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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 DECIZIILE:
y Cu privire la examinarea proiectului de buget al municipiului Chişinău pe anul 2007 (în prima lectură)
y Despre aprobarea Regulamentului cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social din municipiul
Chişinău
y Cu privire la modificarea statutului juridic al căminului nr.8 din str. Nicolae Milescu Spătarul, 19/3 (tronsonul 2)
y Cu privire la angajarea unui credit bancar de către Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
y Cu privire la reorganizarea instituţiilor audiovizuale municipale, postul de radio „Antena C” Î.M. şi postul de
televiziune „Euro TV Chişinău” Î.M.
y Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unei încăperi din str. Vasile Alecsandri, 85 lit. B1 (parter) Direcţiei Generale Pază de Stat
y Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Florilor, 8/1 lit. A (subsol cu geamuri) dlui Radu
Andronic, membru al Uniunii Arhitecţilor din Moldova
y Cu privire la darea în folosinţa, prin contract de comodat, a unor garaje din str. G. Alexandrescu, 3 lit. G
Direcţiei generale asistentă socială
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta edificiului Direcţiei cultură din str. Bucureşti, 68
lit. A (etajul 7) Fundaţiei Creştine de Caritate “MICUL SAMARITEAN”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta Liceului teoretic “Ştefan cel Mare” din str. Florilor, 4 (parter) Societăţii cu răspundere limitată “Resacons STR”
y Despre operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului municipal j Chişinău nr. 41/25-2 din
28.02.2006 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta AMT Centru din str. 31 August 1989,
87 lit. A,V,G, (etajele I, II, subsol) Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova” şi nr. 54/32-3 din
03.08.2006 “Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi din incinta edificiului
Instituţiei medico-sanitare publice “Asociaţia Medicală Teritorială Centru” din str. 31 August 1989, 87 lit. B
(parter) Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale”
y Cu privire la prelungirea contracrului de comodat al unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 52 lit. A (etajul II), încheiat cu Asociaţia Umanitară “Salvaţi Bătrânii”
y Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.24/11-13 din
07.06.2005 «Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi din str. Mihai Eminescu, 49 lit.
A (parter) Firmei de construcţie a drumurilor “EDILITATE” S.A.»
y Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta Liceului “Mihai Viteazul” din str. Mitropolit Gurie
Grosu, 4 (etajul IV) Societăţii cu răspundere limitată “INTERSTUDIA”
y Cu privire la darea in locaţiune a unei încăperi din incinta Liceului Teoretic “LIVIU DELEANU” din str. Liviu
Deleanu, 5/4 (etajul 2) Societăţii cu răspundere limitata “INTERSTUDIA”
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ÎN NUMĂR SUNT INSERATE DECIZIILE:
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Pădurii, 3 “a” lit.A, A1 (parter) Societăţii cu răspundere
limitată “TRIOTERM”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din incinta Liceului Teoretic “DANTE ALIGHIERI” din str. Ion
Creangă, 80 lit. G (parter) Societăţii cu răspundere limitată “INTERSTUDIA”
y Cu privire la darea m locaţiune a unor încăperi din str.Trandafirilor, 33/1 lit.A (subsol) Societăţii comerciale
“Metropolis-AS” S.R.L.
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alexandru Vlahuţă, 5 lit. B (subsol cu geamuri) dlui
Grigore Cotruţâ
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Doina, 106/1 lit. A (subsol) Societăţii comerciale “FLORIZON” S.R.L.
y Cu privire la darea în locaţiune a unui garaj din str. Mihai Eminescu, 8 lit. B dlui Mihail Şolcovschi
y Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. M. Sadoveanu, 2 lit.A (etaj tehnic) dnei Tatiana Liseanskaia
y Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Kiev, 3 lit. A (etajul 1) întreprinderii municipale pentru servicii locative Râşcani
y Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi din str. Mihai Eminescu, 24 lit. D (parter)
Direcţiei Generale Pază de Stat
y Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit la balanţa Primăriei oraşului Vadul lui Vodă a construcţiei nefinalizate „Staţia telefonică automată pentru 2000 de numere” din str.Sf. Dumitru, oraşul Vadul lui Vodă
y Cu privire la prelungirea contracltului de locaţiune a unor încăperi din str. Alexandru cel Bun, 48 lit. A1 (parter), încheiat cu întreprinderea municipală “Parcul urban de autobuze”
y Cu privire la darea în locatiune a unei încăperi din bd.Renaşterii, 19, lit.l (şură) dnei Larisa Cocoţ
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Suceviţa, 41 lit. A (subsol cu geamuri) dlui Vladimir
Dubenco
y Cu privire la darea în locatiune a unor încăperi din str.Nicolai Dimo, 1/1 lit.A (subsol) dnei Natalia Luchiţa
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.Nicolai Dimo, 1/1 lit.A (subsol) dnei Cornelia Suveică
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul 3) dlui Mircea Soţchi,
membru al Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta casei de cultură “Orion” din şos.Munceşti, 792/2 lit.
A (etajul 2) dlui Andrei Lifenco, membru al Uniunii Teatrale din Moldova
y Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta liceului “B.P.Hasdeu” din str.N.Zelinski, 36/4 lit.B
(subsol cu geamuri) întreprinderii individuale “Lungul Svetlana”
y Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd.Traian, 23/2 lit.A (etaj tehnic) dnei Maria Creţu
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Dumitru Rîşcanu, 7 lit. A (demisol) dlui Oleg Constantinov, membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova
y Cu privire la darea în locatiune a unui garaj din str. Columna, 126 lit. G la (parter) dnei Victoria Bejenaru
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Renaşterii, 1 1 lit. A (subsol) dlui Andrei Porubin
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Mihail Kogălniceanu, 63 lit.8(şură) dnei Măria Mămăliga
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/3

Cu privire la examinarea proiectului de buget al municipiului Chişinău pe
anul 2007 (în prima lectură)
Având în vedere proiectele devizelor de cheltuieli prezentate de
executorii de buget, propunerile privind pronosticul bazei fiscale şi
proiectele de buget ale unităţilor administrativ-teritoriale pe anul
2007, în temeiul art.10, 19, 20, 21 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003
„Privind finanţele publice locale”, art.!8(2) lit.g), art.23(4) lit.h) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind’ administraţia publică locală”,
Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se stabileşte bugetul municipiului Chişinău, elaborat pe anul
2007, la venituri în sumă de 1273147,0 mii lei, inclusiv din contul impozitelor şi plăţilor - 1231704,0 mii lei, mijloacelor speciale - 36795,1
mii lei, fondurilor speciale. Fondul municipal de susţinere a populaţiei)-32000 mii lei, şi la cheltuieli în sumă de 1292278,9 mii lei cu un
deficit de 19131,9 mii lei, conform anexei nr.l la prezenta decizie.
2. Se stabileşte că mijloacele băneşti în sumă de 19131,9 mii
lei, preconizate de a fi obţinute de la privatizarea sau vânzarea proprietăţii publice, vor constitui sursa de finanţare a deficitului bugetar
sus-indicat, conform prevederilor art.12(2) din Legea nr.397-XV din
16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”.
3.Se aprobă bugetul municipal Chişinău, elaborat pe anul 2007,
la venituri în sumă de 1229036,3 mii lei, inclusiv din contul impozitelor şi plăţilor - 1183313,8 mii lei, mijloacelor speciale - 34460,2 mii
lei, fondurilor speciale (Fondul municipal de susţinere a populaţiei) 3200,0 mii lei, transferurilor clin Fondul republican de susţinere socială a populaţiei - 1447,9 mii lei şi transferurilor din Fondul de susţinere
financiară a teritoriilor al bugetului municipal Chişinău - 6614,4 mii
lei, şi la cheltuieli în sumă de 1244663,1 mii iei, inclusiv transferuri la
bugetele oraşelor, satelor (comunelor) - 26478,2 mii lei, cu un deficit
de 15626,8 mii lei, conform anexei nr.l la prezenta decizie.
4. Se stabileşte că mijloacele băneşti în sumă de 15626,8 mii
lei, preconizate de a fi obţinute de la privatizarea sau vânzarea proprietăţii publice - proprietate municipală, se consideră ca sursă de
finanţare a deficitului bugetului municipal Chişinău, conform prevederilor art.12(2) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele
publice locale”.
5. Se aprobă normativele de defalcări din impozitele generale de
stat încasate în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul
întâi ale municipiului Chişinău pe anul 2007, conform anexei nr.2.
6. Se aprobă cuantumul transferurilor de la bugetul municipal
Chişinău în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi ale municipiului Chişinău pe anul 2007 în sumă totală de 26478,2
mii lei, conform anexei nr.3.
7. Se aprobă cuantumul transferurilor în Fondul de susţinere financiară a teritoriilor al bugetului municipal Chişinău de la bugetele
oraşelor Vatra şi Codru şi comunei Stăuceni, conform anexei nr.4.
8. Se aprobă cuantumul Fondului de rezervă al bugetului municipal Chişinău pe anul 2007 în sumă de 9029,2 mii lei.
9. Se stabileşte că mijloacele băneşti obţinute de la locaţiunea în
întregime a sediilor (bunuri imobiliare), ce aparţin instituţiilor publice de învăţământ din municipiul Chişinău, se vor încasa integral
la partea de venituri a bugetului municipal şi vor fi valorificate la reparaţia capitală a imobilelor - proprietate municipală şi efectuarea
achitărilor pentru consumul de resurse energetice.
10. Conducătorii instituţiilor publice, finanţate de la bugetul mu-

