
 

 

 

                                                   ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor       
 

                                              06 decembrie 2018 ora,  14.00 

 

 Informație  Cu privire la reorganizarea prin fuziune (contopire) a Întreprinderilor 

Municipale pentru Servicii Locative.                           
                                                                                          Raportori : șefii Î.M. pentru Servicii Locative.                                 

                                                                                                             

1. Cu privire la aprobarea procesului-verbal  de casare a mijlocului fix  al Preturii 

sectorului Buiucani.  
    (dispoziție). 

                                                                          Raportor:  Valerii Nemerenco, 

                                                                                                        Pretor al sect. Buiucani 

 

2. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMP  „Chișinăuproiect’’ (dispoziție). 

                                                                                                             Raportor:  Pavel Cazacu, 

                                                                                                        șef al ÎMP „Chișinăuproiect’’ 

3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Dispanserul Municipal 

Dermatovenerologic (dispoziție)                                                                                       

 
                                                                                                               Raportor:  Petru Bulgac, 

                                                                                                        șef al  IMSP   DMDV 

 

    4.  Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune 

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

str. Alecu Russo, 57 lit. A (etajul 4), Asociației Obștești Clubul Sportiv Taekwon-

do ITF „IU-SIN’’ 

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

str. București, 68 lit.A (etajul 4), Asociației obștești Societatea Culturală 

„MUZICOUNIVERS’’ 

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

str. Maria Cebotari, 53 lit.A (etajul 1, 3), Asociației obștești „SPIRU HARET’’ 

4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat al unor încăperi din 

str. Romană, 19/2 lit.A secția II (subsol cu geamuri), Direcției generale comerț, 

alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău 

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

str. Minsk, 47 lit.A (subsol), dnei Iulia Pocitari 

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

str. Kiev, 6/1 lit. A (parter), dlui Alexandru Burlacu, membru al Asociației 

Arhitecților din Moldova 



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

str. Ion Creangă, 6/3 lil. D (01) (subsol), dnei Lidia Bezuglaia 

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

str. București, 68 lit.A (etajul 3), Firmei Editorial – Poligrafice  „GRAFEMA 

LIBRIS’’´S.R.L. 

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

str. Ginta Latină, 11/3 lit. A (subsol), dnei Valentina Gamarț 

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

str. Ion Luca Caragiale, 2 lit. A2 (etajul 1) Societății comerciale „INTEROPTIC’’ 

S.R.L. 

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

str. București, 68 lit.A (etajul 3), Asociației obștești Societatea Culturală 

„PASĂREA PHOENIX’’ din Republica Moldova 

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

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

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

str. Alexei Șciusev, 111 (parter, etajul 1), Clubului Republican de Șah și Joc de 

Dame 

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

str. Teilor, 7 lit B (etajul 1), Întreprinderii municipale „Centrul Lingvistic’’ 

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

str. N.Titulescu,47 lit.A (demisol) Asociației obștești Asociația Pensionarilor 

Social Activi. 

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

str. Petru Zadnipru, 16/4 lit.A (soclu), Asociației Obștești Clubul  de Taekwon-do 

„NIKAO’’ 

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

str. Alecu Russo,10 lit.B (etajul 2), Întreprinderii Individuale „OXANA 

BONDARI’’ 

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

str. Alecu Russo,10 (etajul 1), dlui Ghenadie Ceban 

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

str. Albișoara, 84, lit.A (etajul 1) dnei Natalia Lavric. 

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

str. Maria Dragan, 8/2 lit. A (etajul 1), Întreprinderii mixte moldo-grecești 

„LINGUATA’’ S.R.L. 

21. Cu privire la darea în folosință , prin comodat, a unei încăperi din str. Alecu 

Russo, 57 (etajul 4), Direcției generale educație, cultură, tineret și sport 

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

Asociației Obștești Asociația de Dans Sportiv din Republica Moldova „Exclusiv’’ 

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

bd. Cuza-Vodă, 36 (etajul 1), Asociației Obștești Clubul  de Taekwon-Do „Stolas 

Leukas’’ 



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

str.Alecu Russo,57 lit.C (etajul III) Asociației obștești Clubul de Dans Sportiv și 

Modern „DACIA DANS’’ 

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

str. Nicolae Milescu Spătarul, 13/3 lit.A (etajul 1), Întreprinderii mixte moldo-

grecești „LINGUATA’’ S.R.L. 

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

Asociației obștești Clubul Sportiv de Taekwondo „KOREAN ART’’. 

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

str. București, 68 lit.A (etajul 5), Asociației Obștești Societatea Culturală „Vatra’’ 

din Republica Moldova 

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

str. București, 68 lit.A (etajul 3), Asociației obștești „Două inimi gemene’’ 

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

str. Ginta Latină, 11/3 lit.A (subsol), dlui Valeriu Habulea 

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

bd.Moscova, 14/2 lit.A (etajul 1, 2), Centrului de educație preșcolară 

„MENESTRELI’’S.R.L. 

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

str. Grigore Ureche, 30 (parter), Asociației obștești „VERBINA’’ 

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

str. Alexandru Lăpușneanu, 2 lit. D (demisol), Asociației obștești Federația de 

Luptă Națională  „VOIEVOD’’ din Republica Moldova 

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

Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE’’ 

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

str. Teilor, 5 lit. A (subsol), dnei Eugenia Buraciova 

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

str. Gheorghe Cașu, 22 lit.A (subsol cu geamuri), Întreprinderii municipale 

Rețelele Electrice de Iluminat  „LUMTEH’’ 

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

șos. Muncețti, 242 lit.A (subsol), dnei Natalia Cușnir. 

