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Despre aprobarea Acorduliui de grant privind frnanlarea lucrdrilor de reconstrructie a
scirilor din granit din Parc I Valea Morilor

al sectorului Centru

evaluare, utllizare;i protej4re apatrtmoniului cul al construit de categorie lociil5."

Anexd
la dispozilia Prirnarului general interimar
al municipiului Chiginilum. 2 - tC
dn 23 bruarie 2018

a gedinfei exitraordinare a Consiliului municipal Chiginiu
din27 februarie 2018

RAPORTOR: Sergiu Borozan, q,of

Direc{iei generale arhitecturd, urbanism
relajii funciare

$egulamen lui de organizare qi funcliouare a Direcliei
$i sdndtate Consiliului municipal, statului de personal qi

aI

9i

4. Cu privire la aprobarea
generale asistenld sociali
organigramei.

Ei organigramei.

RAPORTOR: hina Banova, gef adjunct al
Direcliei generale asistenld sociald

de organtzare qi funclionare a Direcliei
a Consiliului municipal statului de personal

ORTOR: Viorica Negrei, gef interimar al

Direcliei generale educafie, tineret gi sport

6. Despre operarea de modificiri in anexa nr. 28 a deciziei Consiliului murricipal

pentru determinarea gliceririei la persoanele cu diab et zaharat procurate din siursele

PORTOR: Irina Banov4 gef adjunct al
Direcliei generale asistenld sociald

Direcliei generale educafie, tineret gi sport



7. Cu privire la aprobarea Instrucliunii metodice privind intervenlia oritdflor tutelare
teritoriale/locale, prestdrilor de servicii sociale din raza administrativ-ierito riald, a
municipiului Chiqind.u in procesul de identificare, evaluare, referire, asistenld qi
monitorizate a c rilor de violen![, neglijare, exploatare ;i u:aftc al copilului

PORTOR: Rodica Terehovschi, gef:
interimar aI Direcliei municipale pentru
proteclia drepturilor copilului

Cu privire la modificarea denumirii Centrului de zi de plasament temporar aI copiilor
orfani in perioada postinstitulionald ,,Yatra" aprobarea Regulamentului, organigramei
Ei statele de personal ale Ce ului de plasament temporar,,Teritoriul adolescen!:ei"

RAPORTOR: Rodica Terehovsctri, gef-
interimar aI Direcliei municipale pentru
proteclia drepturilor copilului

Cu privire la e unerea la licitalie funciard a unui lot de pamAnt din Calea lVtopilor

2s.07 .1997)
PORTOR: Sergiu Borozan, gef al

Direcliei generale arhitecturd, urbanism Si

relalii funciare

10. Despre delimitarea unui teren
1. Despre delimitarea unui teren proprietate publicb a statului din str. A. $ciusev, 85

(gestionar Serviciul de Informatii Si Securitate al Republicii Moldov gi stalbilirea
plalilor funciare.

2. Despre delimitarea unui teren proprietate publicb a statului din qos. Balcrani, 7
(gestionar Serviciul de Infonna{ii Ei Securitate al Republicii Moldova) qi stabilirea
pldlilor funciare.

3. Despre delimitarea unui teren proprietate publicd a statului din str. Mihai YiteazLLI,
11/1 (gestionar Serviciul Stare CivilA).

publica a statului (Ministerul Apararii)
RAPORTOR: Sersiu Borozan. serf aI

relalii funciare

fi. Cu privire Ia autentificarea dreptului de proprietate privati

din str. Budegti, i 8 dlui Mihai Lazdr

din str. Costeqti, 37 dlui Mihail Boianelchii
3. Cu privire la autentifiaarea dreptului de proprietate privatd as ra lotului de prlmdnt

din str. Ipote;ti, 55 dnei Natalia St er
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8.