nicipal, vor asigura, conform art.6 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003
„Privind finanţele publice locale”, elaborarea şi prezentarea spre
aprobare Consiliului municipal Chişinău Nomenclatorul lucrărilor şi
serviciilor prestate contra plată şi mărimea taxelor la servicii, în termen de până la l decembrie 2006.
11. Viceprîmariî municipiului Chişinău, dnii. Petru Şveţ şi Veaceslav Iordan, conducătorii Direcţiei construcţii capitale, dl Tudor
Gnaciuc, Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, dl
Veaceslav Ternă, Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, dna Valentina Mierla, vor înainta, în termen de până la l martie 2007, Consiliului municipal Chişinău propuneri în vederea elaborării Regulamentului privind modul de finanţare mixtă a obiectivelor
de construcţie şi Regulamentului privind modalitatea (mecanismul)
finanţării investiţiilor capitale.
12. Se permite, prin dispoziţia primarului general al municipiului
Chişinău delegarea funcţiilor de beneficiar către primăriile oraşelor,
satelor (comunelor), la solicitarea acestora, în vederea îndeplinirii lucrărilor de reparaţie şi reconstrucţie a sediilor ee aparţin instituţiilor
finanţate de la bugetele loeule, în ca/u l în care costul acestora nu
depăşeşte suma de 1000,0 mii lei, dacă altceva nu se prevede prin
altă decizie a Consiliului municipal Chişinău.
13. Se menţine în vigoare în anul 2007 decizia Consiliului municipal Chişinău nr.47/8 din 08.06.2006 „Despre operarea unor modificări
la decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/18 din 19.12.2003 „Cu
privire la aprobarea organigramelor Primăriei şi ale subdiviziunilor
Consiliului municipal Chişinău şi aprobarea schemelor de încadrare a
personalului ale aparatului Primăriei municipiului Chişinău, preturilor
de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor Consiliului municipal Chişinău”, cu modificările ulterioare.
14. Primăria municipiului Chişinău (dl Vasile Ursu), de comun cu
preşedinţii fracţiunilor şi comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului municipal Chişinău,
în termen de până la 21.12.2006, vor elabora un plan complex de
măsuri în vederea extinderii bazei fiscale, sporirii veniturilor bugetului municipal (inclusiv taxa de piaţă, taxa pentru dreptul de a aplica
simbolica locală şi taxa pentru parcare), optimizării cheltuielilor bugetare, a reţelei şi statelor instituţiilor bugetare, stabilirii priorităţilor
la efectuarea cheltuielilor de la buget, achitării datoriilor creditoare,
prezentându-1 spre aprobare Consiliului municipal Chişinău în cadrul examinării proiectului de buget al municipiului Chişinău pe anul
2007 (în lectura a doua).
15. Se ia act de propunerile consilierilor Consiliului municipal Chişinău în cadrul examinării proiectului de buget al municipiului Chişinău pe anul 2007 (în lectura a doua).
16.Viceprimarul dl Petru Şveţ va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de căJători pe rutele municipale,
orăşeneşti şi săteşti (comunale)

Impozitul funciar încasat de la persoanele
fizice
Impozitul funciar pe păşuni şi fâneţe
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie
agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de
fermieri)
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice
Impozitul privat

02

07

10

11

04

114

114

114

115

39

06

114

115

03

114

114

Impozitul funciar pe terenurile cu o altă
destinaţie decât cea agricolă

13200,0

400,0

8408,0

8647,7

1310,9

74,4

1444,5

7406,1

382,7

01/09 706686,0

01

111

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie
agricolă, cu excepţia impozitului de la gos- 114
podăriile ţărăneşti (de fermieri)

inclusiv:
Impozitul pe venitul din salariu

882900,1
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1. Venituri proprii

3

Total

13200,0

400,0

8408,0

8647,7

1310,9

74,4

1444,5

7406,1

382,7

706686,0

842905,0

1231704,0

5
3200,0

3200,0

6
367 95

36195,1

7

fonduri
Venituri, chelmijloace
specituieli de bază
speciale
ale

Bugetul municipiului Chişinău
inclusiv:

1273147,0

2

Capitol/
Paragrupa graf/
princi- grupa
pală

Veniturile,total

1

Denumirea indicatorului

I. Venituri

1 3200,0

300,0

7484,7

8093,3

96,1

14,5

686,6

6606,1

0,0

681310,0

840896,0

1229036,3

8

Total

10

13200,0

300,0

7484,7

8093,3

96,1

14,5

686,6

6606,1

0,0

681310,0

803235,8

3200,0

1183313,8 3200,0

9

8

Total

9

0,0

100,0

923,3

554,4

1214,8

59,9

757,9

800,0

382,7

100,0

923.3

554,4

1214,8

59,9

757,9

800,0

382.7

25376,0 25376,0

34460,2 42004,1 39669,2

0,0

0,0

IO

2334,9

2334,9

11

venituri/ fonduri
mijloace
cheltuieli specispeciale
de bază
ale

inclusiv bugetul UAT din municipiu
inclusiv:

34460,2 70588,9 48390,2

11

venituri/
mijloafonduri
cheltuieli
ce spespeciale
de bază
ciale

inclusiv bugetul municipal Chişinău
inclusiv:

SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ŞI SURSELOR DE FINANŢARE A BUGETULUI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU (INCLUSIV A BUGETULUI MUNICIPAL) PE ANUL 2007

Anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.59/3 din 23 noiembrie 2006
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56

115

115

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

Taxa de licenţă pentru practicarea unui
anumit gen de activitate

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor
115
pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

121

37

121

122

122

122

Taxa pentru patenta de întreprinzător

Taxa de piaţă

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Taxa pentru cazare

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii de deservire socială
Taxa pentru dreptul de a aplica simbolica
locală
Taxa pentru parcare

5000,0

35

30

32

34

122

122

122

29

28

27

7644,8

33

3200,0

450,0

1 7200,0

5115,0

1 1627,3

7500,0

1 2000.0

202.5

0.0

31

P

9000.0

0,0

410,9

20,0

2500,0

486,9

12

02

57

54

4,0

100,0
7200,0

980,0

Plata aren/.ii pentru terenurile cu destinaţie 121
agricolă
Plata aren/.ii pentru terenurile cu o altă des121
tinaţie decât cea agricolă
Chiria/arenda bunurilor proprietate publică 121

Dobânzile aferente soldurilor mijloacelor
băneşti, la conturile bancare ale trezoreriilor 121
teritoriale
Arenda pentru resursele naturale
121

Dividendele aferente cotei de participare a
statului în societăţi pe acţiuni

115

55

115

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

42
51

115
115

53

41

115

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii
(reclamei)
Taxa balneară
Taxa pentru apă

3200,0

450,0

17200,0

5 1 1 5,0

11627,3

7500,0

i 2000.0

5000,0

7644,8

202.5

9000,0

410,9

20,0

2500,0

486,9

4,0

100,0
7200,0

980,0

3197,0

345.0

15900,0

5055,0

11127,3

7496,5

11955,9

4913.4

4344,8

0.0

0,0

6875,0

0,0

0,0

17,0

2269,9

0,9

0,0

0,0
6700,0

977,7

3197,0

345,0

15900,0

‘ 5055,0

11127,3

7496,5

11955.9

4913,4

4344,8

0,0

0.0

6875,0

0,0

0,0

17,0

2269,9

0.9

0,0

0,0
6700,0

977,7

3,0

105,0

1300,0

60,0

500,0

3,5

44,1

86,6

3300,0

202,5

0,0

2125,0

0,0

410,9

3,0

230,1

486,0

4,0

100,0
500,0

2,3

3,0

105,0

1300,0

60,0

500,0

3,5

44,1

86,6

3300,0

202,5

2125.0

410,9

3,0

230,1

486,0

4,0

100,0
500,0

2,3

5

123

151

161

Amenzile aplicate de poliţia rutieră

Mijloacele speciale ale instituţiilor publice

Veniturile fondurilor speciale

00

04

00

00

300

313

331

362

363

Transferuri curente de la bugetele municipale
Mijloacele încasate pentru cheltuielile curente de la bugetele satelor şi comunelor
Transferuri între componentele bugetului
de stat şi componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Transferuri între componentele bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale
Informativ: total venituri de la operaţiunile
cu capital Inclusiv: suma taxelor locale
19.131,9
59392,3

0,0

1447,9

0,0

1447,9

19131,9
59392,3

14383,0

14383,0

44

388799,0

0,0

0,0

4303,3

374416,0

388799,0

3200,0

36795,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4303,3

20/21 374416,0

00

00

3. Transferuri

Impozitul pe venitul din activitatea de între- 111
prinzător
Taxa de folosire a drumurilor, percepută
115
de la posesorii de vehicule înmatriculate în
Republica Moldova

2.Defalcări de la veniturile regularizatoare

Ol

123

02

44

41

122

122

Taxa de la posesorii de câini

40

Depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor
din mijloacele speciale
Amenzile şi sancţiunile administrative

122

Alte încasări

3200,0

367! ,1

15.626,8
57315,5

0,0

1447,9

6614,4

8062,3

14383,0

365695,0

380078,0

3200,0

34460,2

0,0

0,0

0,0

0,0

4269,1

15626,8
57315,5

0,0

14383,0

365695,0

380078,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4269,1

3200,0

3505,1
2076,8

8721,0

8721,0

34,2

2334,9

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

3505,1
2076,8

0,0

0,0

-6614,4

26478,2

19863,8

0,0

8721,0

8721,0

0,0

34460,2 2334,9

0,0

0,0

0,0

0,0

34,2
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Industrie şi construcţie
Transportul, gospodăria drumurilor

Gospodăria comunală şi gospodăria de locuinţe

Alte servicii legate de activitatea economică
Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale
Investiţii capitale

Cheltuieli la dispoziţia organelor administraţiei
publice locale
Total general la cheltuieli

Deficit

9
10

11

12
13
14

15

16

17
19131,9

19131,9

1292278,9

4310,2

1651,8
113114,1
20793,5

283171,8

2151,1
18009,1

4380,6

787,8
70560,7
626989,8
44623,5
26655,3
46541,0

28538,6

19131,9

1250835,9

4310,2

1237,8
113079,3
20793,5

280884,3

2151,1
16464,0

2480,6

787,8
69873,0
603249,4
43166,0
26655,3
41473,5

24230,1

41443,0

414,0
34,8

2287,5

1545,1

1900,0

5067,5

687,7
23740,4
1457,5

4308,5

Bugetul municipiului Chişinău
inclusiv din contul
In total
mijloacelor
cheltuielilor
speciale şi
de bază
fondurilor
speciale
2
3
4

15626,8

15626,8

1244663,1

1651,8
138438,6
20793,5

283171,8

2151,1
18009,1

4380,6

787,8
70560,7
566772,8
42890,3
26655,3
46541,0

21858,7

5

15626,8

1205555,0

1237,8
138403,8
20793,5

280884,3

2151,1
16464,0

2480,6

787,8
69873,0
544985,3
41432,8
26655,3
41473,5

17932,2

6

39108,1

414,0
34,8

2287,5

1545,1

1900,0

5067,5

687,7
21787,5
1457,5

3926,5

7

3505,1

71759,1

4310,2

1153,7

58264,1
1733,2

6297,9

9

2334,9

1952,9

382,0

10

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

3505,1

3505,1

74094,0

4310,2

1153,7

60217,0
1733,2

6679,9

8

Bugetul municipal Chişinău
Bugetele oraşelor,satelor
inclusiv din contul
inclusiv din contul
în total
în total
mijloacelor specheltuielilor de
cheltuielilor mijloacelor speciale şi fondurilor
bază
de bază
ciale
speciale

Notă: Cheltuielile de întreţinere ale organelor administrative sunt reflectate la grupa funcţională respectivă.
Pct.13 - cu excepţia transferurilor la bugetele DAT în sumă de 26478,2 mii lei (113079,3= 138403,8+1153,7-26478,2)

Sursa de finanţare a deficitului -veniturile de la privatizarea şi vânzarea proprietăţii publice

Agricultura

8

18

Apărarea naţională
Menţinerea ordinii publice
învăţământul
Cultura
Ocrotirea sănătăţii
Asigurarea şi susţinerea socială

