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                                                                                                  Anexa nr. 1 
la dispoziţia nr. _______________                   

                                                                                                       din  „_____”  _________________ 2012 
                                                                          

   PROGRAM DE ACTIVITATE AL PRETURII SECTORULUI CIOCANA 
PENTRU SEMESTRUL II, ANUL 2012 

 
 

Data 
 

Tema  
 

Temeiul juridic 
 

Executant 
 

Responsabil  
 

I. Chestiuni propuse pentru a fi examinate în cadrul şedinţelor Consiliului municipal Chişinău şi 
Primăriei municipiului Chişinău 

 

pînă la  
05 iulie 2012 

Propuneri la proiectul bugetului 
municipiului pentru anul 2013 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Consultantul juridic, 
 secţiile preturii 

Galina Bostan 
Nicolae 
Grajdian 

Anatol Portnoi 
 

la necesitate Cu  privire la  înaintarea unor 
propuneri de perfecţionare a cadrului 
normativ de funcţionare al preturii 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Consultantul juridic, 
secţiile preturii 

Galina Bostan 
Nicolae 
Grajdian 

Anatol Portnoi 
la solicitare Cu privire la scutirea de la plata 

impozitului pe bunurile imobiliare a 
unor cetăţeni din sectorul Ciocana 

Legea RM nr.1055-XIV din 16.06.2000 “ Pentru 
punerea în aplicare a Titlului VI  al Codului fiscal, 
Impozitul pe bunurile imobiliare” 

Lucia Maxim 
 specialist principal, 

Secţia social-
economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

la necesitate Cu privire la înaintarea spre 
examinare a unor proiecte de 
dezvoltare social-economică a 
sectorului 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Secţiile 
 preturii 

Galina Bostan 
Nicolae 
Grajdian 

Anatol Portnoi 

la solicitare Cu  privire la  acordarea de ajutoare 
materiale unor categorii de populaţie 
din Fondul de rezervă  al Primăriei 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Consultantul juridic, 
 secţiile preturii 

Galina Bostan 
Nicolae 
Grajdian 

Anatol Portnoi 
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la necesitate Cu privire la organizarea şi 
amenajarea parcărilor auto în 
intercartiere 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Secţia arhitectură, 
construcţii şi 

renovare, Secţia 
coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 

la necesitate Cu privire la instalarea şi amenajarea 
terenurilor de joacă pentru copii în 
intercartiere 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Secţia arhitectură, 
construcţii şi 

renovare, Secţia 
coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Privind implementarea  
proiectelor de parteneriat public – 
privat în sectorul Ciocana 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Consultantul juridic, 
 secţiile preturii 

Galina Bostan 
Nicolae 
Grajdian 

Anatol Portnoi 
 

II. Chestiuni preconizate pentru a fi examinate în cadrul şedinţelor operative ale Preturii 
 

2 
iulie 

Cu privire la rezultatele inventarierii 
hidranţilor pentru stingerea 
incendiilor din sectorul Ciocana 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Dumitru Gratii, 
inspector, 

Detaşamentul militar 
de pompieri şi 
salvatori nr. 1, 

Ciocana 

Galina Bostan, 
pretor 

9 
iulie 

Informaţie cu privire la activitatea 
pieţelor autorizate din sectorul 
Ciocana 
 

Decizia CMC nr. 6/42 din 24.02.2004 cu privire la 
activitatea pieţelor autorizate din municipiul 
Chişinău 

Galina Marta,  
şef, Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

16 
iulie  

Promovarea măsurilor active de 
stimulare a ocupării forţei de muncă 
pentru persoanele din grupurile 
vulnerabile 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Tatiana Rusu, şef,  
Secţia pentru 

ocuparea forţei de 
muncă, Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

23 
iulie 

Cu privire la situaţia copiilor orfani şi 
cei rămaşi fără ocrotire părintească 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Maria Gribencea, 
şef, Direcţia pentru 
protecţia drepturilor 
copilului, Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 
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30 
iulie 

Privind evidenţa şi controlul 
restabilirii săpăturilor în urma 
lucrărilor efectuate la reparaţia 
reţelelor inginereşti de către furnizori 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Lucia Cheptenar, 
specialist principal, 
Direcţia generală 
transport public şi 
căi de comunicaţie 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

6 
august 
20 aug. 