9.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

oprietate privatd asupra lotului de pimdnt
din str. Ciprian Porumbescu,29 dnei Liudmiia Modvala
Cu privire la entificarea dreptului de proprietate privata asupra lotului de p6m1nt
din str. Primar German Pintea dnei Nadej daMurzacova
Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de panndnt
din str. Frumoasa, 8 eiTatianaTrocin
Cu privire la autentiftcarea dreptului de proprietate privatd asupra terenului tlin str.
Valea Albe, 6 dlui Constantin Alergu;
Cu privire la autentifrcarca dreptului de proprietate privati asupra terenului 4in str.
Vadul lui Vod6, 30, dlui Victor Bulat

RAPORTOR: Sergiu Borozan, $ef aI
Direcliei generale arhitecturd, urbanj.sm gi
relalii funciare

12. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietateprivati comuni
1. Cu privire la entificarea dreptului de proprietate privatd, comund asupra totului

de pdm6nt din str. V. Belinski, 60 dlui Victor Pogonii gi dnei Valentina Siiopina.
2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra terenului

din str. Bariera Sculeni, 38 dlui Petru Goncearenco ;i dnei Maria Danilov
3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra terenului

din str. Mihail ceachir, 3 dnelor Emilia Antonova gi viorica ciumac
4. Cu privire la autentifrcarea dreptului de proprietate privatS. comund asupra llotului

de pdmdnt din str. Ipoteqti, 27 AraBarbaroq qi dlui Anatolie BarbaroE
5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund in diviziune

asupra terenului din str. Sf. Vineri, 45 dner Maria Orlov, dlui Victor CopaclL, dnei
Olga Copaci, dlui Victor Popovici qi dnei Irina Cemirlan

6. Cu privire la autentiftcarca dreptului de proprietate privatd comun5. asupra lotului
de pdrnAnt din str. Dimbului,25 dlor Nicolai Costiuc gi Vasilii Chirila

7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatb comuni asupra lotului
de pdmdnt din str. Serghei Rahmaninov, 1 dnelor Antonina Supeli, Alexandra
Zaica, dlor Vladimir Socolov, Iurie ZaicaEi Nicolai Zaica

8. Cu privire la autentifrcarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pbrnAnt din str. Anton Crihan, 2I dlui Ion Ciobanu qi dnei Valentina Ciobanu

9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comunS. asupra terenului
din str. Podgorenilor, 13 dnelor Nadejda Stefanova qi Tamara Stefanov

10.Cu privire la entificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului
de pdm t din str. Ion Neculce, 20 dlor Vasile Sitari, Anatoli Vasilenco Ei dnei
Elena Vasilenco

1l.Cu privire la entificarea dreptului de proprietate privatd, comund asupra lotului

Capqa



Andries
13.Cu privire la entificarea

asupra terenului din str. B.
;i Lilia Alexei

dreptului de proprietate privatd comund in diviziune

15' I tului de proprietate privatd comund. asupra lotului
44 ;i 44/I dlui Ivan Negard 9i Societalii cu1 4GRO"

16'cu privire la autentifrcarea dreptului de proprietate privata comund. asupra lotuluide pdrndnt din str. Nicolae H. Costin, zb dui Serglei Jardanov gi dnei Ludmila-Lavarcnlna
I7 'Cu privire Ia autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra

terenului din str. Ion Vasilenco,2 dnel rr AngeL Arhip, Ecaterina Gugan qi dlui ionm1
I Olmacl

18'Cu privire la tentificarea dreptului de proprietate privatd comuna in diviziune
dnelor Nadejda Clacov4 Natalia Clacova,

re. l.-'::::llrina costa;
e proprietate privatd comund asupra lotului
Ana Clima qi Natalia Eladi

20'Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra 1otului
de pdmAnt din str. Valea Dicescu, 75 dLir Ziuri gawidze, Mirian $avidze, Diana
$avidze Ei Raisa Bersulcaia

2l 'Cu privire la autentifi carea dreptului de proprie tate privatd comund asupra terenului
din str. Dimine1ii,73 dnelor craudia Nezdoiminoga gi olga Ungurean

d" p dnt din str. Ion Creangd, 17

$aronova, Elena senieva si Svetlana Rotari

r Telipan gi Victor Rivneac
24'Cu privire la autentiftcarea dreptului de proprietate privafd comund asupra lotului

de pamdnt din str. Cetatea Chilia, 47 dnelorLidialanocichina gi Valentina Karpova
RAPORTOR: Sergiu Borozan, $ef aI

1.

carol Shmidt drui Eugen Buga 
lot de pimant din str' Primar

35 ei Clavdia Odobesco
3. Cu privire la atribuirea in proprietate pri ui lot de pimdnt din qos.



5. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd comund a terenului din str. on

7. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd comund a unui lot de pamdnt clin str.
Y.Yarzaru, 6 dlui ctor Botezat qi dnei Svetlana Glavan

8. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd a unui lot de pdmdnt din str.
Spartacus ,22 dneiTatrana Scoarli

9. Cu privire la atribuirea in proprietate privatS. a unui lot de pimAnt din r;tr. A.
Corobceanu, i9 dlui Vladimir Pavlovici

RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef al Direcliei
generale arhitectur[, urbanism qi relalii funciare

I4.Cu privire la atribuirea in folosinla a unui teren din bd. Decebal, 72/4 qi 72/5
Asocialia de Coproprietari in Condominiu nr. 55/580

ORTOR: Sergiu Borozan, $ef al DirecJiei
generale arhitectur'[, urbanism gi relalii funciare

15.Cu privire la includerea unor terenuri in intravilanul comunei Bdcioi, municipiul
Chi;inau

PORTOR: Sergiu Borozan, gef al Di:recfiei
generale arhitecturd, urbanism gi relalii funciare

16.Cu privire la prelungirea te enului de arendare a lotului de pamAnt (cu numdrul
cadastral 0100520062) din bd. $tefan cel Mare ;i Sfdnt Companiei pe acliuni
,,SCANA" S.A. intru executarea hotdrArii de judecatd irevocabllFr

L7.Cu privire la prelungirea tennenului de arendare comund a lotului de pdm6:nt din
str. V. Alecsandri,I3T ll dlui Victor Agrici gi dlui Ghenadie Preguza

RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef al Direcliei
generale arhitecturS, urb ism gi relalii funciilre

18.Cu privire la stabilirea rela{iilor funciare de arendi
1. Cu privire la stabiltrea relafiilor funciare de arendd, a lotului de pdmAnt din str.

Vasile Alecs dri I21 cu dl Roberto Pace si dna Natalia Derkach
2. Cu privire la stabiltrea relaliilor funciare de arendd, a lotului de p Ant din gos.

Hdnce;ti, cu Asocia{ia surzilor din Rep lica Moldova
3. Cu privire la stabihrea relaliilor funciare de arendare a unor lo i de pdmdnt din

str. Tudor Vladimirescu, 6, cu S.C ,,SEL IC-CONS" S.R.L.
4. Cu privire la stabilirea relafiilor funciare de arendare a lotului de pamAnt din str.

A.$ciusev, 47, cuSocietatea cu rdspundere lirnitatd.,,ACYILIN-G OP"

Miron Costin. I9l8 cu dl Ghen ii Todorov



6.

7.

8.

9.

bd. Mircea cel Bitr cu Societatea comerciald,,IACOB" S.R.L
Cu privire la reperfectarearelaliilor funciare de arendd a lotului de p[mdnt din str.
Uzinelor , 11 cu Societatea cu rdspundere limitatd,,CONSIGMA,,

Iegilor, 10 cu dna Alina Antoci
Cu privire ia stabilirea relafiilor funciare de arendd a lotului de pdmAnt din str.
Bulgar5., 271I, cu S.R.L. ,,AMEXPO LTD".
Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de arendi a lotului de pdmAnt din str.
Ialoveni, 98/5 cu Cooperativa de constructie a garajelor nr. 126

ORTOR: Sergiu Borozan, gef al Direcliei
generale arhitecturd, urbanisrn gi relalii funciare

19.Cu privire la privatuarea terenului
Cu privire Ia privatizarca terenului din str. Columna, I48 A, aferent obiectivului
privat al dnei MarianaArndut.
Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societdlii cu

Cu privire Ia pivatizarea terenului din str. Milano, aferent obiectivului privat al i.t
,,RODIDEAL GIIEORGIIE"
Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al intreprinderii cu
capital strdin,,LEOGRANT" S.R.L. din Calea Iegilor, 30
Cu privire la privatrzarea terenului aferent obiecti lui privat al Societilii cu
rdspundere limitatd ,,Stati & Compani" din str. itr. G. Binulescu Bodoni, 1.