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1

2
3
4
5
6
7

1

n/o Grupele principale de cheltuieli

II CHELTUIELI (mii lei)

7

8
Anexa nr. 2 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.59/3 din 23 noiembrie 2006

Normativele
de defalcări din impozitele generale de stat încasate în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi ale municipiului Chişinău pe anul 2007

Unitatea adrninistrativ-teritorială

Impozitul pe imobil
1/4.00

Impozitul pe venitul din salariu
111.01,111.09

Oraşul Vadul lui Vodă
Oraşul Vatra
Oraşul Durleşti
Oraşul Cricova
Oraşul Codru
Oraşul Sângera
Satul Coloniţa
Satul Condriţa
Satul Ghidighici
Comuna Truşeni
Comuna Băcioi
Comuna Budeşti
Comuna Bubuieci
Comuna Grătieşti
Comuna Tohatin
Comuna Ciorescu
Comuna Stăuceni
Comuna Cruzeşti

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(în procente)
Impozitul pe venitul din activitatea
de întreprinzător
111.20,111.21
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Anexa nr. 3 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.59/3 din 23 noiembrie 2006

Cuantumul transferurilor de la bugetul municipal Chişinău în bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale ale municipiului Chişinău pe anul 2007
Unitatea administrativ-teritorială
Oraşul Vadul lui Vodă
Oraşul Durleşti
Total oraşe
Comuna Bubuieci
Comuna Băcioi
Comuna Budeşti
Comuna Grătieşti
Comuna Cruzeşti
Comuna Tohatin
Comuna Ciorescu
Comuna Truşeni
Satul Ghidighici
Satul Coloniţa
Satul Condriţa
Total sate (comune)
Total general

Cuantumul transferurilor (mii lei)
234,3
4753,2
4987,5
3407,0
3691,5
1160,1
2637,3
1007,0
974,5
3719,5
2414,3
504,6
1755,5
219,4
21490,7
26478,2
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Anexa nr. 4 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.59/3 din 23 noiembrie 2006

Cuantumul transferurilor în fondul de susţinere financiară a teritoriilor pe anul
2007 al bugetului municipal Chişinău
Indicatorul

Oraşul
Vatra

Oraşul Codru Comuna Stăuceni

Oraşul Cricova Oraşul Sângera

1 . Numărul populaţiei
3279
2. Volumul cheltuielilor, conform normativelor incluse în cal- 2493,8
culul transferurilor (mii lei)
3. Volumul cheltuielilor pe cap de locuitor (pct. 1 : pct. 2) (lei) 760,54

14462
2824,3

7532
1949,0

9804
5382.5

11581
6030,4

195,29

258,76

549,01

520,71

4. Venituri de bază din teritoriu (mii lei)
5. Venituri de bază ce revin pentru un locuitor (pct. 4 : pct.
1) (lei)
6. Diferenţa dintre suma veniturilor de bază pentru un locuitor şi suma cheltuielilor pentru un locuitor (pct. 5 - pct. 3)
(lei)
7. Cota veniturilor ce depăşesc cu 20 la sută nivelul mediu
de cheltuieli bugetare pentru un locuitor pe teritoriul respectiv (pct. 5 -(pct. 3 x 120%)) (lei)
8. Cota veniturilor transferate în fondul de susţinere financiară a teritoriilor (pct. 7 x pct. l)(lei)
9. Suma veniturilor bugetului local rămase la dispoziţia bugetului respectiv (pct. 4 - pct. 2 - pct. 8) ( mii lei)

6640,9
2025,28

4704,5
325,3

3989,6
529,69

5591,4
570,32

6601,5
570,03

1264,74

130,01

270,93

21,31

49,32

1112,63

90,95

219,18

-

-

3648,3

1315,3

1650,9

-

-

498,8

564,9

389,7

208,9

571,1

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
28 noiembrie 2006

nr. 59/16

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la funcţionarea cantinelor de
ajutor social din municipiul Chişinău
În scopul executării prevederilor art. 2 al Legii nr. 81-X V din 28 februarie 2003 „Privind cantinele de ajutor social”, Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 1246 din 16.10.2003 „Despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social”,
art. 18 (2) lit.d), art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123 - XV
din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la funcţionarea cantinelor
de ajutor social din municipiul Chişinău.
2. Se abrogă Deciziile Primăriei municipiului Chişinău nr.21/1 din
12 septembrie 2002 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiuni-

lor de caritate „De la inimă la inimă” şi nr.22/3 din 26 septembrie 2002
„Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la instituirea patronajului individual de lungă durată în municipiul Chişinău”.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în
sarcina viceprimarului dl Petru Şveţ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr.1 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.56/6 din 12 octombrie 2006

Regulamentul privind funcţionarea cantinelor de ajutor din municipiul Chişinău
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind funcţionarea cantinelor de ajutor social
din municipiul Chişinău (în continuare - Regulament) este elaborat în
conformitate cu Legea nr.81-XV din 28 februarie 2003 privind cantinele de ajutor social şi Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea

cantinelor de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1246 din 16.10.2003.
2. Scopurile prezentului Regulament constau în:
organizarea şi funcţionarea cantinelor de ajutor social;
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monitorizarea activităţilor cantinelor de ajutor social pentru persoanele socialmente vulnerabile;
realizarea obiectivelor activităţii cantinelor de ajutor social;
determinarea categoriilor de persoane socialmente vulnerabile
care necesită această formă de ajutor social;
deservirea persoanelor imobilizate.
3. Monitorizarea activităţii cantinelor de acordare a ajutorului social persoanelor socialmente vulnerabile se efectuează cu scopul de
a asigura:
accesibilitatea persoanelor socialmente vulnerabile la serviciile
cantinelor de ajutor social;
flexibilitatea serviciilor de alimentare, conform necesităţilor reale
ale beneficiarilor;
respectarea normelor etico-morale ale beneficiarilor, regulilor
şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat de către prestatorii
acestor servicii.
4. Obiectivele funcţionării cantinelor de ajutor social rezidă în
prestarea serviciilor de alimentaţie pentru persoanele socialmente
vulnerabile şi distribuirea hranei la domiciliu persoanelor solitare
care, din motive obiective nu se pot deplasa la sediul cantinei de ajutor social.
5. în funcţie de posibilităţile financiare ale autorităţilor publice locale, de serviciile cantinelor de ajutor social beneficiază următoarele
categorii de cetăţeni socialmente vulnerabili, care au viză de reşedinţă în municipiul Chişinău:
a) persoanele care au atins vîrsta de pensionare, invalizii de gradul l, 2 şi 3 (fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici);
b) copiii pînă la 18 ani (din familiile cu mulţi copii, monoparentale
şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de direcţiile de asistenţă socială).
6. Persoanele cuprinse în categoriile menţionate beneficiază de
serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, pe o perioadă de cel mult 30 de zile în trimestru (120 zile anual). Ca excepţie, perioada alimentării poaţeîfi extinsă
după necesitate de către Direcţiile teritoriale asistenţă socială în urma
evaluării stării familiare, financiare.
7. De serviciile cantinelor de ajutor social nu beneficiază persoanele, faţă de care sunt aplicabile- reglementările legislaţiei privind
protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
8. Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabileşte în
baza următoarelor documente:
a) cererea-tip a solicitantului (anexa nr. l la prezentul Regulament),
adresată şefului Direcţiei teritoriale asistenţă socială,
b) adeverinţele de naştere ale tuturor copiilor (pentru familiile cu
mulţi copii).
c) ancheta socială ( anexa nr.2), întocmită de Direcţia teritorială
asistenţă socială.

tul că nu toate persoanele înscrise în liste se pot prezenta zilnic la
cantină, se permite întocmirea suplimentară a listelor de beneficiari
în luna curentă sau luna următoare cu numărul de persoane care au
lipsit pentru a acoperi sursele financiare prevăzute în contract.
11. Cantinele de ajutor social prestează pentru persoanele ce fac
parte din categoriile de beneficiari, stabilite de lege, serviciul de preparare şi servire zilnică a unei singure mese pentru o persoană (de
regulă, a prînzului).
12. Beneficiarii de serviciile cantinelor de ajutor social, în scopul
bunei funcţionări a acestora, sunt obligaţi să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, să păstreze curăţenia localurilor şi bunurile unităţii, precum şi să respecte măsurile de igienă.
II. MANAGEMENTUL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII CANTINELOR DE AJUTOR SOCIAL
13. Cantinele de ajutor social îşi încep activitatea prin decizia Consiliului municipal Chişinău, cu scopul de a presta servicii de alimentaţie corespunzătoare categoriilor de persoane socialmente vulnerabile, în conformitate cu Legea privind cantinele de ajutor social.
14. In cazul în care nu există cantine de ajutor social, sau acestea
nu acoperă necesităţile existente, autorităţile administraţiei publice
locale, în comun cu organele teritoriale de asistenţă socială, pot conveni cu întreprinderile de stat, cu societăţile comerciale şi instituţiile
publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu asociaţiile de
alimentaţie publică, privind problema prestării serviciilor de alimentaţie.
15. Administraţia cantinei va întocmi meniul zilnic şi de prestare a
serviciilor, care va fi adus la cunoştinţa beneficiarilor. Fiecare deservire cu hrană va fi confirmată de către beneficiar prin semnătură.
16. Cantinele de ajutor social vor corespunde regulilor sanitare în
vigoare pentru întreprinderile de alimentaţie publică şi vor dispune
de autorizaţie sanitară de funcţionare, eliberată de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de stat, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, de veselă şi transport sanitary autorizat.
17. Activitatea cantinelor de ajutor social se va desfăşura în baza
contractului încheiat între conducerea Direcţiei generale asistenţă
socială a Consiliului municipal Chişinău şi managerul cantinei de ajutor social (anexa nr.4).
18. Autorităţile administraţiei publice locale asigură finanţarea
serviciilor prestate de cantinele de ajutor social.
19. Autorităţile administraţiei publice locale şi Centrul de Medicină preventivă asigură controlul activităţii cantinelor, regulilor şi
normativelor sanitaro-epidemiologice de stat, normelor de protecţie
a muncii, conform legislaţiei.

9. Listele beneficiarilor de hrană la cantina de ajutor social (anexa
nr.3) se perfectează de către Direcţiile teritoriale de asistenţă socială,
în baza evaluării anchetelor sociale, coordinate cu Pretura de sector
şi Direcţia sănătăţii, şi se prezintă pentru aprobare conducerii Direcţiei generale asistenţă socială a Consiliului municipal Chişinău.