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

str. Ismail, 19 lit.A (etajul 1), Asociației obștești „Uniunea Conducătorilor Auto 

din Republica Moldova’’. 

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

str. Ion Creangă, 47/2 (parter), Asociației obștești „Federația de Volei din 

Republica Moldova’’ 

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

bd.Ștefan cel Mare și Sfânt,131 lit.B (parter), Asociației obștești „Cernobîl’’ din 

municipiul Chișinău 

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

bd. Grigore Vieru, 5 (parter), Direcției generale educație, cultură, tineret   și sport 



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

str. Botanica Veche, 11„a’’ lit A  (subsol), Direcției generale educație, cultură, 

tineret   și sport 

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

str. Ceucari, 4 lit.A-01 (etajul 2), Întreprinderii mixte moldo-grecești 

„LINGUATA’’ S.R.L. 

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

Agenției pentru ocuparea forței de muncă a municipiului Chișinău 

44. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat  al unor încăperi din 

str. Grenoble, 163/5 lit.A (parter), Direcției generale educație, cultură, tineret și 

sport 

45. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat  al unor încăperi din 

str. Hristo Botev, 9/2 liB (soclu), Direcției generale educație, cultură, tineret și 

sport 

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

str. București, 68 lit.A(01) (parter, etajul 5), Editurii „CARTIER’’ S.R.L. 

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

Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi’’ 

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

str. Independenței, 5/2 (etajul 2), Asociației Obștești a Părinților Elevilor Liceului 

Teoretic  „RAMBAM’’ ORT 

49. Cu privire la darea în  folosință  a unor încăperi prin contract de comodat, din 

str. Vlaicu Pârcălab, 55, lit.B (etajul 1) Direcției agricultură și alimentație a 

Consiliului municipal Chișinău. 

50. Cu privire la darea în  folosință  a unor încăperi din str.Melestiu, 18, lit.G, E 

(clădiri separate) Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru. 

51. Cu privire la darea în  folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din 

str. Paris, 53/1 lit. A (subsol cu geamuri) Întreprinderii municipale de gestionare a 

fondului locativ nr. 15 din Chișinău. 

52. Cu privire la darea în  folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi  

Întreprinderii municipale pentru servicii locative Botanica 

53. Cu privire la darea în  folosință  a unor încăperi din str. Ion Neculce,30, lit.A, 

B, D, G,J,V,  (clădiri separate) Întreprinderii municipale pentru servicii locative 

Buiucani. 

54. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bulgară, 43 (subsol, 

etajele 1 și 2) Preturii sectorului Centru. 

 

      5. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial 

 

1. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1259 din   12.07.2017. 

2. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1461 din   09.08.2017. 



3. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1462 din   09.08.2017. 

4. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1462 din   09.08.2017. 

5. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1464 din   09.08.2017. 

6. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1465 din   09.08.2017. 

7. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1466 din   09.08.2017. 

8. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1467 din   09.08.2017. 

9. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii moldova nr.1304/OT4- 1468 din   09.08.2017. 

10. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1469 din   09.08.2017. 

11. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1471 din   09.08.2017. 

12. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1471 din   09.08.2017. 

13. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1472 din   09.08.2017. 

14. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 1502 din   18.08.2017. 

15. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 03 din   02.01.2017. 

16. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 04 din   02.01.2017. 

17. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 05 din   02.01.2017. 

18. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 06 din   02.01.2017. 

19.Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat 

a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 07 din   02.01.2017. 

20. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 08 din   02.01.2017. 

21. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 213 din  27.01.2017. 

22. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 213 din  27. 01.2017. 

23. Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 171 din   01.02.2018. 

24.  Despre examinarea notificării Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4- 172 din   01.02.2018. 

 



     6. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău   

 

1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 5/26-1 din 

25.05.2017 

2. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/13-6 din 

07.07.2009 

3. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/13-13 din 

07.07.2009 

4. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/13-14 din 

07.07.2009 

5. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 12/27-3 din 

27.11.2009 

6. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 13/13-42 din 

15.12.2009 

7. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 13/13-43 din 

15.12.2009 

8. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 12/27-19 din 

27.11.2009 

9. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 6/27-8 din 

19.05.2009 

10.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 5/29-12 din 

18.05.2010 

11. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/34-1 din 

06..07.2010 

12. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 13/40-2 din 

28.10.2010 

13. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 9/41-13 din 

30.07.2010 

14. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/33-63 din 

06..07.2010 

15. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/33-38 din 

30.07.2010 

16. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/33-64 din 

06.07.2010 

17.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/33-62 din 

06.07.2010 

18. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 7/33-20 din 

06.07.2010 

19. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 14/32-1 din 

02.12.2010 

20. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 13/39-5 din 

28.10.2010 

21. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 11/29-4 din 

28.09.2010 



22. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 9/41-9 din 

30.07.2010 

23. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău  nr. 6/26-37 

din 19.05.2009 și nr.2/36-2 din 01.04.2011 

24. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău  nr.14/30-15 

din 02.12.2010 și nr. 3/28-3 din 06.05.2011 

25. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 3/30-34 din 

06.05.2011 

26. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 1/43-4 din 

11.02.2011 

27. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 2/39-11 din 

01.04.2011  

28. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 1/26-17 din 

25.01.2012 

29. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 1/26-10 din 

25.01.2012 

30. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 1/26-21 din 

25.01.2012 

31. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 3/43-5 din 

19.05.2015 

32. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 2/26-8 din 

02.04.2015 

33. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 3/43-19 din 

19.05.2015 

34. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 2/35-12 din 

14.03.2017 

 
                                                                                                      Raportor:  Vladimir Iermicioi,  

                                                                                           șef interimar al al Direcției Generale,  

                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
 

 

 

 
 


