
 

 

                                                   ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor       
 

                      13 aprilie  2017,  ora  15.00 
 

 

1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Direcției educație, tineret și sport a sectorului Buiucani  ( dispoziție) 

                                                                                                               Raportor: Natalia Costin, 

                                                                                                        contabil, DETS sect. Buiucani 

2.Cu privire la aprobarea procesului-verbal de casare a mijlocului fix al Direcției 

educație, tineret și sport a sectorului Buiucani  (dispoziție) 
                                                                                                 Raportor: Zinaida Buzu, 

                                                                                                                Contabil-secția materiale  

3. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale  

Direcției generale educație, tineret și sport  (dispoziție) 

4. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale  

Direcției generale educație, tineret și sport. (dispoziție) 

                                                                                                          Raportor:   Alexandru Fleaș, 

                                                                                                                 șef interimar al DGETS   

5. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale  

Instituției Publice Liceul Teoretic „Liviu Deleanu’’  (dispoziție)    
                                                                                                 Raportor:Ala Gherman, 

                                                                                                 Director al IPLT„Liviu Deleanu’’ 

 

6. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Întreprinderii municipale „Infocom’’ (dispoziție) 
                                                                                                           Raportor: Ion Margineanu, 

                                                                                                                          șef,Î.M.„Infocom’’ 
7. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe  ale 

Î.M.„Piața Centrală’’  (dispoziție)       

                                                                                                         Raportor:   Veaceslav Balan, 

                                                                                              șef interimar,Î.M.„Piața Centrală’’     

8. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale  

Întreprinderii Municipale de Alimentație Publică  „Dieta-Vitas’’ (dispoziție) 
                                                                                                        Raportor:   Larisa Vinicenco.     

                                                                              manager-conducător al ÎMAP „Dieta-Vitas’’ 

9.Cu privire la aprobarea procesului-verbal de casare a mijloacelor fixe a Î.M. 

 „ Direcția construcții capitale’’ a Primăriei municipiului Chișinău (dispoziție). 

                                                                                                      Raportor:Alexandru Caftanat, 

                                                                       șef adjunct Î.M. „ Direcția construcții   capitale’’ 

 

 

 



 

 

 

10. Cu privire la transmiterea utilajului de laborator 
                                                                                        Raportor:  Mihai Moldovanu. 

                                                                                                                 șef al Direcției sănătății                                              
 

11. Cu privire la transmitertea autoturismului marca VAZ 21063, nr. de 

înmatriculare CCD 616 de la balanța Direcției Cultură la balanța Întreprinderii 

municipale pentru servicii locative Centru 
                                                                                                          Raportor:  Ana Lucia Culev 

                                                                                                                    șef al Direcției cultură 

12. Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective 
                                                                                                             Raportor: Roman Sofroni, 

                                                                                              șef al Direcției Construcții Capitale  

13. Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului 

„Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor’’, tranșa a IV-a (amenajarea 

parcului, scară).     
                                                                                                              Raportor: Roman Sofroni, 

                                                                                               șef al Direcției Construcții Capitale 

14. Cu privire la perspectiva dezvoltării Grădinii Zoologice a municipiului 

Chișinău. 
                                                                                                          Raportor:  Alexei Hanțațuc, 

                                                                                                    șef,I.Ș.C.I. „Grădina Zoologică’’ 

 

15. Cu privire la aprobarea inițiativei de procurare a creanțelor creditorilor S.A. 

„AUTOCOMTRANS’’ în proces de faliment 
                                                                                                         Raportor:   Valeriu Bogdan, 

                                                                                 șef interimar al  Direcției asistență juridică 

 

16. Cu privire la vînzarea acțiunilor deținute  de Consiliul municipal Chișinău în  

S.A „Taxi-Service’’ 
 

                                                                                                        Raportor:   Eugenia Ciumac, 

                                                                                               șef Direcția management financiar 

 

17. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din      

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83    ’’PARADIS’’. 
                                                                                                            Raportor: Maria Onisciuc,                                                                                                                                                                                   

                                                                                             șef, Direcția relații patrimoniale. 
 

 