20. Devizul de cheltuieli pentru prepararea şi servirea hranei se
aprobă anual de către Consiliul municipal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10. Luănd în consideraţie starea sănătăţii a beneficiarilor şi fap-

21. Finanţarea cantinelor de ajutor social se efectuează din contul

III. MODUL DE FINANŢARE ŞI DAREA DE SEAMĂ
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bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi al mijloacelor extrabugetare, constituite din sumele oferite de Fondul municipal Chişinău
de susţinere socială a populaţiei, de sponsori, organizaţii filantropice,
neguvernamentale şi religioaso» de persoane fizice şi juridice.
22. Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru o persoană la
cantina de ajutor social se stabileşte de către Consiliul municipal, în
comun cu Direcţia generală asistenţă socială, coordonat cu Direcţia
generală finanţe şi se indexează în baza mijloacelor financiare existente pentru aceste scopuri.
23 Managerul cantinei de ajutor social prezintă Direcţiei generale
asistenţă socială, la data de 5 a lunii următoare, darea de seamă lunară despre numărul persoanelor care au beneficiat de prinzuri gratuite
la cantină, precum şi despre volumul mijloacelor financiare utilizate
în aceste scopuri, (anexînd factura, meniurile zilnice şi listele beneficiarilor cu semnătura zilnică, dovadă că au beneficiat de prînzuri).
24. Direcţiile teritoriale de asistenţă socială examinează şi perfectează lista noilor solicitanţi de serviciile cantinei de ajutor social,
coordonată cu Pretura de sector si Direcţia sănătăţii, şi o prezintă,
pînă la sfirşitul lunii curente, Direcţiei generale asistenţă socială spre

aprobare.
25. Conducerea Direcţiei generale asistenţă socială, şefii direcţiilor teritoriale de asistenţă socială şi administraţia cantinei de ajutor
social se vor întruni în şedinţă cel puţin o dată în trimestru, cu scopul
de a studia situaţia în domeniul prestării serviciilor cantinelor de ajutor social.
IV. RESPONSABILITĂŢI
26. Responsabilitatea pentru corectitudinea prestării serviciilor la
cantinele de ajutor social, controlul asupra folosirii mijloacelor financiare conform destinaţiei, precum şi pentru respectarea normelor
sanitaro-igienice revine autorităţilor administraţiei publice locale,
Direcţiei sănătate, direcţiilor asistenţă socială din sectoare, şi contabilităţii Direcţiei generale asistenţă socială.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr.2 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.56/6 din 12 octombrie 2006

CERERE - TIP
a persoanei socialmente vulnerabile care solicită hrană la cantina de ajutor social
din municipiul Chişinău
Şefului Direcţiei asistenţă socială
a sectorului_________________
Subsemnatul (a)___________________________________________________________________________________________________
domiciliat (ă) în mun.Chişţinău____________________________________________________________tel._________________________
Categoria beneficiarului ____________________________________________________________________________________________
Prin prezenta, vă rog să-mi acordaţi asistenţă socială sub formă de hrană la cantina de ajutor social, deoarece_______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(cauza apariţiei necesităţii)
Data____________________________.

Semnătura solicitantului_____________________________

Anexa nr.3 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.56/6 din 12 octombrie 2006
Aprob: dna Eugenia Ceban, directorul Direcţiei generale asistenţă socială a Consiliului municipal Chişinău
LISTA BENEFICIARILOR DE HRANĂ LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL__________________________________________________
PENTRU PERIOADA_____________________________________________________________
Nr d/o Numele, prenumele

Categoria beneficiarului

Legitimaţia de pensionar

Domiciliul

Telefon

Remarcă

Şef al Direcţiei asistenţă socială sectorul_____________________________________
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Anexa nr.4 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.56/6 din 12 octombrie 2006
ANCHETA SOCIALĂ NR._____________ DIN 200_________
A SOLICITANTULUI DE HRANĂ LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
întocmită în urma cererii nr.__________________, adresată Direcţiei asistenţă socială a sectorului_________________________________
de către cetăţeanul (a)______________________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul)
domiciliat (ă) în____________________________________________________________________________________________________
(municipiul, oraşul, satul, comuna, str.)
Buletin de identitate (paşaport) seria_____________nr._______________________, născut la data de_____________________________
în rezultatul examinării
Comisia în componenţa : ____________________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)
a constatat situaţia la următoarele compartimente:
l. Starea socială:
a) apartenenţa la categoria de persoane socialmente vulnerabile___________________________________________________________
b) componenţa familiei____________________________________________________________________________________________
Observaţii________________________________________________________________________________________________________
2. Condiţii de trai:
a) Locuinţa este proprietate__________________________________________________________________________________________
(de stat, privată, apartament Ia bloc, cameră in cămin, închiriază spaţiu locativ)
compusă din________________odăi, anexe la locuinţă________________________________, grădină________________________ari.
b) Starea tehnică şi sanitară a spaţiului locativ
________________________________________________________________________________________________________________
(adecvate sau neadecvate pentru prepararea bucatelor)
Observaţii________________________________________________________________________________________________________
3. Evaluarea veniturilor:
a) venitul familiei în sumă de__________________________________________lei/an este compus din cuantumul veniturilor membrilor
obţinute în______________________________________________________________________________________________________
(salariu, alocaţii, pensie, pensie alimentara, bursa, Indemnizaţie, compensaţie şi alte venituri, cu indicarea sumelor)
b) venitul net lunar, revenit unui membru a familiei_________________________lei
c) posedă în proprietate bunuri de valoare ____________________________________________________________________________
(automobile, clădiri în afara locuinţei, tehnică agricolă, utilaj, terenuri agricole etc.)
Observaţii________________________________________________________________________________________________________
4. Starea sănătăţii.__________________________________________________________________________________________________
(diagnoze, gradul disabilităţii, capacitatea de a se autodeservi, de a-şi prepara de sinestătător hrana etc.)
Observaţii________________________________________________________________________________________________________
5. Veridicitatea circumstanţelor care au înrăutăţit starea materială___________________________________________________________
6. Concluziile şi propunerile comisiei:__________________________________________________________________________________
Titularul cantinei________________________________ Membrii comisiei: 1._______________________/_______________________
de ajutor social:
(semnătura)
(semnătura)
(numele)
2._______________________/_____________________
(semnătura)
(numele)
3._______________________/_____________________
(semnătura)
(numele)
L.Ş.
Şeful direcţiei asistenţă socială _______________________/_____________________
(semnătura)
(numele)
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
28 noiembrie 2006

nr. 59/17

Cu privire la modificarea statutului juridic al căminului nr.8 din
str. Nicolae Milescu Spătarul, 19/3 (tronsonul 2)
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale
şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău, demersul colectiv al locatarilor
căminului nr.8, din str.Nicolae Milescu Spătarul, 19/3 (tronsonul 2), municipiul
Chişinău, nr. Loc-6501/1/04 din 03.12.04, demersurile Direcţiei sănătăţii nr.
07019/523 din 14.06.05, nr. 07019/961 din 25.11.05, nr 07019/383 din 17.04.06
şi nr.07019/471 din 13.05.06, demersurile Direcţiei generale educaţie, tineret
şi sport nr. 58-01-09/553 din 25.04.05, nr.01-11/194 din 06.02.06, nr. 01-11/195
din 06.02.06, nr. 01-9/1212 din 22.06.06, nr. 01-11/379 din 09.03.06 şi nr.0111/789 din 04.05.06, avizul Centrului de medicină preventivă din municipiul
Chişinău nr. 04-581 din 07.02.05, avizul Direcţiei situaţiei excepţionale a municipiului Chişinău nr. 30 din 08.02.05, în temeiul art.5 din Legea Republicii
Moldova nr,1324-XII din 10.03.1993 „Privind privatizarea fondului de locuinţe”,
art.18 alin. 2 lit.x, 23(4) din Legea nr.!23-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se modifică statutul juridic al căminului nr.8 din str.Nicolae Milescu Spătarul, 19/3, (tronsonul 2), cu 104 odăi, cu suprafaţa locativă de 1338,72 mp,
atribuindu-i-se statutul juridic de bloc locativ.
2. Se eliberează ordine de repartiţie, după cum urmează:
2.1. Parii Larisa (cu soţul, fiica, fiul) - ap.nr.101 (în care domiciliază din anul
2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.2. Izman Aliona - ap.nr.103 (în care domiciliază din anul 1995), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.3. Maluş Irina - ap.nr.104 (în care domiciliază din anul 1999), cu o cameră,
suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.4. Grajdari Maia - ap.nr.105 (în care domiciliază din anul 2002), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.5. Racu Silvia - ap.nr.107 (în care domiciliază din anul 1994), cu o cameră,
suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.6. Triboi Nina (cu fiul) - ap.nr.108 (în care domiciliază din anul 2000), cu
o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.7. Nicolai Tatiana - ap.nr.109 (în care domiciliază din anul 1999), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m ;
2.8. Brunchi Lucia (cu soţul, fiica) - ap.nr.l 10 (în care domiciliază din anul
2002), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m ;
2.9. Bejan Constantin - ap.nr.201 (în care domiciliază din anul 1995), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.10. Grosu Irina, Ţugui Tatiana - ap.nr.203 (în care domiciliază din anul
1994), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.11. Vrîncean Natalia, Mămăliga Angela - ap.nr.204 (în care domiciliază
din anul 1995), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.12. Bortă Iustin - ap.nr.205, 206 (în care domiciliază din anul 1994), cu 2
camere, suprafaţa locativă de 19,50 m2;
2.13. Angheluş Ion (cu soţia, fiul, fiica) - ap.nr.207, 208 (în care domiciliază
din anul 1996), cu două camere, suprafaţa locativă de 19,50 m2;
2.14. Ciubotaru Măria, Gureu Stela - ap.nr.209 (în care domiciliază din anul
1996), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.15. Durbală Angela, Lazăr Veronica - ap.nr.210 (în care domiciliază din
anul 1995), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.16. Gratii Ion (cu soţia, două fiice) - ap.nr.211A (în care domiciliază din
anul 1997), cu două camere, suprafaţa locativă de 36 m2;
2.17. Tăbîrţă Irina - ap.nr.212 (în care domiciliază din anul 2001), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.18. Arsene Igor - ap.nr.212A (în care domiciliază din anul 2001), cu o ca-