Cu privire la privatrzatea terenului aferent obiectivelor private ale Societdlii cu
rS.spundere limitatd,,INOVAS GRO " din str. Fierarilor,l5
Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat, nef:rnalizat, aI

Cu privire Ia privatizarea tere lui aferent obiectir,ului privat aI Societalii
comerciale ,,REALITCOM" S.R.L. din str. lJztnelor,8lI

RAPORTOR: Sersiu Borozan. sef al Directiei

20.Despre operarea unor modificiri
Despre operarea or modificdri in dectzia Consiliului municipal ChiEinau nr. 9145-5

din 02.12.2013 "Cu privire la stabilirea relafiilor funciare de arenda a lotului de

p din str. Pietrarilor,116, cu Cooperativa de constructte a garajelor "NR. 76"
Despre operarea unor modificdri in hotarele tere lui cu numdrul cadastral
0100305497,proprietate privatd a intreprinderii cu caprital strdin "CSM TNIFO )'

Cu privire Ia modificarea planului cadastral aI lerenului privat cu num[rul
0100302187 din str.Varnita, 8

cadasffal 0100402833 din str. Ipoteqti, 47, (proprietara dna Vera Frunze)

10.

1.

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.



5. Despre operarea unor modificdri in configurafia lotului de p din str. Ion Nistor,
11, aferent imobiluiui proprietateaprivatd a dnei Tamara Stratulat

6. Despre operarea unor modific in configuralia tofului cu numlrul cadastral
0100401058 Ei dareain arendd a unui lot (din str. Petric i, 88/1).

0100302050 gi darea in arendd a unui lot ( din str. vanrif a, 16)
8. Despre operarea unor modificdri in decizia CMC m' 4lI8-12 din 13.05.2014 "Cu

privire Ia darea in arend[ a unor loturi de p[mAnt din bd. Decebal, 2213 tI,'DzuG LI-NATALI''
RAPORTOR: Serg:iu Borozan, gef al Direcliei
generale arhitecturS., urbanism gi relalii funciare

21. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic
1. Despre operarea unor modifrcari in decizia Co:nsiliului municipal Chigin[u

nt.I5ll7-6 dir_ 22.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal
privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100108953 din str. Daniil
Ciugureanu"

2. Cu privire la aprobarea Pl ului urbanistic zonal privind valorificarea terenurilor cu
nr. cadastrale 0100416130, 0100416225 si 010041 62i\8 din str. Bogdan Voievod

3. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonalprivllnd valorificarea terenurilor cu
nr. cadastrale 0100119124 gi 0100119246 din str. Bdcrioii Noi, 1415

cuprins in perimetrul strdzilor Lev Tolstoi - Fierarilor - bd Dacia
5. Cu privire la aprobarea Planului urbanisttc zonal privind valorificarea terenului din

str. N. Milescu Spdtarul
6. Cu privire la aprobarea Pl ului urbantstic Zonal privind schimbarea funcfiei

urbane a terenurilor din str. Vlad Tepe;, 55, cu nr. cadastrale 0100215460 qi
0100215681, precum qi pe u o pafte din terenul din str. Costeqti,60, cu nr.
cadastral 010021 5466

7. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic ZonaI prilrind valorificarea terenului cu
numdrul cadastral 0100506032, din CaleaIeqiIor, 6712

8. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic ZonaI (in volum redus) privind
modificarea zonei funclionale ,,Re" stabilite in ReguJlamentul local de urbanism in
"R6" pentru terenul din str. E. Coca (nr. cadastral 010051 6665) qi zona adiacentd

9. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului
proprietateprivatd din str. N. Testemileanu, 7a(numdtrul cadastral 0100101190)

10.Cu privire la aprobarea Planului Urbanistrc Zonal pri.'rind valorificarea terenului cu
nr. cadastral 0100307615 din str. Uzinelor 133

1l.Cu privire la aprobarea Pl ului Urbanistic Zonal prrivind valorificarea terenului
din bd. Dacia 59

