
                                                  ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor       
 

                    31 octombrie   2017,  ora  15.00 

 

1.Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului 

Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice. 

 

2.Cu  privire la majorarea capitalului statutar al instituțiilor publice medico-

sanitare din municipiul Chișinău 
                                                                                                          Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                              șef, Direcția management financiar.   
3.Cu privire la achitarea dividendelor  calculate de către S.A  „Agenția municipală 

de ipotecă din  Chișinău’’ în formă nemonetară  

 

4.Cu  privire la utilizarea defalcărilor calculate din profitul net obținut în anul 2016 

de către Î.M.‘‘Piața Centrală’’ 

 

5.Cu  privire la utilizarea profitulului  net obținut în anul 2016 de către 

Întreprinderea  Municipală Centrul Stomatologic municipal Chișinău 
                                                                                                         Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                              șef, Direcția management financiar.   
6.Cu privire la participarea la emisia suplimentară de acțiuni în cadrul S.A. „Mina 

din Chișinău’’ 
                                                                                                             Raportor:  Sergiu Lungu, 

                                                                                                        șef al S.A Mina din Chișinău 
7.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Centrului de zi și activități „START’’ (dispoziție) 

                                                                                                        
                                                                                                            Raportor : Marcela Țaran, 

                                                                                                          Manager al Centrului Start 

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

Centrului militar al municipiului Chișinău (dispoziție) 

  

                                                                                                                Raportor : Vitalie Tachi, 

                                                                                                   Comandantul Centrului militari 

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

Întreprinderii municipale „Regia transport electric’’ 
                                                                                                       Raportor : Gheorghe Morgoci, 

                                                                                                șef al ÎM Regia  Transport Electric 

10.Cu privire la casarea  mijloacelor fixe (edificii)  ale I.M.S.P. „Dispensarul 

municipal Dermato-Venerologic’’ 
                                                                                                                Raportor : Petru Bulgac, 

                                                                                                         șef al I.M.S.P. „Dispensarul   

                                                                                                 municipal Dermato-Venerologic’’ 



 

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

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

                                                                                                                Raportor :Lidia Buga 

12.Cu  privire la mersul executării bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al 

anului 2017 
                                                                            Raportor:  Valentina Văzdăuțan 

                                                                            șef Direcția generală finanțe 

13.Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr.5/1 din 11.05.2017 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor 

locale pentru anul 2017’’ 
                                                                                                          Raportor:  Tatiana Veleșco, 

                                                                                              șef interimar al DERDD din cadrul 

                                                                                              DGERRP 

14.Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2018 
                                                                          Raportor:  Valentina Văzdăuțan, 

                                                                          șef Direcția generală finanțe 

15.Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 6/18 din 25.10.2012 „Cu 

privire la transmiterea în proprietatea municipiului Chișinău a unor apartamente 

din contul stingerii datoriei la plata pentru arenda funciară’’   
                                                                                                            Raportor : Petru Gontea, 

                                                                                                       șef Direcția generală locative – 

                                                                                                       comunală și amenajare 

16.Cu privire la transmiterea a ¼ cotă-parte din ap. 76, situat pe str. Hristo Botev, 

15/2, dlui Leonid Catană 
                                                                                                             Raportor : Petru Gontea, 

                                                                                                       șef Direcția generală locative – 

                                                                                                       comunală și amenajare 

17.Cu privire la desemnarea administratorilor imobilelor din str. Teilor, 7/2 și 

Kiev, 3a. 
                                                                                                           Raportor :  Aliona Berdilă,  

                                                                                            șef  al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                    Reforme și Relații Patrimoniale 

18.Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău’’ de către S.R.L. „Simpals’’. 

 

19.Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău’’ de către Întreprinderea de Stat 

„Aeroportul Internațional Chișinău’’. 

 

20.Cu privire la transmiterea autoturismului. 
                                                                                                           Raportor :  Aliona Berdilă,  

                                                                                            șef  al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                    Reforme și Relații Patrimoniale 

 

21.Cu privire la lichidarea ISAP „Studentul’’ 

                                                                                                        Raportor :  Elena Galchina 

                                                                                                        șef IASP „Studentul’’ 



22.Cu privire la examinarea cererii cet. Paraschiv Andrei privind scutirea de la 

plata pentru eliberarea certificatului de participare la procesul de privatizare a 

spațiului locativ. 
 

                                                                                                           Raportor :  Aliona Berdilă,  

                                                                                            șef  al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                    Reforme și Relații Patrimoniale 
23.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/26-8 din 

13.05.2014. 

24.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/32-18 din 

23.12.2014. 

25.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/32-6  din 

23.12. 2014 

26.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/33-13           

din 23.12.2014. 

27.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/37-4 din 

19.11.2015. 

28.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 10/22-8 din 

04.12.2014. 

 
                                                                                                     Raportor: Maria Onisciuc,                                                                                                                                                                                   

                                                                                             șef, Direcția relații patrimoniale. 

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

bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 lit.D (parter) Firmei „PARADIS’’ S.R.L. 

30.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din 

str. 31 August 1989, 63 (etajul 1) societății „GRIN-FARM’’ S.R.L. 

31.Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 10/2 lit.V 

(parter), Asociației Obștești Clubul Sportiv „B1’’. 

32.Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Liviu Deleanu, 5/4 

(soclu), Asociației Obștești Clubul Sportiv „B1’’. 

33.Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.Sucevița, 36/2, lit.A 

(etajul 5) dlui Vasile Munteanu 
                                                                                                      Raportor: Maria Onisciuc,                                                                                                                                                                                   

                                                                                                    șef, Direcția relații patrimoniale 