meră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.19. Sudacevschi Ludmila (cu fiica) - ap.nr.213 (în care domiciliază din
anul 2003), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.20. Tican Tatiana (cu fiica) - ap.nr.214 (în care domiciliază din anul 2003),
cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.21. Magia Ecaterma, Şavrieva Natalia - ap.nr.215 (în care domiciliază din
anul 2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.22. Munteanu Parascovia (cu fiica, fiul) - ap.nr.216 (în care domiciliază
din anul 2003), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.23. Stihari Viorica - ap.nr.217 (în care domiciliază din anul 1995), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.24. Holban Măria (cu fiica) - ap.nr.218 (în care domiciliază din anul 2001),
cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.25. Morari Mariana - ap.nr.219 (în care domiciliază din anul 2001), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.26. Gluhu Angela - ap.nr.301 (în care domiciliază din anul 2004), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m”;
2.27. Moroz Aliona - ap.nr.302 (în care domiciliază din anul 2001), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m ;
2.28. Liviţchi Larisa (cu fiul), Leviţchi Olga (cu soţul, fiica, fiul) - ap.nr.303 (în
care domiciliază din anul 1997), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14
m;
2.29. Harea Svetlana (cu fiica) - ap.nr.304 (în care domiciliază din anul
1998), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m ;
2.30. Burlacu Viorica - ap.nr.305 (în care domiciliază din anul 1995), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m ;
2.31. Dobînda Veaceslav (cu soţia, două fiice) - ap.nr.306 (în care domiciliază din anul 1996), cu o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.32. Gavriliţă Angela - ap.nr.307 (în care domiciliază din anul 2001), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.33. Boghiu Uliana - ap.nr.308 (în care domiciliază din anul 2000), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.34. Negară Violeta (cu soţul) - ap.nr.310 (în care domiciliază din anul
1997), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.35. Croitor Măria, Sandu Ina - ap.nr.311 (în care domiciliază din anul
2001), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.36. Curmei Reveca (cu soţul, fiul), Rusu Aliona - ap.nr.312 (în care domiciliază din anul 2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.37. Ciburciu Viorica (cu soţul, fiul) - ap.nr.401 (în care domiciliază din
anul 2002), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.38. Racu Valentina - ap.nr.402 (în care domiciliază din anul 2001), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.39. Vrabie Ludmila - ap.nr.403 (în care domiciliază din anul 1998), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.40. Plugaru Stela - ap.nr.404 (în care domiciliază din anul 1999), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m”;
2.41. Mancuş Dina - ap.nr.405 (în care domiciliază din anul 2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.42. Cojocaru Carolina - ap.nr.406 (în care domiciliază din anul 1998), cu
o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m ;
2.43. Cabac Viorica (cu soţul, fiica) - ap.nr.407 (în care domiciliază din anul
1999), cu o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.44. Nichitovschi Viorica - ap.nr.408 (în care domiciliază din anul 1995),

14
cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.45. Patraşcu Lucia, Patraşcu Valentina - ap.nr.409 (în care domiciliază din
anul 1995), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.46. Şandru Angela (cu soţul) - ap.nr.410 (în care domiciliază din anul
1995), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.47. Harbuz Zenovia - ap.nr.411 (în care domiciliază din anul 1996), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.48. Andronache Veronica (cu soţul, fiica, fiul) - ap.nr.502-503 (în care
domiciliază din anul 1996), cu două camere, suprafaţa locativă de 28,54
m;
2.49. Arbuz Lidia (cu soţul, fiul) - ap.nr.504 (în care domiciliază din anul
1996), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.50. Chiriac Tatiana - ap.nr.505 (în care domiciliază din anul 2002), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.51. Suruc Tatiana (cu soţul) - ap.nr.506 (în care domiciliază din anul
1999), cu o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.52. Burlacu Aurelia - ap.nr.507 (în care domiciliază din anul 1998), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.53. Morcov Viorica - ap.nr.508 (în care domiciliază din anul 1997), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.54. Purice Stela, Şchiopu Niculina - ap.nr.509 (în care domiciliază din
anul 1998), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.55. Tataru Larisa, Bovari Mariana - ap.nr.510 (în care domiciliază din anul
2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.56. Mihăilă Boris - ap.nr.512 (în care domiciliază din anul 1992), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.57. Zubco Liliana - ap.nr.601 (în care domiciliază din anul 2001), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.58. Frunză Ludmila - ap.nr.602 (în care domiciliază din anul 2002), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.59. Moruz Alexandru (cu soţia, fiica) - ap.nr.603 (în care domiciliază din
anul 2001), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.60. Alii Lidia - ap.nr.604 (în care domiciliază din anul 2001), cu o cameră,
suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.61. Ivanova Lidia - ap.nr.605 (în care domiciliază din anul 2002), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.62. Studenianschi Svetlana - ap.nr.606 (în care domiciliază din anul
1997), cu o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.63. Rusu Angela - ap.nr.607 (în care domiciliază din anul 1993), cu o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.64. Racu Lilia, Racu Elvira - ap.nr.608 (în care domiciliază din anul 1994),
cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.65. Donţu Veronica (cu soţul, fiica) - ap.nr.609 (în care domiciliază din
anul 2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.66. Muntean Neonila - ap.nr.611 (în care domiciliază din anul 2000), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.67. Palencu Violeta - ap.nr.612 (în care domiciliază din anul 1998), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.68. Roşea Violeta - ap.nr.701 (în care domiciliază din anul 1998), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.69. Blanuţa Ana - ap.nr.702 (în care domiciliază din anul 2001), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.70. Bodiu Violeta, Cadeniuc Aliona - ap.nr.703 (în care domiciliază din
anul 1994), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.71. Muranevici Viorica, Tomescu Evlampia - ap.nr.704 (în care domiciliază din anul 1997), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.72. Podoleanu Angela, Pazîna Alina - ap.nr.705 (în care domiciliază din
anul 2002), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.73. Grosu Daniela (cu soţul) - ap.nr.706 (în care domiciliază din anul
1992), cu o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.74. Mogorean Sorina - ap.nr.707 (în care domiciliază din anul 2003),

cu o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.75. Chilianu Sergiu, Cerga Alexandru - ap.nr.708 (în care domiciliază din
anul 1994), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.76. Jalbă Tatiana - ap.nr.709 (în care domiciliază din anul 2005), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.77. Negru Lucia (cu fiica)
- ap.nr.710 (în care domiciliază din anul
2006), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.78. Lupaşco Mariana - ap.nr.711 (în care domiciliază din anul 2001), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.79. Bîta Ana, Talpă Lucreţia - ap.nr.712 (în care domiciliază din anul
1998), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.80. Potîngă Zinovia - ap.nr.801 (în care domiciliază din anul 1999), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.81. Cebanu Valentina - ap.nr.802 (în care domiciliază din anul 1997), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.82. Bordian Ludmila (cu soţul) - ap.nr.803 (în care domiciliază din anul
2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.83. Cracoveţchi Tatiana (cu doi fii) - ap.nr.804 (în care domiciliază din
anul 2001), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.84. lazu Elena - ap.nr.805 (în care domiciliază din anul 2001), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.85. Curteanu Luiza - ap.nr.806 (în care domiciliază din anul 2002), cu o
cameră, suprafaţa locativă de 8, l Om2;
2.86. Micleuşanu Angela - ap.nr.807 (în care domiciliază din anul 1993), cu
o cameră, suprafaţa locativă de 8,10 m2;
2.87. Popa Victoria, Scutaru Ala - ap.nr.808 (în care domiciliază din anul
2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.88. Buga Măria - ap.nr.809 (în care domiciliază din anul 1995), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.89. Proca Pavel - ap.nr.810 (în care domiciliază din anul 2003), cu o cameră, suprafaţa locativă de 17,14 m2;
2.90. Palamarciuc Lilia (cu soţul, fiica) - ap.nr.811 (în care domiciliază din
anul 1997), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
2.91. Gherghelegiu Nadejda (cu soţul) - ap.nr.812 (în care domiciliază din
anul 2000), cu o cameră, suprafaţa locativă de 11,40 m2;
3. Pentru persoanele domiciliate în odăile nr.nr.: 203, 204, 209, 210, 215,
303, 311, 312, 409, 509, 510, 608, 703, 704, 705, 708, 712 şi 808, cu suprafaţa
locativă de 278,34 mp, se vor elibera ordinele de repartiţie conform actelor
prezentate şi declaraţiilor notarial autentificate.
4. Pentru persoanele domiciliate în odăile nr.:102, 106, 202, 211, 309, 412,
501, 511 şi 610, ordinele de repartiţie vor fi eliberate ulterior, la solicitarea Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport şi a Direcţiei sănătăţii ale Consiliului
municipal Chişinău.
5. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (dl Mihail Solcan) va
elibera ordinele de repartiţie corespunzătoare conform pct.2 al prezentei decizii.
6. Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (dna Tatiana NagnibedaTverdohleb), la balanţa căreia se află căminul nominalizat va permite privatizarea încăperilor locative.
7. Oficiul cadastral teritorial Chişinău (dl Grigore Mîra) va opera
modificările de rigoare în dosarul de inventariere tehnică al imobilului din str.
Nicolae Milescu Spătarul, 19/3 (tronsonul 2).
Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/5

Cu privire la angajarea unui credit bancar de către Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
Urmare a examinării demersului întreprinderii municipale „Parcul Urban de Autobuze” privind alocarea de mijloace financiare suplimentare în scopul asigurării activităţii întreprinderii pînă la finele
anului 2006 şi achitării datoriilor faţă de furnizori, în temeiul art.27(3)
lit.c) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 18 (2) lith) şi art.23 (4) din Legea nr.!23-XV din 18:03.2003
„Privind administraţia publică locală” , Consiliul municipal Chişinău
DECIDE:
1. Se permite Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” încheierea contractului privind primirea de la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a creditului bancar în sumă de 5 000 000 (cinci milioane) MDL, pe termen
iniţial de 6 luni, cu rata dobînzii nu mai mult de 17% anual si comision
unic la acprdarea creditului de pînă la 0,5%, stabilite în contractul de
credit.
2. Se accepta transmiterea în gaj B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.
întru asigurarea rambursării creditului, dobînzii şi altor datorii şi plăţi
creditare - a bunurilor mobile (5 autocare de tip „MÂN”, anul producerii 2006), proprietate municipală, care se află în gestiunea Î.M. „Parcul
Urban de Autobuze”, în suma totală de 7 000 000 (şapte milioane)
MDL.