I2.Cu privire la aprobarea Planului urbanistic ZonaI (in volum parfial) pentru teritoriul

ORTOR: Sergiu Borozan, gef al Direc{iei
generale arhitecturd,'urbanism qi relalii funciare



22.Despre excluderea imobilului
1. Despre excluderea imobilului din str. Vlaicu Pdrcdlab, 27 dinevidenta contabild a

Direcliei generale locativ-comunale si amen are
Despre excluderea imobilului nr. 12 din str.31 gust 1989, din evidenla
contabild a Direcliei generale locativ-co nale Ei arnenajare
Despre excluderea imobilului din str. Alexandru cel Bun, 54 din evidenta
autoritdlilor administratiei publice locale

4. Despre excluderea irnobilului din str. V. Dokuceae.',/, lB din eviden!a contabtld" a
Direcliei generale locativ-comunale si amenaiare

napbnrOnl Peru Gontea, ;ef adjunct aI
Direc{iei generale locativ-comunale gi arnenaj are

23.Ct privire la transmi ter ea autoturi smului
ORTOR: Mihai Cojocaru, $ef adjunct aI

Direcliei generale economie, refonne gi rela{ii
patrimoniale

24,Cu privire la prelungirea rela{iilor contractuale de locatiune

,,Posta oldovei"Direcfia de Pogtb Chigindu.
2. Cu privire la prelungrearelaliilor contractuale de localiune a unor incdperi frlialei

Intreprinderii de Stat "Po$ta Moldovei" Direcliei de PoEt6 chiEindu.
3. Cu privire la prelungtrearelalrilor contractuale de looaliune a unor incdperi din str.

Grenoble, tOO, tit.A (etrajul 1) Filialei intreprinderii de Stat "Posta Moldovei"
Direclia de PoEtd ChiEinau.

4. Cu privire la prelungirea relaliilor contrac ale de locatiune a unor incdperi din str.

Direcfia de Poqta Chiqinau.
5. Cu privire la prelungirea relaliilor contractuale de locafiune a unor incdperi din str.

Lech Kaczynski,2l4, lit.A (et ul 1) Filialei irrtreprinderii de Stat "Poqta
Moldovei" Direclia de Pogta Chiginiu.

6. Cu privire la prelungtrearelatrilor contractuale de localiune a or inciperi din str.
Ialoveni, 96V lit. A (etajul 1) Filialei intreprinderii de Stat "Poqta
Mo ldovei"Dr ec\ia de P o qta Chi gindu.

7 . Cu privire la prelungrea relalrilor contractuale de localiune a or incS.peri din str.
Teilor, 6,ht.A (soclu) Filialei intreprind i de Stat .'Poqta Moldovei" Direclia de
Poqti Chiqin

8. Cu privire la prelungtrearelaliilor contractuale de looali e a unor incdperi filialei
Intreprinderii de Stat "PoEta Moldovei" Direcliei de Pogta Chi;inau.

9. Cu privire la prelungirearela\tilor co actuale de cornodat al unor incdperi din str.
Kiev, 3a, lit. A-02 (etajul 1). intreprind i munic:lpale pentru servicii locative

2.

3,



Teilor, 712lit. A (d isol) Inspectoratului de Polilie Botanica a Direcliei de polilie

11.Cu privire la prelungirea relaliilor contractuale de locafiune a unor incaperi din
Prala Unirii Principatelor, 3, lit. A, seclia 3 (etajut 18) dlui Oleg Carp, membru al
Uniunii Scriitorilor din Moldova.

l2.Cu privire la prelungirea relaliilor contractuale de localiune a unor inc[peri din bd.
Mircea cel BdtrAn, 24 lit.A (etajul I) Fundafiei Cregtine de ajutoare ,,MOLDO-OLA EZA'''

13.Cu privire la prelungirea relaliilor contractuale de localiune a unor incdperi din str.
Kiev,3a lit A (etajul 3) Uniunii nafionale a executorilor judecdtoregti din Republica
Moldova

RAPORTOR: Vladirnir Iermicioi, gef adjunct al
Direcliei generale economie, reforme gi relalii
patrimoniale

