
                                                     ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor      

                                            04 decembrie 2020,  ora  15:00 
 

 

1. Cu privire la constituirea și amenajarea Pieței mixte din str. Calea Basarabiei, 42 
Raportor: Inga Ionesii, 

viceprimar al municipiului Chișinău 

 2.  Cu privire la acceptarea donației de computere și termometre în instituțiile de 

învățământ. 
Raportor: Andrei Pavaloi, 

șef interimar al Direcției  generale 

educație, tineret și sport 

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar 

persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru 

serviciile comunale și resursele energetice. 
Raportor: Ion Burdiumov, 

șef al Direcției Generale 

Locativ-Comunale și Amenajare 

 

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

,,Parcul urban de autobuze”. 
Raportor: Ghenadie Zadeseneț, 

șef interimar, Î.M. ,,Parcul urban de autobuze’’ 

 

5. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale 

Regia exploatare a drumurilor și podurilor ,,EXDRUPO”. 
Raportor: Eugenia Ciumac, 

șef, Direcția management financiar 
 

6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperea din 

str. București, 64 lit.B (etajul 1) Firmei de producție și comerț ,,MALDINI” S.R.L. 

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

bd. Moscova, 16 lit. A (subsol), Societății pe acțiuni ,,Gospodina”. 

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

bd. Dacia, 5/2 lit. B-02 (soclu, etajul 1), IMSP ,,Centrul Național de Asistență 

Medicală Urgentă Prespitalicească”. 

9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi,IMSP 

,,Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească’’ 

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

str.Alecu Russo, 57 lit. A (etajul 2) Direcției generale educație, tineret și sport      

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

Direcției generale asistență socială și sănătate a CMC. 

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

Întreprinderii Municipale ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”. 



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

bd. Mircea cel Bătrân, 4/3 lit. A ( clădire separată) Preturii sectorului Ciocana a 

municipiului Chișinău.    

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

str. Armenească, 43 lit.A (etajul 1), Direcția generală educație, tineret și sport. 

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

șos. Hâncești, 2 lit. A  (etajul 1) Întreprinderii Municipale ,,Liftservice”. 

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

str.Iazului,2/1 lit.A (etajul1), Întreprinderii Municipale ,,Liftservice”. 

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

Andrei Doga, 32 (etajul 1), Întreprinderii Municipale ,,Liftservice”. 
Raportor:  Roman Vitiuc, 
șef interimar al Direcției Generale 

Economie, Reforme și Relații Patrimoniale 
 


