
 

 

                                                   ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor       
 

                                              31 octombrie 2018 ora 14.00 

 

1.Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal 

Chișinău pe anul 2017.  
Raportor:  Zinaida Jaloba, 

Șef-adjunct al Direcției generale finanțe 

 

2.Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2018 
                                                                                 Raportor:  Rodica Guțu, 

                                                                                 șef al DGECTS 

3. Cu privire la transmiterea calculatoarelor preconizate pentru dotarea 

laboratorului de informatică în Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan 

Cuza” de la balanța Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la balanța 

Direcției generale educație, cultură, tineret și sport. 
Raportor:  Rodica Guțu, 

șef al DGETS 

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

Preturii sectorului Botanica (dispoziție) 
Raportor: Oleg Rațoi, 

Pretor al sect. Botanica 

5. Cu privire la autorizarea comercializării automobilului „VAZ” 21102. 
Raportor:  Ion Uzun, 

șef al Î.M. Parcul „Dendrariu” 

 6. Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a Întreprinderii Municipale 

„Binefăcătorul’’. 
Raportor:  Eugenia Ciumac, 

șef, Direcția management financiar 

7. Cu privire la reorganizarea și aprobarea Statutelor întreprinderilor de alimentație 

publică din municipiul Chișinău 
Raportori:  Eugenia Ciumac, 

șef, Direcția management financiar 
Marcel Zambițchi, 

șef al Direcției generale comerț, 

alimentație publică și prestări servicii 

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la vînzarea prin licitație a 

încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a unității administrative-

teritoriale a municipiului Chișinău 
Raportor:  Vladimir Iermicioi, 

șef interimar al Direcției Generale, 

Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 

 



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

Întreprinderii Municipale „Autosalubritate” (dispoziție)  
Raportor:   Eugeniu Axentiev, 

șef, Î.M.Regia „AUTOSALUBRITATE’’ 

10.Cu privire la aprobarea procesului-verbal de casare a mijloacelor fixe ale 

Întreprinderii Municipale „Autosalubritate’’   
Raportor:   Eugeniu Axentiev, 

șef, Î.M. Regia „AUTOSALUBRITATE’’ 

 

11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul Clinic Municipal de 

Ftiziopneumologie (dispoziție) 
Raportor:  Carolina Olaru, 

șef interimar al Direcției generale 

asistență socială și sănătate 
 

12.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Î.M. 

„ Combinatul Servicii Funerare”  (dispoziție)  
Raportor:   Ludmila Boțan, 

șef al ÎM „Combinatul Servicii 

Funerare’’ 

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

Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a CMC  (dispoziție)   
Raportor: Natalia Ceban, 

Contabil-șef al DGAURF 

 

14.Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” în denumirea mărcii de către 

S.R.L. „Arena Națională” 
Raportor:  Tatiana Veleșco, 

șef  interimar al Direcției 

Economie, Reforme și Dezvoltarea Durabilă 

 

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

15/2, dlui Leonid Catană 
Raportor : Ion Burdiumov, 

șef al Direcției generale 

locativ – comunală și amenajare 

16. Cu  privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în 

proprietatea Consiliului municipal Chișinău și a societăților pe acțiuni în care 

Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți, la situația datei de 01.01.2017                                                                                          

Raportor: Maria Onisciuc, șef al Direcției 

Reforme și Relații Patrimoniale 

 

 

17.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune 

 

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

str. Mitropolit Dosoftei, 103 lit. A (etajul 1,2), Societății cu  Răspundere Limitată 

„OLSOM” 



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

str.A. Hâjdeu, 72 lit. A (etajul 3) Instituției Obștești „Centrul Intelectualității Ruse” 

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

str.Hristo Botev, 9/2, lit. A, A2 (soclu) dnei Marina Celac 

4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

bd. Dacia, 5/2, lit. A (etajul 1) Societății comerciale „INTEROPTIC’’ S.R.L. 

