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ORDINEA DE ZI 

suplimentară aprobată de Consiliul municipal în cadrul  

şedinţei  extraordinare a Consiliului municipal Chişinău 

din   24 noiembrie  2016 
 

 

1. Cu privire la participarea la emisia suplimentară de acțiuni a S.A. ,,Taxi-Service” 

(p.1 pe ordinea de zi de baza ) 
RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef Direcția 

management financiar 

 

2. Informație privind situația cu privire la elaborarea bugetului municipal Chișinău 

(lectura I) și a taxelor locale pentru anul 2017 (p.2.1 ordinea de zi de baza) 

RAPORTOR: Valentina Văzdăuțan,  șef adjunct al 

Direcției generale finanțe 

 

3. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău 

nr. 5/12 din 22.09.2016 ,,Cu privire la reconstrucția capitală a edificiului școlii nr. 

85 din str. Constantin Stamati nr. 10” (p.3.1 ordinea de zi de bază) 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 

4. Cu privire la aprobarea documentației de proiect pentru implimentarea proiectului 

de parteneriat public-privat “Reconstrucția capitală a edificiului școlii nr. 85 din 

str. Constantin Stamati 10” (p.3.2 ordinea de zi de bază) 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 

5. Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Mihai Grecu” pe fațada imobilului 

din str. Matei Basarab, 5/1 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

 

6. Cu privire la reperfectarea relatiilor funciare de arenda a unor loturi de pamint din 

str. N.Testemiteanu, 29/3 Societatii cu raspundere limitata ,,ECONORD IND” 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 
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7. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

2/6 din 07.06.2016 în lectura a doua și corelarea acestuia. 

RAPORTOR: Vadim Filipov, conslier municipal 

 

8. Cu privire la implementarea proiectului ”Filiere bilingve 2.0” 

RAPORTOR: Ion Ștefăniță, conslier municipal 

 

9. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr. 3/21 din 29 octombrie 2015 ,,Cu privire la reorganizarea Școlii primare nr. 91 

,,Antonin Ursu” din Calea Ieșilor, 57/3” 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 

10. Cu privire la operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ 

general din municipiul Chișinău  

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 

11. Cu privire la operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ 

general din municipiul Chișinău 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 

12. Cu privire la operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ 

general din municipiul Chișinău 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 

13. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.1/4 

din 22.01.2008  

RAPORTOR: Victor Lutenco, consilier municipal 

 

14. Informație privind asigurarea accesibilității infrastructurii municipale  

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef al Direcţiei 

generale transport public şi căi de comunicaţie 
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15. Informație privind mersul executării lucrărilor pe străzile Vasile Alecsandri, 

Constantin Negruzzi și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și starea actuală a canalizării 

pluviale din municipiu și măsurile care urmeză a fi întreprinse pentru a reabilita 

situația creată  

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef al Direcţiei 

generale transport public şi căi de comunicaţie, 

EGIS Interantional și Delta ACM 

 

16. Informație privind marcajul rutier în municipiul Chișinău.  

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef al Direcţiei 

generale transport public şi căi de comunicaţie 

 

17. Informație privind violența din grădinițele din mun. Chișinău 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, 

Rodica Terehovschi, șef-interimar  al  Direcției  

municipale  pentru protecția drepturilor  copilului, 

Silviu Mușuc, șeful Poliției municipal 

 

18. Cu privire la unele aspecte de sporire a protecției animalelor în municipiul 

Chisinau (nu este proiect) 

 RAPORTOR: Victor Lutenco, consilier municipal 

 

19. Cu privire la digitizarea și conservarea documentelor Fondului arhivistic al 

Republicii Moldova în cadrul Direcției de arhivă Chișinău 

RAPORTOR: Ruslan Codreanu, consilier 

municipal 

 

20. Cu privire la călătoria gratuită a medicilor de familie și asistentelor medicale (nu 

este proiect) 
RAPORTOR: Ala Nemerenco, consilier municipal 

 

21. Cu privirea la stabilirea relatiilor funciare de arenda a loturilor de pamant din str. 

Vasile Lupu 34 cu intreprinderea mixta “MISHAR INVEST” SRL  

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 
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22. Cu privire executarea deciziei judecatoresti nr 3 - 338/12 din 23.03.2012 (nu este 

proiect) 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

 

23. Informație privind situatia de la mina Chișinău 

RAPORTOR: Victor Lutenco, consilier municipal 

 

24. Informație privind situația de la Grădina Zoologică 

RAPORTOR: Alexei Hanțațuc, director 

Î.M.Grădina Zoologică 

 

25. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 10/46 din 

09.12.2014 ,,Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din str. N. 

Milescu-Spătaru, bd. Mircea cel Bătrân și bd. Dacia Societății comerciale 

„ADERO IMPEX” S.R.L., în schimbul terenului arendat din str. Maria Drăgan” 

RAPORTOR: Victor Poleacov, consilier 

municipal 

 

26. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr. 1/12 din 

17.03.2015 și nr. 3/27-1 din 19.05.2015 

RAPORTOR: Victor Poleacov, consilier 

municipal 

 

27. Cu privire la abrogarea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 21/48-5 din 

24 iulie 1997 ,,Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Florilor, 

Dnei Godorogea Diana Ion” 

RAPORTOR: Victor Poleacov, consilier 

municipal 

 

28. Cu privire înălțarea Bisericii Eroilor cu Hramul „Binecredinciosul Voievod Ștefan 

cel Mare și Sfânt din str.Gării, 1(nu este proiect) 

 

29. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din incinta fostei grădinițe de copii 

nr.90 din str.Gării, 1Lit.A, B (subsol, etajul 2) Asociației veteranilor Războiului 

din Moldova -1992, mun.Chișinău (nu este proiect) 
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30. Cu privire la expunerea la licitație funciară a unui lot de pământ din șos. Muncești 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

 

31. Cu privire instituirea grupului de lucru privind crearea site-ului oficial al 

Consiliului municipal Chișinău. (nu este proiect) 

RAPORTOR: Oleg Onișcenco, consilier 

municipal 

 

32. Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Nicon Zaporojan” (nu este proiect) 

RAPORTOR: Oleg Onișcenco, consilier 

municipal 

 

33. Informație privind modernizarea procedurii de lucru cu planșele din anii 1969. 

RAPORTOR: Veaceslav Plămădeală , director al 

S.R.L. „SLAVA – GPS” 

 

34. Informație privind rezultatele reviziei Inspecției finaciare. 

RAPORTOR: Ana Lucia Culev șef al Direcției 

Cultură 

 

 35.Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arenda cu „MORDELIS FISH” 

S.R.L. (nu este proiect) 

  

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

 

 36. Cu privire la transmiterea imobilului din bd. Cuza-Vodă, 17/2 (clădire separată) 

de la balanța Consiliului municipal Chișinău de la balanța Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al  

Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale 

 

 

 

 

Secretar al Consiliului municipal Chișinău                               Valeriu Didencu 


