaţie al copiilor din str. Nicolae Milescu Spătarul, 3/1
lit. A (etajul 1) dlui Gheorghe Mardari”
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia
generală educaţie, tineret și sport vor asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

32
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-42

27 iunie 2008

Сu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Albişoara,
84 lit. A (etajul 2) Întreprinderii individuale “ Gloria-Varnacova”
Având în vedere demersul Întreprinderii individuale “Gloria-Varnacova” nr.98 din 09.10.2006, nota informativă a Direcţiei generale
economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.
875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277, art.278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art.
19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se dă în locaţiune Întreprinderii individuale “Gloria-Varnacova”, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, încăperea cu
suprafaţa de 157,5 mp din incinta Liceului teoretic “George Meniuc”,
situată pe str. Albișoara, 84 lit. A (etajul 2), în vederea deschiderii unei
săli de dans, care va activa conform graficului stabilit. Plata pentru
chirie se va percepe începând cu data de 09.10.2006. Conform
certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul
rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 908,68 lei.

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală educaţie, tineret și sport va elibera anual
certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului
(arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe bunurile
imobile.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia
generală educaţie, tineret și sport vor asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/11-43

27 iunie 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. Ion Luca
Caragiale, 2 lit. A (acoperiş) Întreprinderii mixte “MOLDCELL” S.A.
Având în vedere demersul Întreprinderii mixte “MOLDCELL” S.A.
nr. 705/TD din 24.11.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme si relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875
din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 si art. 278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) și art.
77 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, Întreprinderii mixte “MOLDCELL” S.A. spaţiul cu suprafaţa de
6,0 mp din incinta Centrului medicilor de familie “Central”, situat pe
str. Ion Luca Caragiale, 2 lit. A (acoperiș), având destinaţia de staţie
de telefonie mobilă. Conform certificatului prezentat de către gestionarul încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008
constituie 370,60 lei.

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a spaţiului specificat în pct.l.
3. Direcţia sănătăţii va elibera anual certificatul privind valoarea
unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Minai Furtună și Direcţia sănătăţii vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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