3. Se împuterniceşte Directorul interimar al Î.M „Parcul Urban de
Autobuze”, dl Anatol Gheorghiţa şi contabil-şef interimar, dna Ioana
Oleinicov, cu dreptul de a semna cu B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.
contractele de credit, gaj, mandat şi orice alte documente ce ţin de
valorificarea creditului.
4. Sursa de acoperire a cheltuielilor ce ţin de rambursarea şi deservirea împrumutului bancar va fi determinată la executarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2006.
5. Direcţia generală finanţe, dna Tatiana Cuneţchi, va înainta
propuneri Consiliului municipal Chişinău la o eventuala rectificare
a bugetului municipal Chişinău din soldul mijloacelor disponibile la
situaţia din 01.01.2007.
6. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
30 noiembrie 2006

nr. 60/8

Cu privire la reorganizarea instituţiilor audiovizuale municipale, postul de
radio „Antena C” Î.M. şi postul de televiziune „Euro TV Chişinău” Î.M.
Luând în consideraţie recomandările Consiliului Coordonator al
Audiovizualului şi în temeiul art.art. 68 (5,6), 66(2) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 - XVI din”27.07.2006, art.817819, 821-822 din Codul civil al Republicii Moldova, în temeiul art.18
(2) lit.x), 84 (3), 23 (4) din Legea nr. 123 - XV din 18.03.2003 „Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se reorganizează, prin înstrăinare Postul de radio „Antena C”
Î.M., în calitate de complex patrimonial unic.
2. Se reorganizează prin înstrăinare, Postul de televiziune „Euro TV
Chişinău” Î.M., în calitate de complex patrimonial unic.
3. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi), Direcţia evidenţă contabilă şi analiză economică (dna Eugenia Ciumac), în comun cu Î.M. Postul de Radio „Antena C” (dl Vasile Staţi), Postul de
televiziune „Euro TV Chişinău” (dl Arcadie Gherasim) vor efectua in-

ventarierea complexului patrimonial unic menţionat în pct.1,2 al prezentei decizii
4. Se constituie comisia de reorganizare în componenţa indicată
în anexa la prezenta decizie, care, în termen de două săptămâni, în
baza rezultatelor inventarierii, va organiza înstrăinarea acestui patrimoniu.
5. Primarul general interimar al municipiului Chişinău, dl Vasile
Ursu, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Eugenia STÂRCEA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 60/8 din 30 noiembrie 2006

Comisia de reorganizare în componenţa
• dl Vasile Ursu - primar general interimar
• dl Alexandru Corduneanu - Partidul Popular Creştin Democrat
- Preşedintele grupului
• dl Pavel Caba - B.E. „Alianţa social - Liberală „Moldova Noastră”Preşedintele Fracţiunii
• dl Victor Racoviţă - Fracţiunea social - democrată
• dna Svetlana Popa -Partidului Comuniştilor din Republica Mol-

dova - Preşedintele Fracţiunii
• dna Tatiana Cuneţchi - Director al Direcţiei generale finanţe
• dl Ghenadie Gluşcenco - Şef al Direcţiei asistenţă juridică
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
02 noiembrie 2006

nr. 57/8

Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unei încăperi din str.
Vasile Alecsandri, 85 lit. B1 (parter) Direcţiei Generale Pază de Stat
Având în vedere demersul depus de către Direcţia Generală Pază
de Stat, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu
nr. 04-120/292 la 17.01.2006, şi nota informativă prezentată de către
Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi
încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă -proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din
26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova,
art. 18 (2) litx), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova
nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu
modificările şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău
DECIDE:
1. Se ia act de decizia Primăriei municipiului Chişinău nr.
29/22-8 din 26.12.2002 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str. Vasile Alecsandri, 85 lit. B1 (parter) Direcţiei Generale
Pază de Stat”.

2. Se prelungeşte Direcţiei Generale Pază de Stat, până la
09.04.2009, contractul de locaţiune a încăperii cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 35,8 mp din str. Vasile
Alecsandri, 85 lit. B 1 (parter), pentru amplasarea unui depozit.
3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
3.1. Va opera modificările necesare în contractul de arendare nr.
3/02/071 din 10.04.2003, conform noilor condiţii contractuale.
3.2. Va asigura executarea prezentei decizii.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
02 noiembrie 2006

nr. 57/7-1

Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Florilor, 8/1 lit. A
(subsol cu geamuri) dlui Radu Andronic, membru al Uniunii Arhitecţilor din
Moldova
Având în vedere cererea depusă de către dl Radu Andronic, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. 04120/6812 la 07.10.2005, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/1 1 din 26.09.2003,
în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2)
lit. x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV
din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările
şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
2.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.1 al prezentei decizii.
2.2. Va asigura executarea prezentei decizii.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Radu Andronic, membru al Uniunii Arhitecţilor din Moldova încăperile cu altă
destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 108,7 mp din str. Florilor, 8/1 lit. A (subsol cu geamuri), pentru amplasarea unui atelier de
creaţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
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DECIZIE
02 noiembrie 2006

nr. 57/10

Cu privire la darea în folosinţa, prin contract de comodat, a unor
garaje din str. G. Alexandrescu, 3 lit. G Direcţiei generale asistentă socială
Având în vedere cererea depusă de Direcţia generală asistentă
socială, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu
nr. 04-118/5589 la 11.07.2006, şi informaţia prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003,
art. 859 pct. l din Codul civil al Republicii Moldova, în temeiul art. 18
(2) lit. x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

2.1. Va întocmi contractul de comodat al garajelor specificate în
pct. l al prezentei decizii.
2.2. Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în folosinţă, prin contract de comodat, fără drept de privatizare, pe un termen de trei ani, Direcţiei generale asistentă socială
garajele cu suprafaţa de 78,1 mp din str. G. Alexandrescu, 3 lit. G.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o luna de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
comodat.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

2. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale:

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr.56/18-14

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta edificiului
Direcţiei cultură din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 7) Fundaţiei Creştine de
Caritate “MICUL SAMARITEAN”
Având în vedere cererea depusă de Fundaţia Creştină de Caritate “MICUL SAMARITEAN”, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. 04-120/1723 la 24.03.2005, şi nota informativă
prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:

pct.l al prezentei decizii, conform Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală.

1. Se dau în locaţiune, până la 31.12.2006, fără drept de
privatizare, Fundaţiei Creştine de Caritate “MICUL SAMARITEAN”
încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
31,5 mp din incinta edificiului Direcţiei cultura din sţr. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 7), în vederea amplasării Departamentului
corespondenţă a postului de radio “MICUL SAMARITEAN”.

5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

3. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale şi Direcţia cultură vor asigura executarea prevederilor prezentei
decizii.
4. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr.56/18-15

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta Liceului teoretic
“Ştefan cel Mare” din str. Florilor, 4 (parter) Societăţii cu răspundere limitată “Resacons STR”
Având în vedere demersul depus de către Societatea cu răspundere limitată “Resacons STR”, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chisinâu cu nr.04-120/8248 din 30.11.2005, si nota informativa prezentată de către Direcţia generală economie, reforme si relaţii
patrimoniale, m conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor,
construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x), art.84 (2) si art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publica locala” (cu modificările si completările ulterioare), Consiliul
municipal Chisinâu DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de
privatizare, Societăţii cu răspundere limitată “Resacons STR” încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă, cu suprafaţa de 21,6 mp, din
incinta Liceului teoretic “Ştefan cel Mare” (parter) din str. Florilor, 4,
pentru amplasarea sediului. Plata chiriei se va percepe începând cu
01.01.2006. La calcularea plăţii pentru chirie va fi aplicat coeficientul
de piaţă K4 - 1,0.

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pcţ.
l al prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul in care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale si Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport vor asigura
executarea prevederilor prezenţei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/22-2

Despre operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 41/25-2 din 28.02.2006 “Cu privire la darea în locaţiune
a unor încăperi din incinta AMT Centru din str. 31 August 1989, 87
lit. A,V,G, (etajele I, II, subsol) Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova” şi nr. 54/32-3 din 03.08.2006 “Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi din incinta edificiului
Instituţiei medico-sanitare publice “Asociaţia Medicală Teritorială Centru”
din str. 31 August 1989, 87 lit. B (parter) Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale”
Având în vedere demersul depus de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale şi interpelarea consilierului
municipal dna Ludmila Muraviova, înregistrate în cancelaria Primăriei
municipiului Chişinău cu nr. 04-120/7301c la 12.09.2006 şi nr. M-9918
la 30.08.2006, nota informativă prezentată de către Direcţia generală
economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia

Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.
859 pct. l, art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit.
x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV
din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările
şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se ia act de deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 41/25-2
din 28.02.2006 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din
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incinta AMT Centru din str. 31 August 1989, 87 lit. A,V,G, (etajele I, II,
subsol) Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova” şi
nr. 54/32-3 din 03.08.2006 “Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi din incinta edificiului Instituţiei medico-sanitare publice “Asociaţia Medicală Teritorială Centru” din str. 31
August 1989, 87 lit. B (parter) Direcţiei generale economie, reforme şi
relaţii patrimoniale”.
2. Pct.l al deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 41/25-2 din
28.02.2006 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta
AMT Centru din str. 31 August 1989, 87 lit. A, V, G, (etajele I, II, subsol)
Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
“1. Se dau în locaţiune, pe un termen de douăzeci şi cinci ani, fără
drept de privatizare, Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii
Moldova încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa,
de 881,6 mp din str. 31 August 1989, 87 lit. A (parter - 259,2 mp), lit. G
(subsol - 23,2 mp; etajul I - 178,4 mp; etajul II - 157,8 mp), lit. V (subsol 174,8 mp; parter - 95,2 mp), în vederea amplasării Casei Teritoriale de
Asigurări Sociale sectorul Centru. Plata chiriei se va percepe conform
Legii bugetului de stat pe anul respectiv”.
3. Pct.l al deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 54/32-3 din
03.08.2006 “Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat,
a unor încăperi din incinta edificiului Instituţiei medico-sanitare publice “Asociaţia Medicală Teritorială Centru” din str. 31 August 1989,
87 lit. B (parter) Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:

“1. Se dau în folosinţă, prin contract de comodat, fără drept de
privatizare, pe un termen de trei ani, Direcţiei generale economie,
reforme şi relaţii patrimoniale încăperile cu suprafaţa de 232,3 mp
din str. 31 August 1989, 87 lit. B (parter, subsol), în vederea amplasării
sediului Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe”.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/30-5 din
23.07.2004 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 31
August 1989, 87 lit. A; B; G; V (clădiri separate) Instituţiei medico-sanitare publice “Asociaţia Medicală Teritorială Centru”.
5. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
5.1. Va opera modificările necesare în contractul de comodat nr.
3/06/045 din 10.09.2006, conform noilor condiţii contractuale.
5.2. Va opera modificările necesare în contractul de locaţiune nr.
3/06/016 din 25.05.2006, conform noilor condiţii contractuale.
5.3. Va asigura executarea prezentei decizii.
6. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/21

Cu privire la prelungirea contracrului de comodat al unor încăperi din str.
Mitropolit Varlaam, 52 lit. A (etajul II), încheiat cu Asociaţia Umanitară “Salvaţi Bătrânii”
Având în vedere demersul depus de către Asociaţia Umanitară
“Salvaţi Bătrânii”, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. 04-120/4969 la 20.06.2006, şi nota informativă prezentată
de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale,
în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor
şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11
din 26.09.2003, în temeiul art. 859 pct. l din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 18 (2) lit.x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:

decât cea locativă cu suprafaţa de 46,2 mp din str. Mitropolit Varlaam,
52 lit. A (etajul II), pentru amplasarea unui sediu şi a unui depozit.