25.Ca privire la darea in locafiune a inciperilor
1. Cuprivire Iadarea in localiune aunorincdperi din str. Nicolae Titulescu, 1 lit. A

(subsol) Societalii cu rdspundere limitatd. ,,y&E CONSTRUCT,'
2. Cu privire la darca tn iocaliune a unor incdperi din str. Alexandru HAjdeu, 72Iit.A3

(etajul I,2), Societ6lii cu Rdspundere Limitat[ ,,Centrul de Instruire qi Produclie"
3. Cu privire Ia dareain localiune a unui garaj din str. Alexandru Donici, 10 lit. B dnei

Raisa ChiElaru

YarIaam,63 (pavilionul21) Societdlii pe acliuni,,PE$ ))

5. Cu privire Ia darea in localiune a unor incdperi din str. Gheorghe Madan, 83 lit. B
(etajul 1) AO Clubul Sportiv "COLTUG ))

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, gef adjunct al
Direcliei generale economie, reforme gi relalii
patrimoniale

26. Despre operarea de modificiri
1. Despre operarea or modificdri in decizia Consiliului municipal Chiqinau nr.39l6-

medico-sanitare nr. 8 ,,Magnihc" Societate pe Acliuni.
2. Despre operarea unor modificdri in decizia Consiliului municipal Chiginiu rc.I/I6-

unor incdperi din str. Nicoale Titulescu, 6 Iit. A (demisol) Asocialiei obqtegti
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31 st 1989, 87 Iit. B, (parter) Ofr
Naliunilor Unite pentru Refugiali"

Direc{iei generale economie, reforme gi rela{ii
pafimoniale

27.Cu privire Ia darea in folosin!6, prin contract de comodat, unele incdperi din bd.
Traian, I713,23lI lit. A (etajul 1) gi V. Belinski, 65 lit. A (01) A.O. "Orgarrtzalia
veteranilor din Republica Moldova"

RAPORTOR : Vasle Chirtoc4 consilier municipal

28.Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe din gesti ea iM,,Asocialia de
gospoddrire a spaliiIor verzi" cdtre Consiliul local al oragului Vadul lui Vodd

RAPORTOR : Vasilii Chirtoca, consilier
municipal

29. Informalie cu privire Ia licitaytile funciare.
RAPORTOR: Sergiu Borozan, qef interimar aI
Direcfiei generale arhitecturd, urbanism gi relalii
funciare

30. Cu privire la demolarea construcfiilor auxiliare
1. Cu privire Ia demolarea construcfiilor auxiliare lit. E din str. Mitropolit G.

Bdnulescu - Bodoni, 33
2. Cu privire la demolarea conshucliilor auxiliare lit. B , lit.Gl , Lit.Cr2, din str.

Mitropolit G. Bdnulescu - Bodoni, 33
ORTOR : Viorica Negrei, gef interimar aI

Direcliei generale educalie, tineret gi sport

3l.Informa[ia cu privire la ex lnarea prescripliei Inspecliei Financiare la Direclia
pentru Proteclia Drepturilor Copilului

ORTOR: Rodica Terehovschi, $ef aI
Direcliei municipale pentru proteclia drepturilor
copilului

ORTOR : Valeriu Bogdan, sef adjunct aI
Direcliei asistenld juridica

33.Informalie referitor Ia deciziile notificate de Oficiul teritorial Chiqiniu aI

RAPORTOR: Adrian Talmaci, secretar interimar
al Consiliului nicipal 

l0



sd asigure cetdlenii cu spaliu locativ
RAPORTOR : Val u Bogdan, sef adjunct aI
Direcliei asisten![ juridicd

35.Informafie privind mersul irnplementdrii proiectului privind eficienla energeticd
RAPORTOR: Olga Ursu, manager de proiect,
Alexandru Panfilii, director aI
construclii capitale

Direc{iei

36.Informalie cu privire la etapa examindrii cantluiX Petrol Grup ( parcul,,Alunelul")
RAPORTOR: Vaieriu Bogdan, gef adjunct aI
Direcliei as isten!6 j uridicd

Secretar interimar al Consiliulu
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