
DISPOZITIE
din 2{ Luni+ Polt

Cu privire la convocarea gedin{ei
extraordin are a Consiliului
munieipal Chigin

In temeiul art. 16 alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
,,Privind administralia publicdlocald", dfi. 7 alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 136 din
17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului", Primarul general al municipiului
Chigindu DISPUNE:

1. Se convoacb gedinla extraordinard. a Consiliului municipal Chigindu pe data
de 30 iunie 2017, ora 10:00, tn incinta Primdriei municipiului Chigin[u (bd.

$tefan cel Mare qi Sfhnt, 83), cu urmdtoarea ordine de zi:

1.1 Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu al Secretarului Consiliului
municipal Chigindu dl Valeriu Didencu.

Raportor: Irina Voicu,

$ef Serviciu resurse umane

I.2 Cu privire la numirea secretarului interimar al CMC.
1.3 Cu privire la numirea viceprimarilor municipiului Chigindu:

- Mihai Moldovanu
- Valeriu Munteanu

Raportor: Ion Ciobanu,

Consilier municipal
1.4 Cu privire la acordarea a 500 foi de odihnd pentru copii din sat. Bubuieci.

Raportor: Viorica Negrei,

$ef adjunct al Direcliei generale

educafie, tineret qi sport



1.5 Cu privire la aloc a mijloacelor bugetare pentru restabilirea activitdlii
poligo lui de colectare a deqeurilor solide pe teritoriul comunei linlireni.

Raportor: Gontea Petru,,,

$ef Direcfia locativ comunalS qi

amenajare

1.6 Cu privire la complelarea deciziei CMC nr. 514 din 11 mai 2017 ,,Cu privire
Ia achizilionarea echipamentului compact de epurare a apei rcziduale din degeurile
menajere".

aportor: Tudor Maniv,

$ef l.M. Regia,,Autosalub rttate"
I.7 Cu privire la aprobarea Catalogului de preluri ,,Transpotlarea degeurilor
menajere solide in municipilui Chigindu".

Raportor: Tudor Maniv,

$ef i.U. Regia,,Autosalub itate"

1.8 Cu privire la aprobarea inlelegerii de cooperare intre sectorul Centru al
municipiului ChiEindu, Republica Moldova ;i Sectorul 1 al municipiului Bucureqti,
R.omdnia.

Raportor: Eugenia Graur,

Pretor interimar
I.9 Cu privire la aprobarea modificdrilor la contractul de imprumut din
02.12.2011, incheiat intre municipiul Chiqindu gi Banca Europeand pentru
Reconstruclie gi Dezvoltare.

Raportor: Oleg Poiatd,

$ef interimar DGTPCC
1.10 Cu privire la aprobarca caiefilui de sarcini pentru elaborarea ,,Concepfiei de
dezvoltare durabili a infrastructurii transporfurilor pentru teritoriu municipiului
Chiqindu".

Raportor: S ergiu Borozan,
qef Direclia generald

, arhitecturd, urbanism qi relalii
funciare

1.1 1 Cu privire Ia aprobarea Regulamentului bugetului civil in municipiul
Chigindu.

Raportor: Victor Lutenco,

Consilier municipal
I.I2 Cu privire la trecerea autobuzelor gcolare preconizate pentru transportareala
studii a elevelor din institufiile de invdldmdnt secundar din municipiul Chiqindu din
proprietatea statului (adminisftarc aDirecliei generale educafie, tineret qi sport).

Raportor: Viorica Negrei,

;ef adjunct al Direcliei generale

educalie, tineret qi sport



1.13 Cu privire la org izarea studioului folcloric muzical coreografic pentru copii
qi tineret,,Comoara".

aportor: Silvia Grigorieva,
Consilier municipal

I.I4 Cu privire la urgentarea lichiddrii calamitdgilor naturale din 20.04.2017 -
2I.04.2017 in zonele verui municipal.

Raportor: Eliferii Haruld,

$ef I.S. Asocialia de gospoddrire a

Spaliilor Yerzi
1.15 Despre operarea de modificdri in decizia Consiliului municipal Chigindu nr.
2122-8 din24.02.2009.

Raportor: Victor Lutenco

Consilier municipal
I.16 Cu privire Ia aprobarea Planului urbanistic Zonal privind valorificarea
terenului cu nr. cadastral0100307615 din str. Uzinelor 133.

I.I7 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea
cartierului situat intre Eos. Munceqti qi str. Liuba Dumitriu, Cetatea AlbA qi

Diminelii.
1. 18 Cu privire La darea in arendd a unui lot de pdmdnt din bd. Traian 25 .

1.19 Cu privire la dareain arendd a unui lot de p[m6nt din bd. Traian 513.

Raportor Sergiu Borozan,

$ef Direcfia generald

arhitecturd, urbanism Si relatii
funciare

I.20 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Chiqinbu nr. 4ll5 din
I5.04.20L0 ,,Despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea titlului de
cetdtean de onoare al municipiului Chfindu gi stimularea morald qi materiald a

cetdlenilor de onoare ce locuiesc pe teritoriul municipiului Chiqindu.
Raportor: Vasile Chirtoca,

Consilier municipal

2. Secretariatul Consiliului 'municipal Chiginiu, va asigura controlul
indep linirii prevede rTIor pr ezentei di sp ozilii.
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