1. Se ia act de decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/23-3 din
19.12.2003 “Cu privire la darea în folosinţă prin contract de comodat
a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 52 lit. A (etajul II) Asociaţiei
Umanitare “Salvaţi Bătrânii”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA

2. Se prelungeşte Asociaţiei Umanitare “Salvaţi Bătrânii”, până
la 05.07.2009, contractul de comodat al încăperilor cu altă destinaţie

3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
3.1 Va opera modificările necesare în contractul de comodat nr.
3/04/025 din 06.07.2003, conform noilor condiţii contractuale.
3.2. Va asigura executarea prezentei decizii.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/22-1

Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.24/11-13 din 07.06.2005 «Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi din str. Mihai Eminescu, 49 lit. A (parter)
Firmei de construcţie a drumurilor “EDILITATE” S.A.»
Având în vedere cererea depusă de către Societatea cu răspundere limitată “FREZAN-GRUP”, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. 04-120/1833 din 13.03.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 18 (2) lit.x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publică locală”(cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:
1. Pct. 2 şi 3 ale deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 24/1113 din 07.06.2005 «Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune
a unor încăperi din str. Mihai Eminescu, 49 lit. A (parter) Firmei de
construcţie a drumurilor “EDILITATE” S.A.» se modifică şi se expun în
următoarea redacţie:
2. Se acceptă prelungirea până la 05.02.2008 a contractului de loeaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa
de 109,80 mp din str. Mihai Eminescu, 49 lit. A (parter) Firmei de construcţie a drumurilor “EDILITATE” S.A., pentru amplasarea sediului.
3. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Societăţii cu răs-

pundere limitată “FREZAN-GRUP” încăperile cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 60,6 mp din str. Mihai Eminescu, 49 lit. A
(parter), pentru amplasarea unei frizerii şi a unui depozit».
2. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 31/5-1
din 04.10.2005 «Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 24/11-13 din 07.06.2005 “Cu
privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi din str.
Mihai Eminescu, 49 lit. A (parter) Firmei de construcţie a drumurilor
“EDILITATE” S.A.”».
3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
3.1. Va opera modificările necesare în contractul de locaţiune nr.
3/02/006» din 02.08.2005, conform noilor condiţii contractuale.
3.2. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.l al prezentei decizii.
3.3. Va asigura executarea prezentei decizii.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-3

Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta Liceului “Mihai
Viteazul” din str. Mitropolit Gurie Grosu, 4 (etajul IV) Societăţii cu răspundere limitată “INTERSTUDIA”
Având în vedere demersul depus de către Societatea cu răspundere limitată “INTERSTUDIA”, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. 04-120/2816c la 12.04.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor,
construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativâ proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 18 (2) lit.x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, Societăţii cu răspundere limitată “INTERSTUDIA” încăperea cu
suprafaţa de 12,0 mp din incinta Liceului “Mihai Viteazul” din str. Mitropolit Gurie Grosu, 4 (etajul IV), în vederea organizării unor cursuri
de studiere a limbilor moderne, conform orarului aprobat.

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. l al prezentei decizii.
3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale şi
Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport vor asigura executarea prezentei decizii.
4. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinjjrjijn
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-4

Cu privire la darea in locaţiune a unei încăperi din incinta Liceului Teoretic
“LIVIU DELEANU” din str. Liviu Deleanu, 5/4 (etajul 2) Societăţii cu răspundere
limitata “INTERSTUDIA”
Având în vedere demersul depus de Societatea cu răspundere
limitată “INTERSTUDIA”, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chisinâu cu nr. 04-120/28l6c la 12.04.2006, si nota informativa prezentată de către Direcţia generală economie, reforme si relaţii
patrimoniale, in conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chisinâu nr. 4/11 din 26.09.2003, m temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x), art. 84 (2) si art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publica locala” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul
municipal Chisinâu DECIDE:

2. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate in pct.l al
prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, fâră drept de privatizare, Societăţii cu răspundere limitată “INTERSTUDIA” încăperea cu
suprafaţa de 23,1 mp din incinta Liceului Teoretic “LIVIU DELEANU”
din str. Liviu Deleanu, 5/4 (etajul 2), în vederea organizării unor
cursuri de studiere a limbilor moderne, conform orarului aprobat.

5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

3. Direcţia generala economie, reforme si relaţii patrimoniale
si Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret si sport vor asigura
executarea prevederilor prezentei decizii.
4. Prezenţa decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, in termen de o luna de la data înştiinţării în scris, despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-6

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Pădurii, 3 “a” lit.A, A1
(parter) Societăţii cu răspundere limitată “TRIOTERM”
Având în vedere demersul depus de către Societatea cu răspundere limitată “TRIOTERM”, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului
Chişinău cu nr.04-120/5197c la 27.06.2006, şi informaţia prezentată
de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale,
în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor
şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11
din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.x), art.84 (2) si art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.23-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu
modificările şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău
DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Societăţii cu răspundere limitată “TRIOTERM” încăperile cu altă destinaţie decât
cea locativă cu suprafaţa de 482,6 mp din str. Pădurii, 3 “a” lit.
A, A1 (parter), pentru amplasarea unui depozit.
2. Direcţia generali economie, reforme şi relaţii patrimoniale va

întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l al
prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

22
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DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-5

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din incinta Liceului
Teoretic “DANTE ALIGHIERI” din str. Ion Creangă, 80 lit. G (parter)
Societăţii cu răspundere limitată “INTERSTUDIA”
Având în vedere demersul depus de Societatea cu răspundere
limitată “INTERSTUDIA”, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. 04-120/28l6c la 12.04.2006, si nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 18 (2) Ut. x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:

va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate in pct.l al
prezentei decizii.
3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
şi Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport vor asigura
executarea prevederilor prezentei decizii.
4. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, Societăţii cu răspundere limitată “INTERSTUDIA” încăperea cu
suprafaţa de 20,0 mp din incinta Liceului Teoretic “DANTE ALIGHIERI”
din str. Ion Creangă, 80 lit. G (parter), în vederea organizării unor cursuri de studiere a limbilor moderne, conform orarului aprobat.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-7

Cu privire la darea m locaţiune a unor încăperi din str.Trandafirilor, 33/1 lit.
A (subsol) Societăţii comerciale “Metropolis-AS” S.R.L.
Având în vedere demersul depus de către Societatea comercială
“Metropolis-AS” S.R.L., înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului
Chisinau cu nr.04-120/8430 la 06.12.2005, şi informaţia prezentată de
către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în
conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi
încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativâ - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisinau nr.4/11 din
26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii Moldova,
art.18 (2) lit.x), art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova
nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locala” (cu
modificările si completările ulterioare), Consiliul municipal Chisinau
DECIDE:
1. Se dau in locaţiune, Societăţii comerciale “Metropolis-AS” S.R.L.
pe un termen de trei ani, încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 68,5 mp din str.Trandafirilor, 33/1 lit.A (subsol), alăturate încăperilor private ale solicitantului, pentru amplasarea unui
atelier de reparaţie a aparaţajului de uz casnic.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale

va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l al
prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

23
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DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-8

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alexandru Vlahuţă, 5
lit. B (subsol cu geamuri) dlui Grigore Cotruţă
Având în vedere cererea depusă de către dl Grigore Cotruţă, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. C-9650/05
la 29.09.2005, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă
destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x),
art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

2.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l al prezentei decizii.
2.2. Va asigura executarea prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în
care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Grigore Cotruţă încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
20,9 mp din str. Alexandru Vlahuţă, 5 lit. B (subsol cu geamuri), pentru
necesităţi gospodăreşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-9

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Doina, 106/1 lit. A
(subsol) Societăţii comerciale “FLORIZON” S.R.L.
Având în vedere cererea depusă de către Societatea comercială
“FLORIZON” S.R.L., înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. 04-120/5190 din 27.06.2006, şi nota informativă
prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:

2.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în
pct.l al prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, Societăţii comerciale “FLORIZON” S.R.L., încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă
cu suprafaţa de 19,2 mp din str. Doina, 106/1 lit. A (subsol), învecinată
încăperilor private ale solicitantului, în vederea amplasării unui depozit.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:

2.2. Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

24
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DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/8-1

Cu privire la darea în locaţiune a unui
garaj din str. Mihai Eminescu, 8 lit. B dlui Mihail Şolcovschi
Având în vedere demersul depus de către dl Mihail Şolcovschi,
înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. Ş7248/06 la 26.06.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit.x),
art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
4.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în
pct.l al prezentei decizii.
4.2. Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică ţn cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
6. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Mihail Şolcovschi garajul cu suprafaţa de 15,8 mp din str. Mihai Eminescu, 8 lit. B.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN

2. Se abrogă decizia Preturii sectorului Centru nr. 8/22-27 din
30.08.1996 “Cu privire la cererea cet. L.A. Alexandrova”.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

3. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare va rezilia contractul de arendă nr. 4/31 din 02.09.2003.

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-2

Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. M. Sadoveanu,
2 lit.A (etaj tehnic) dnei Tatiana Liseanskaia
Având în vedere demersul depus de dna Tatiana Liseanskaia, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.L-2084/06
din 06.03.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale, în conformitate cu
Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit.
x), art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei
Tatiana Liseanskaia încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă, cu
suprafaţa de 43,4 mp, din str. M. Sadoveanu, 2 lit.A (etaj tehnic), amplasate deasupra încăperilor private ale solicitantei, pentru necesităţi
gospodăreşti.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l al

prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va
asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Pelru Sveţ, va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/20-1

Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi
din str. Kiev, 3 lit. A (etajul 1) întreprinderii municipale pentru servicii locative Râşcani
Având în vedere cererea depusă de întreprinderea municipală
pentru servicii locative Râşcani, înregistrată în cancelaria Primăriei
municipiului Chişinău cu nr. 03-112/5763 la 02.09.2005, şi informaţia prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor,
construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, art. 859 pct. l din Codul civil al Republicii
Moldova, în temeiul art. 18 (2) lit. x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:

prezenţei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
comodat.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale şi
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare vor asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în folosinţă, prin contract de comodat, fără drept de privatizare, pe un termen de trei ani, întreprinderii municipale pentru
servicii locative Râşcani încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 185,3 mp din şţr. Kiev, 3 lit. A (etajul 1), în vederea
amplasării sediului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de comodat al încăperilor specificate în pct. l al

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/19-5

Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi din str.
Mihai Eminescu, 24 lit. D (parter) Direcţiei Generale Pază de Stat
Având în vedere demersul depus de către Direcţia Generală Pază
de Stat, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.
04-120/292 la 17.01.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor
cu altă destinaţie decât cea locativă -proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit.x),
art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se ia act de decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 28/14-6
din 18.12.2002 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str.
Mihai Eminescu, 24 lit. D (parter) Direcţiei Generale Pază de Stat”.
2. Se prelungeşte Direcţiei Generale Pază de Stat, până la
09.04.2009, contractul de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă cu suprafaţa de 28,0 mp din str. Mihai Eminescu, 24
lit. D (parter), pentru amplasarea unui depozit.

