
                                                   ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor      
 

                                             01 februarie 2019 ora 15:00 
 

1.Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019 
                                                                                                                   Raportor:  Olga Ursu, 

                                                                                                   șef al Direcției generale finanțe 
 

1.1.Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea 

mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău 
                                                                                                                    Raportor:  Olga Ursu, 

                                                                                                     șef al  Direcției generale finanțe 
2.Cu privire la transmiterea imobilului din str. I. Pelivan, 36/1 , cu nr.cadastral 

0100511417 din gestiunea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului 

municipal Chișinău în gestiunea economică a Direcției educație, tineret și sport 

sectorul Buiucani 

 
                                                                                               Raportor : Veronica Solomițchi, 

                                                                                    șef al Direcției educație, tineret și sport 

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului 

psiho-socio-pedagogic din subordinea Direcției generale educație, tineret și sport 
                                                                                                             Raportor : Svetlana Gorea, 

                                                                                          șef al Centrului psiho-socio-pedagogic 

                                                                                 din subordinea Direcției generale educație, 

                                                                                 tineret și sport 

4. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat și crearea Centrului Municipal 

de Tineret 
                                                                                                    Raportor : Rodica Guțu, 

                                                                                                   șef al Direcției generale educație,  

                                                                                    cultură, tineret și sport    

5. Despre substituirea anexei nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău  nr. 

5/10 din 11.05.2017 „Despre operarea de modificări în anexa nr.3 la decizia 

Consiliului municipal Chișinău nr. 5/5 din 22.09.2016 „Cu privire la înființarea 

Serviciului social   „Casa comunitară” 
Raportor :  Lucia Caciuc, 

șef interimar al Direcției municipale 

pentru protecția drepturilor  copilului 
6. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.18/1 din 

30.12.2014 „Cu privire la constituirea  Întreprinderilor municipale pentru servicii 

locative în sectoarele municipiului Chișinău” 
RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al Direcției 

generale locativ-comunale și amenajare, 

Valeriu Bogdan, sef al Direcției asistență 

juridică 

 



7.Cu privire la executarea lucrărilor de reparație, pozare a rețelelor inginerești 

subterane în mun. Chișinău  
RAPORTOR: Vitalie Butucel, șef al Direcţiei 

generale transport public şi căi de comunicaţie 

8.Cu privire la realizarea acțiunilor prevăzute în contractul de societate civilă 

încheiat între Primăria com. Țînțăreni și Primăria mun. Chișinău  
RAPORTOR:Vitalie Butucel, șef al Direcţiei 

generale transport public şi căi de comunicaţie 

 

9.Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a Întreprinderii Municipale „Teatrul unui 

actor” 
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al Direcției 

asistență juridică 

 

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

„Binefăcătorul” 
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al Direcției 

asistență juridică 

 

11.Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a Instituției Publice „ Teatrul municipal 

de Marionete” 
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al Direcției 

asistență juridică 

 

12.Cu privire la instituirea Comisiei pentru organizarea schimbării și eliberării 

legitimațiilor persoanelor reabilitate ale represiunilor politice 
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al Direcției 

asistență juridică 

13. Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Consiliul 

municipal Chișinău, UNICEF Moldova și A.O. Alianța ONG-urilor active în 

domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)  
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al Direcției 

asistență juridică 

 

14.Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr. 6/30-10 din 02.10.2014 „Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă 

a lotului de pământ din str. Carierii, 5 cu Uniunea conducătorilor auto din 

Republica Moldova, dl Igor Neznaico și dna Irina Lejniova 
RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al Direcției 

generale locativ-comunale și amenajare, 

Valeriu Bogdan, sef al Direcției asistență 

juridică 

 

 

 15.Cu privire la acceptarea inițiativei de procurarea bunului imobil cu nr. 

0100205248, situat în mun. Chișinău, str. V. Pârcălab, 55                                                                  

                                                                                                      Raportor:  Vladimir Iermicioi,  

                                                                                            șef interimar al al Direcției Generale,  

                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 



 

 

                                                                    

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

Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Copii 

„V.Ignatenco’’ (dispoziție)                                                                                       
 

                                                                                 Raportor: Alexandru Holostenco, 

                                                                                 șef al Instituției Medico-Sanitare Publice 

                                                                  Spitalul Clinic Municipal de Copii  

                               „V. Ignatenco’’ 

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

Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1 

(dispoziție)                                                                                       
                                                                                                        Raportor :    Ștefan Calancea, 

                                                                                     șef al Instituției Medico-Sanitare Publice 

                                                                                     Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1 

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

Direcției educație, tineret și sport  sectorul Ciocana (dispoziție)                                                                                       
                                                                                            Raportor :   Violeta Surdu, 

                                                                                                     șef interimar Direcției educație,  

                                                                                                   tineret și sport  sectorul Ciocana 

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

Preturii  sectorului Buiucani     (dispoziție)                                                                                                                                                                           
                                                                                                    Raportor : Valeriu Nemerenco, 

                                                                                          Pretor al Preturii sectorului Buiucani                                                                                            

 

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

IMSP Asociația Medicală Teritorială Râșcani (dispoziție)                                                                                       
                                                                                                

                                                                                                      Raportor : Valentina Pâslaru, 

                                                                                                      șef al ÎMSP AMTR 

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

Întreprinderii municipale pentru servicii locative Râșcani (dispoziție)                                                                                       
                                                                                                                Raportor :  Vasile Efros, 

                                                                                                    șef al Întreprinderii municipale  

                                                                                                    pentru servicii locative Râșcani 

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

Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului. (dispoziție)                                                                                       
                                                                                                              Raportor :  Lucia Caciuc, 

                                                                                              șef interimar al Direcției municipale  

                                                                                         pentru protecția drepturilor  copilului     
23.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

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

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

Direcției educație, tineret și sport a sectorului Râșcani (dispoziție)                                                                                       
                                                                                                            Raportor :  Andrei Pavoloi, 

                                                                                                  șef al Direcției educație, tineret și  

                                                                                                  sport a sectorului Râșcani  



25.Cu privire la aprobarea proceselor – verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Î.M.„Parcul urban de autobuze’’ (dispoziție)                                                                                       
                                                                                        Raportor:  Vitalie Copaci,  

                                                                                        șef al Î.M.  

                                                                                        „Parcul urban de autobuze’’ 

26.Cu privire la aprobarea proceselor – verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Direcției generale  locativ- comunale  și amenajare. (dispoziție)                                                                                       
                                                                                             Raportor : Ion Burdiumov, 

                                                                                              Șef al Direcției generale  

                                                                                              locativ–comunale și amenajare 
 


