
 

 

                                                 Ordinea de zi  

a şedinţei  Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor       
 

                                         30 ianuarie 2018, ora 14.00 

 

1. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor direcții ale Consiliului 

municipal Chișinău 
                                                                                                           Raportor:  Valerii Bogdan, 

                                                                                                 șef al Direcției asistenșă juridică 

2. Despre operarea unor modificări și completări în decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr. 15/9 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Caietului de 

sarcini pentru elaborarea „Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii 

transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău’’. 

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

Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal 

Chișinău(dispoziție) 

                                                                                                           Raportor:  Sergiu Borozan, 

                                                                                                            șef  interimar al DGAURF                                                 
 

4. Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective. 
                                                                                                      Raportor:Alexandru Panfilii, 

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

5.   Cu  privire la acceptarea recepționării bunurilor materiale în proprietatea APL 

Chișinău din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării 
                                                                                                           Raportor:  Viorica Negrei, 

                                                                                                           șef interimar al DGETS 

6. Despre operarea unor modificări și completări în decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr. 5/32-3 din 30.05.2013. 

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

3a. 
                                                                                                           Raportor :  Maria Onisciuc,  

                                                                           șef interimar  al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                     Reforme și Relații Patrimoniale 

 

8. 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 adjunct al  DGLCA 

 

 

 



9. Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunului imobil (apartamentul, 

nr. 5) din str. Ion Inculeț, 12. 
                                                                                                                 Raportor: Petru Gontea, 

                                                                                                                  șef adjunct  al  DGLCA 

10. Cu privire la transmiterea blocului de locuințe din str. Doina nr.150/14 

Asociației de coproprietari în condominiu nr.55/683 
                                                                                                 Raportor: Petru Gontea, 

                                                                                                                 șef  adjunct al  DGLCA 

11. Despre operarea  unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

11/55 din 23.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării 

clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă-

proprietate municipală’’. 
                                                                                                    Raportor :  Vladimir Iermicioi, 

                                                                            șef interimar al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                    Reforme și Relații Patrimoniale 

12. Cu privire la casarea a mijloacelor fixe ale    ÎMP  „Chișinăuproiect’’(dispoziție).     

                                                                                                                Raportor:Pavel Cazacu, 

                                                                                                     șef al  ÎMP  „Chișinăuproiect’’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

13. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău’’ în marca de produs de către 

„S.A. „Aroma’’. 

14. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău’’ de către S:R.L. Avia Invest. 
                                                                                                           Raportor :  Tatiana Veleșco, 

                                                                           șef  interimar al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                    Reforme și Relații Patrimoniale. 
15. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Primăriei  municipiului Chișinău (dispoziție). 

                                                                                                        Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                              șef, Direcția management financiar. 
16. Cu privire la achiziționarea spațiului locativ. 
                                                                                                           Raportor:  Eugenia Ciumac, 

                                                                                           șef al Direcției management financiar 

 

17. Cu privire la transmiterea unui mijloc fix  Întreprinderii Municipale pentru 

Servicii Locative Centru. 

18. Cu  privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor exterioare de 

apeduct și canalizare ale obiectivului ‘‘Bloc locativ A, B cu parcare subterană și 

obiective de menire comercială din str.Ginta Latină nr. 48, mun. Chișinău’’ de la 

Î.C.S. ‘‘Israel-Imobil’’ S.R.L. și transmiterea acestora S.A. ’’Apă-Canal 

Chișinău’’. 

19. Cu  privire la preluarea de la S.R.L. ’’Luconex’’în proprietate publică locală a 

rețelelor exterioare de apeduct și canalizare ale obiectivului’’Bloc locativ P+8 cu 

parcare auto subterană și oficii la parter din str. Alexei Mateevici nr.82, 

mun.Chișinău’’ și transmiterea acestora S.A. ’’Apă-Canal Chișinău’’. 

 

 

 



 

 

 

 

 

20. Cu  privire la preluarea de la S.C. ’’Cand-Vas’’ S.R.L. în proprietate publică 

locală a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare ale obiectivului’’Blocuri de 

locuințe, cu obiective de menire social-culturală și parcare auto subterană cu stație 

’’Hidrofor’’ din str. Bogdan Voievod nr. 2B,2C,2D, mun. Chișinău și transmiterea 

acestora S.A. ’’Apă-Canal Chișinău’’ 
                                                                                                         Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                             șef, Direcția management financiar.   
21.   Cu  privire la preluarea de la S.R.L. ’’Intelvest’’ în proprietatea publică locală 

a rețelelor electrice de iluminat exterior ale obiectivului ’’Complex de blocuri 

locative nr. 1, 2, 3, 4 cu obiective de menire social-culturală din str. Miorița 1A 

mun.Chișinău și transmiterea acestora Î.M.Rețelele Electrice de Iluminat 

’’Lumteh’’ 

22. Cu  privire la preluarea de la S.R.L. ’’Polimaxinvest’’ în proprietatea publică 

locală a rețelelor electrice de iluminat exterior ale obiectivului ’’Bloc locativ cu 

obiective de menire social-culturală și copertină pentru parcare auto’’ din bd. 

Renașterii Naționale nr.16, mun.Chișinău și transmiterea acestora Î.M. Rețelele 

Electrice de iluminat ’’Lumteh’’ 
                                                                                                         Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                              șef, Direcția management financiar. 