3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
3.1. Va opera modificările necesare în contractul de arendare nr.
3/02/069 din 10.04.2003, conform noilor condiţii contractuale.
3.2. Va asigura executarea prezentei decizii.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
12 octombrie 2006

nr. 56/16

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit la balanţa Primăriei oraşului Vadul lui Vodă a construcţiei nefinalizate „Staţia telefonică automată pentru
2000 de numere” din str.Sf. Dumitru, oraşul Vadul lui Vodă
Având în vedere demersul întreprinderii municipale „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei municipiului Chişinău nr.03-05/815 din
13.06.2006, scrisoarea Primăriei oraşului Vadul lui Vodă nr.05-5/331
din 17.04.2006, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.688 din
09.10.1995 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a
subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active”, punctul 2(1), (2), punctul 4 (1), în baza art.18 (2) litx, art. 23 (4) din
Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”,
Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

bloc de locuit cu 60 apartamente, din str. Sf. Dumitru, oraşul Vadul
lui Vodă.
2. Primăria oraşului Vadul lui Vodă (dl Iu.Onofreiciuc) va primi la
balanţă construcţia respectivă şi va îndeplini lucrările de finisare a
construcţiei cu reprofilarea ei în bibliotecă orăşănească.
3. Viceprimarul de ramură a municipiului Chişinău va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA

1. Întreprinderea municipală „Direcţia construcţii capitale” a
Primăriei municipiului Chişinău (dl Tudor Gnaciuc) va transmite, cu
titlu gratuit, la balanţa Primăriei oraşului Vadul lui Vodă construcţia
nefinalizată a staţiei telefonice automate pentru 2000 de numere în
sumă de 262914 lei (fără TVA), construcţie aflată în complex cu un

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/19-7

Cu privire la prelungirea contracltului de locaţiune a unor încăperi din j
str. Alexandru cel Bun, 48 lit. Al (parter), încheiat cu întreprinderea municipală “Parcul urban de autobuze”
Având în vedere demersul depus de către întreprinderea municipală “Parcul urban de autobuze”, înregistrat în cancelaria Primăriei
municipiului Chişinău cu nr. 04-120/3136 la 20.04.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 18 (2) lit.x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia
publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:
1. Se ia act de decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 24/14-10
din 24.10.2002 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str.
Alexandru cel Bun, 48 lit. Al (parter) întreprinderii municipale “Parcul
urban de autobuze”.
2. Se prelungeşte întreprinderii municipale “Parcul urban de autobuze”, până la 31.12.2008, contractul de locaţiune a încăperilor cu

altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 31,3 mp din str. Alexandru cel Bun, 48 lit. Al (parter), pentru amplasarea unui centru de
dispecerat.
3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
3.1. Va opera modificările necesare în contractul de arendare nr.
5/02/081 din 01.01.2003, conform noilor condiţii contractuale.
3.2. Va asigura executarea prezentei decizii.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr.56/18-12

Cu privire la darea în locatiune a unei încăperi din bd.Renaşterii, 19, lit.l
(şură) dnei Larisa Cocoţ
Având în vedere demersul depus de către dna Larisa Cocoţ, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.C-10511/05
din 26.10.2005, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu
Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit.
x), art.84 (2) si art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările si
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Petru Sveţ, va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se dă în locatiune, pe un termen de trei ani, dnei Larisa Cocoţ
încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 5,6 mp
din bd. Renaşterii, 19 lit.l (şură), amplasată în faţa blocului locativ,
pentru necesităţi gospodăreşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locatiune a încăperii specificate în pct.l al

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr.56/18-11

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Suceviţa, 41 lit. A
(subsol cu geamuri) dlui Vladimir Dubenco
Având în vedere cererea depusă de către dl Vladimir Dubenco,
înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. D4063/06 din 28.04.2006 şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x),
art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Vladimir Dubenco încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
17,2 mp din str. Suceviţa, 41 lit. A (subsol cu geamuri), amplasată sub
apartamentul privat al solicitantului, pentru păstrarea lucrurilor de uz
gospodăresc.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:

2.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în
pct.l al prezentei decizii.
2.2. Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr.56/18-20

Cu privire la darea în locatiune a unor încăperi din str.Nicolai Dimo, 1/1 lit.A
(subsol) dnei Natalia Luchiţa
Având în vedere cererea depusă de către dna Natalia Luchiţa, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.L-1122/06
din 07.02.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale, în conformitate cu
Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativa - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003,
în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.
x), art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările si
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locatiune, pe un termen de trei ani, dnei
Natalia Luchiţa încăperile cu altă destinaţie decât cea locativa cu
suprafaţa de 59,8 mp din str. Nicolai Dimo, 1/1 lit.A (subsol),
amplasate sub apartamentul solicitantei, pentru necesităţi gospodăreşti. La calcularea plătii pentru chirie va fi aplicat coeficientul
K — 2,0.

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locatiune a încăperilor specificate în pct.l al
prezentei decizii.
3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
4. Prezenţa decizie isi pierde valabilitatea juridică în cazul in care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locatiune.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr.56/18-19

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.Nicolai Dimo, 1/1 lit.A
(subsol) dnei Cornelia Suveică
Având în vedere cererea depusă de către dna Cornelia Suveică,
înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.S8079/04 din 10.08.2005, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003,
în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.
x), art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publica locală” (cu modificările şi
completările ulterioare). Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei
Cornelia Suveică încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă,
cu suprafaţa de 78,6 mp, din str. Nicolai Dimo, 1/1 lit.A (subsol),
pentru necesităţi gospodăreşti. La calcularea plăţii pentru chirie va
fi aplicat coeficientul K — 2,0.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale

va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l al
prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale
va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr.56/18-17

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N.Testemiţeanu, 29/2
lit. A (etajul 3) dlui Mircea Soţchi, membru al Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova
Având în vedere demersul depus de către dl Mircea Soţchi, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. S-4049/06
la 28.04.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă
destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/1 1 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x),
art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

2.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.l al prezentei decizii.

1. Se dau în locaţiune, fără drept de privatizare, pe un termen de
trei ani, dlui Mircea Soţchi, membru al Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 44,2 mp din str. N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul 3), pentru
amplasarea unui atelier de creaţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA

2.2. Va asigura executarea prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/18-9

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta casei de cultură
“Orion” din şos.Munceşti, 792/2 lit.A (etajul 2) dlui Andrei Lifenco, membru
al Uniunii Teatrale din Moldova
Având în vedere cererea depusă de către dl Andrei Lifenco, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.L-8244/06
la 18.07.2006, şi informaţia prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875
din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.x), art.84 (2) şi art.23
(4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare),
Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, dlui Andrei Lifenco, membru al Uniunii Teatrale din Moldova încăperile cu suprafaţa de 51,9 mp din incinta casei de cultură
“Orion” din şos.Munceşti, 792/2 lit.A (etajul 2), pentru amplasarea
unui atelier de creaţie. Plata chiriei se va percepe începând cu
15.06.2006.
2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale

va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l al
prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală economie. reforme şi relaţii patrimoniale şi
Direcţia cultură vor asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/18-5

Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta liceului
“B.P.Hasdeu” din str.N.Zelinski, 36/4 lit.B (subsol cu geamuri) întreprinderii
individuale “Lungul Svetlana”
Având in vedere demersul depus de către întreprinderea individuală “Lungul Svetlana”, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.04-120/4959 la 27.07.2005, şi informaţia prezentată
de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale,
în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor
şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11
din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.x), art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu
modificările şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău
DECIDE:

va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l al
prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, in termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
si Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport vor asigura
executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, întreprinderii individuale “Lungul Svetlana” încăperile cu altă
destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 186,0 mp din str.
N.Zelinski, 36/4 lit.B (subsol cu geamuri), pentru amplasarea unei
secţii de producţie cu organizarea de cursuri practice. Plata chiriei
se va percepe începând cu 01.03.2006.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/18-6

Сu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd.Traian, 23/2 lit.A (etaj
tehnic) dnei Maria Creţu
Având în vedere cererea depusă de către dna Măria Creţu, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.C-9179/05 la
15.09.2005, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală
economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul
art.875 din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.x), art.84 (2)
şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din 18.03.2003
“Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările
ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Măria Creţu încăperile cu aUă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa
de 34,1 mp, din bd.Traian, 23/2 lit.A (etaj tehnic), amplasate deasupra
apartamentului privat al solicitantei, pentru necesităţi gospodăreşti.
2. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l al

prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul in care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/18-7

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Dumitru Rîşcanu, 7
lit. A (demisol) dlui Oleg Constantinov, membru al Uniunii Muzicienilor din
Moldova
Având în vedere cererea depusă de către dl Oleg Constantinov,
înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. C3333/06 din 06.04.2006, şi informaţia prezentată de către Direcţia
generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x),
art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Oleg Constantinov, membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova, încăperile
cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 57,6 mp din str.
Dumitru Rîşcanu, 7 lit. A (demisol), pentru amplasarea unui atelier de
creaţie.

3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
3.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.l al prezentei decizii.
3.2. Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
4. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/1915 din 28.08.2003 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi
din str. D. Rîşcanu, 7 lit. A (subsol cu geamuri) dnei Larisa Casap,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici”.

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/18-4

Cu privire la darea în locatiune a unui garaj din str. Columna, 126 lit. G la
(parter) dnei Victoria Bejenaru
Având în vedere cererea depusă de către dna Victoria Bejenaru,
înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. B8427/06 din 21.07.2006 şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x),
art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se dă în locatiune, pe un termen de trei ani, dnei Victoria Bejenaru garajul cu suprafaţa de 19,7 mp din str. Columna, 126 lit. G la
(parter).
2. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale:
2.1. Va întocmi contractul de locatiune a garajului specificat în

pct.l al prezentei decizii.
2.2. Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locatiune.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/18-3

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Renaşterii, 1 1 lit. A
(subsol) dlui Andrei Porubin
Având în vedere cererea depusă de către dl Andrei Porubin,
înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. P12154/05 la 07.12.2005, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.
x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

2.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în
pct.l al prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Andrei Porubin
încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 8,7 mp
din bd. Renaşterii, 1 1 lit. A (subsol), pentru necesităţi gospodăreşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA

2.2. Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul in care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 56/18-2

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Mihail Kogălniceanu,
63 lit.8(şură) dnei Măria Mămăliga
Având în vedere demersul depus de către dna Măria Mămăliga,
înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. M4909/06 la 02.05.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art.875 din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) litx),
art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

2.1. Va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în
pct.l al prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune,pe un termen de trei ani, dnei Măria Mămăliga încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
19,2 mp din str. Mihail Kogălniceanu, 63 lit. 8 (şură), pentru necesităţi
gospodăreşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:

3.1. Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
4. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul in care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înştiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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