
                                                     ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor      

                                             23 noiembrie 2020,  ora 12:00 

 

1. Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2020 
                                                                                                            Raportor:  Rima Sciaslivîi, 

                                                                                    șef interimar al Direcției generale finanțe 

2. Cu privire la aprobarea Acordului adițional la Contractul de credit nr. C200370 

din 01.07.2020, încheiat între B.C. ,,Moldova Agroindbank’’ S.A. și Primăria 

municipiului Chișinău, în scopul continuării asamblării troleibuzelor 
                                                                                                             Raportor:  Rima Sciaslivîi, 

                                                                                    șef interimar al Direcției generale finanțe 

3. Cu privire la aprobarea  acordului de sub-finanțare a împrumutului destinat 

realizării sub-proiectului ,,Deșeuri solide Chișinău’’, încheiat între Ministerul 

Finanțelor și Primăria municipiului Chișinău 
                                                                                                             Raportor:  Rima Sciaslivîi, 

                                                                                    șef interimar al Direcției generale finanțe 

 

4. Cu privire la instituirea Comisiei locale pentru desfășurarea Concursului ,,Cel 

mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii’’  

Raportor:  Roman Vitiuc,  

                                                                                               șef interimar al  Direcției Generale,  

                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
5. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.  4/6 

din 13.12.2019  

Raportor:  Roman Vitiuc,  

                                                                                               șef interimar al  Direcției Generale,  

                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
6. Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău’’ și a imaginii clădirii fostului 

Castel de apă cu foișor de foc, din str. Mateevici, 60, în denumirea mărcii ,,Apă-

Canal Chișinău’’ de către S.A. ,,Apă-Canal Chișinău’’  
 Raportor:  Roman Vitiuc,  

                                                                                               șef interimar al  Direcției Generale,  

                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
            

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

str. Kiev, 3 lit. 01 (subsol, etajul 1, etajul 2) Preturii sectorului Râșcani   

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

bd. Mircea cel Bătrân, 26/3 lit.A (subsol, etajele 1 și 2) Întreprinderii municipale 

pentru servicii locative Ciocana    

9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat  pentru  încăperile  

din str. Mihai Eminescu, 42 lit. A (parter) Direcției generale asistență socială și 

sănătate a Consiliului municipal Chișinău  

 



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

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

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

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

sport. 

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

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

sport. 

13. 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. 

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

Întreprinderii municipale pentru servicii locative Botanica.  
 

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

str. Melestiu, 18, lit. G, E (clădiri separate) Întreprinderii municipale pentru 

servicii locative  Centru.  

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

str. Ion Neculce, 30, lit. A, B, D, G, J, V (clădiri separate)  Întreprinderii 

municipale pentru servicii locative Buiucani.  
Raportor:  Roman Vitiuc,  

                                                                                               șef interimar al  Direcției Generale,  

                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
17. Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a Întreprinderii Municipale 

,,Binefăcătorul’’  
                                                                                           Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                            șef, Direcția management    financiar 

 

 