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

Florilor, 14/4 lit. A (parter) Societății cu răspundere limitată „LANDORA-COM’’ 

6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Matei Basarab, 14 (etajul 1) Societății cu răspundere limitată „DELCO’’ 

7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Alecu Russo, 11 (parter) Întreprinderii cu capital străin „CHUN LIN’’ S.R.L. 

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

șos. Muncești, 792/2 lit.A (etajul 2) dlui Andrei Lifenco 

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

Studenților, 8/2 (parter), dnei Galina Samohina. 

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

str. Petru Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu) Societății cu răspundere limitată „VIRAL-

ELEGANT’’   

11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Petre Ungureanu, 17 (etajul 2) dlui Maxim Condratiev 

12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

bd. Cuza-Vodă, 36 (etajul 2) Asociației obștești  „TRAIAN’’ 

13. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Independenței, 6/3, lit.A (subsol cu geam) dnei Alexandra Cernicenco 

14. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Nicolae Titulescu, 28,  lit. A (subsol)  dnei Angela Balan 

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

str. Mihail Kogâlniceanu, 52, lit.A (demisol, parter, mezanin) Asociației obștești 

„Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova’’ 

16. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 

Sf. Andrei, 34, lit.A (boxa nr. 14163) dlui Mihail Doroșchevici 

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

str. Alexie Mateevici, 21 (etaj ethnic) Întreprinderii Mixte  „ORANGE 

Moldova’’S.A. 

18. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Ginta Latină, 11/3, lit. A (subsol) dlui Vitalie Stratan 

19. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str.Hristo Botev, 11/1 (etajul 5) dlui Eugeniu Verebceanu 

20. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 

Cornului, 11/1 lit. 1 dnei Elena Cracatița 

21. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str.Ginta Latină, 11/3 lit.A (subsol) dlui Liomid Lopată 

22. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Ginta Latină, 11/3 lit.A (subsol) dlui Anatolie Bogdan 



23. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Ioan Vodă Viteazul, 15 lit. A (demisol) dnei Galina Potehina 

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

bd. Mircea cel Bătrân, 5/3 lit.A (parter) Agenției pentru ocuparea forței de muncă a 

municipiului Chișinău 

25. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  

str. Armenească, 45a lit. A (etajul 2) dnelor Liudmila Vrabii, Vera Moroșan, 

Liudmila Voroniuc, Ana Munteanu, Vera Potrașco, Svetlan Cojocari 

26. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi  

Întreprinderii Municipale  „REGIA TRANSPORT ELECTRIC’’ 

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

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 64 lit.A (soclu) Organizației Veteranilor din 

Republica Moldova sectorul  Centru 

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

str. Andrei Doga, 27 lit.A (demisol) Asociației obștești „Societatea de Cruce Roșie 

din Moldova’’ 

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

bd. Dacia, 36/2 lit.A (etajul 1) Asociației Obștești Clubul Sportiv de Taekwondo 

„KOREAN Art’’ 

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

str.Alexandr Pușkin, 18 lit.A (parter), Asociației Obștești „Organizația Veteranilor 

din Republica Moldova’’ 

31. Cu privire la permisiunea cesiunii (cedării) locațiunii unor încăperi din str. 

Nicolae Titulescu, 37 lit.A (etajul 2) Societății pe acțiuni Farmacia 

„CENTROFARM’’ 

32. Cu privire la permisiunea cesiunii  locațiunii unei încăperi din bd. Cuza-Vodă, 

17/7 lit. A (etajul 9) dnei Tatiana Buzhor 

33. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 

Columna, 180 lit. K (etajul 1), dlui Sergiu Chicu 
Raportor: Maria Onisciuc, 

șef al Direcției Reforme și Relații 

Patrimoniale 

18. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2019. 
Raportor: Olga Ursu, 

șef, Direcția generală finanțe 
19. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Î.M.„Piața 

Centrală”. 
Raportor: Octavian Bivol 

șef interimar, Î.M. „Piața Centrală” 


