
                                                   ORDINEA DE ZI 
a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 
agricultură şi  problemele suburbiilor      

                                             02 iulie 2019, ora 10:00 
 
1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 
Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Centru 

Raportor:  Adela Glavan, șef al IMSP 
,,Asociația Medicală Teritorială Centru’’ 

2. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale IMSP 
SCM  ,,Sfântul Arhanghel Mihail’’ 

Raportor:  Mihai Ciobanu, 
șef al IMSP SCM  ,,Sfântul Arhanghel Mihail’’       

3. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 
Instituției Științifice de Culturalizare și Instruire ,,Grădina Zoologică” 
4. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 
Instituției Științifice de Culturalizare și Instruire ,,Grădina Zoologică” (arbori) 

Raportor: Alexei Hanțațuc, 
șef al Instituției Științifice de Culturalizare 
și Instruire ,,Grădina Zoologică’’ 

 
5. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Î.M. 
,,Piața Centrală” 

Raportor:  Viorel Braga, 
șef interimar al Î.M ,,Piața Centrală’’ 

6. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Î.M. 
Parcul ,,Dendrariu’’ 

Raportor:  Ion Uzun, 
șef al Î.M. Parcul ,,Dendrariu’’ 

7. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale  
Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău 

Raportor:  Olga Ursu, 
șef al Direcției generale finanțe 

8. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 
Instituției Medico-Sanitare Publice ,,Asociația Medicală Teritorială Botanica’’ 

Raportor: Ion Nogai, 
șef al Instituției Medico-Sanitare Publice 
,,Asociația Medicală Teritorială Botanica’’ 

9. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale  de casare a  bunurilor uzate 
(mobilier)  Direcției educație, tineret și sport a sectorului Buiucani 
                                                                                         
10. Cu privire la aprobarea procesului-verbal de casare a mijloacelor fixe al  
Direcției educație, tineret și sport a sectorului Buiucani 

Raportor:  Pavel Berezovschi, 
șef adjunct, Direcția educație, 
tineret și sport 

                                                                                         



11. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 
Centrului militar al municipiului Chișinău 

Raportor:  Vitalie Tachi, 
Commandant interimar Centrul militar 
al  mun. Chișinău 

12. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar 
în termen redus sau în serviciul civil ( de alternativă) octombrie  2019 – ianuarie 
2020 

Raportor:Vitalie Tachi, 
Combatant interimar al Centrului militar 
al municipiului Chișinău 

13. Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a 
Î.M.,,Binefăcătorul’’  în Instituția Publică ,,Institutul de Cercetare și Inovare în 
Economia Locală’’ 

Raportor:  Marcel Zambițchi, 
șef al Direcției generale comerț, 
alimentație publică și prestări servicii 

14. Cu privire la organizarea prin fuziune (absorbție) a Întreprinderii Municipale 
,,Piața Centrală’’ (entitate absorbantă) și a Întreprinderilor Municipale de 
alimentație publică ,,Adolescența’’ și ,,DIETA-VITAS’’ (entități absorbite) 

Raportor:  Marcel Zambițchi, 
șef al Direcției generale comerț, 
alimentație publică și prestări servicii 

15. Cu privire la  acceptarea inițiativei pentru procurarea bunului imbil cu nr. 
Cadastral 0100506045 situat   pe str. Calea Ieșilor, municipiul Chișinău 

Raportor: Vasile Chirtoca, 
consiler municipal 

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare, 
organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de 
sector 

Raportor:  Valerii Bogdan, 
șef al Direcției asistență juridică 

17. Despre substituirea anexei nr.1 la Regulamentul Comisiei municipale privind 
restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse 
represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca 
urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia nr. 13/6 din 27 decembrie 
2007.                                                                      

Raportor:  Valerii Bogdan, 
șef al Direcției asistență juridică 

18. Despre   operarea de modificări în Contractul de Finanțare FIN 81.429 Serapis 
N 20 11 0448 semnat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de 
Investiții la 21.09.2012 și în decizia nr. 3/5 din 02.04.2013 

Raportor:  Octavian Lungu, 
șef adjunct al Direcției generale 
transport public și căi de comunicație 

19. Despre operarea unor modificări în decizia nr. 9/55 din 18.12.2013 ,,Cu privire 
la delegarea unor împuterniciri primarului general al municipiului Chișinău’’ 

Raportor:  Valeriu Meșca, 
șef al SA ,,Apă-Canal Chișinău 



20. Cu privire la aprobarea intenției de aderare a Municipiului Chișinău la 
Convenția Primarilor privind Clima și Energia 
                                                                Raportor:  Serghei Bejenari, 
                                                                Manager energetic principal al mun. Chișinău 
21. Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei și structurii Direcției 
generale urbanism și amenajare a teritoriului a Consiliului municipal Chișinău 

Raportor:  Alexei Țurcan, 
șef interimar al Direcției generale 
arhitectură, urbanism și relații funciare 

22. Cu privire la redeschiderea fostei Grădinițe de copii nr. 198 din str. Igor Vieru, 
5/2 

                                                                                                       
Raportor:  Rodica Guțu,                                                                                               
șef al  Direcției generale educație,                                                                                                 
tineret  și sport 

 23. Cu privire la transmiterea unor echipamente speciale Direcției situații 
excepționale municipiul Chișinău din cadrul Inspectoratului General pentru Situații 
de Urgență. 
                                                                Raportor:  Eugenia Ciumac,  
                                                                 șef, Direcția management financiar 
24. Cu privire la excluderea din evidența contabilă a costului de bilanț al 
imobilelor privatizate de la balanța Î.M. ,,Regia transport electric’’ 

Raportor: Dorin Ciornîi, 
șef interimar al Î.M. ,,Regia transport electric’’ 

25. Cu privire la demolarea construcției auxiliare, blocului sportiv din curtea 
I.P.L.T ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din str. Poștei, 44 

Raportor:  Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, 
șef al IP Liceul Teoretic  ,,Alexandru Ioan Cuza” 

26. Cu privire la transmiterea la balanța Direcției educație, tineret și sport sectorul  
Buiucani a valorii contabile în urma investițiilor capitale în imobilul din str. Ștefan 
Neaga, 19, de Î.S. CRIS ,,Registru’’ (succesor Agenția Servicii Publice) 

Raportor:  Vladimir Iermicioi, 
șef interimar al al Direcției Generale, 
Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 

 
27. Cu privire la darea în  folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din 
str. Alexei Mateevici, 42 str. Mihai Eminescu, nr. 1 lit. B ( etajul 1, subsol) 
Direcției cultură a Primăriei municipiului Chișinău 

Raportor:  Vladimir Iermicioi, 
șef interimar al Direcției Generale, 
Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 


	ORDINEA DE ZI
	Raportor: Vasile Chirtoca,
	consiler municipal
	Raportor:  Eugenia Ciumac,
	Raportor:  Vladimir Iermicioi,
	șef interimar al al Direcției Generale,
	Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale
	Raportor:  Vladimir Iermicioi,
	șef interimar al Direcției Generale,