Informaţie despre activitatea Comisiei 
pentru examinarea situaţiei financiare 
a agenţilor economici 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr. 01-
10/72 din 27.03.2006 cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana 

Galina Marta,  
şef, Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

13 
august 
20 aug. 

Informaţie privind programul 
manifestărilor cultural-artistice şi 
sportive către sărbătorile naţionale 
„Ziua independenţei” şi „Limba 
noastră” 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

20  
august 

Efectuarea lucrărilor de salubrizare şi 
amenajare către sărbătorile „Ziua 
Independenţei” şi „Limba Noastră” de 
către Asociaţia de gospodărire a 
spaţiilor verzi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Constantin Creangă, 
şef, Asociaţia de 

gospodărire a 
spaţiilor verzi, 

Ciocana 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

3  
septembrie 

Totalurile organizării şi desfăşurării 
odihnei elevilor în perioada estivală în 
taberele de odihnă  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Lilia Babuc,  
şef interimar, 

Direcţia educaţie, 
tineret şi sport, 

Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

10 
septembrie 

 

Despre rezultatele evaluării nivelului 
de pregătire a instituţiilor de  
învăţămînt preuniversitar către noul 
an de studii 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 
 

Lilia Babuc,  
şef interimar, 

Direcţia educaţie, 
tineret şi sport, 

Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

10 
septembrie  

Cu privire la acordarea ajutorului 
material copiilor din familii 
socialmente vulnerabile 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Maria Gribencea, 
şef, Direcţia pentru 

Protecţia Drepturilor 
Copilului, Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 



 4 

17 
septembrie 

Informaţie despre activitatea Comisiei 
pentru susţinerea socială a populaţiei 
din sectorul Ciocana aflată în situaţie 
de criză şi realizarea acţiunilor în 
baza programelor sociale de susţinere 
a persoanelor dezavantajate 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr. 01-
10/72 din 27.03.2006 cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana; 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 
 

Iulia Roman, 
specialist 

coordonator, Secţia 
social-economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

24 
septembrie 

Bilanţul pregătirii pentru sezonul rece 
2012-2013 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Petru Buzilă, şef,  
 SA „Termocom”, 

Ciocana 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

1 
octombrie 

Informaţie privind programul 
acţiunilor cultural-artistice către 
Hramul Chişinăului 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 
 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

8 
octombrie 

Informaţie privind  lucrările de 
pregătire a instituţiilor de învăţămînt 
către sezonul rece 2011-2012 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 
din 05.05.05 

Lilia Babuc, şef 
interimar, Direcţia 
educaţie, tineret şi 

sport, Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

15 
octombrie 
se amina 

Despre rezultatele evaluării nivelului 
de pregătire a instituţiilor de  
învăţămînt preşcolar către noul an de 
studii 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 
 

Lilia Babuc,  
şef interimar, 

Direcţia educaţie, 
tineret şi sport, 

Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

22  
octombrie 

Informaţie privind încasarea 
impozitelor, inclusiv a impozitelor pe 
proprietate în sectorul Ciocana 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Fală Svetlana, 
director adjunct, 

Direcţia administrare 
fiscală, Ciocana 

Galina Bostan, 
pretor 

29 
octombrie 

Informaţie cu privire la monitorizarea 
procesului de ţinere a Registrelor de 
Reclamaţii de către agenţii economici 
şi persoanele fizice 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Galina Marta,  
şef, Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 



 5 

5 
noiembrie 

Cu privire la activitatea Comisiei 
pentru protecţia drepturilor copilului 
aflat în dificultate 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Maria Gribencea, 
şef, Direcţia pentru 
protecţia drepturilor 
copilului, Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

12 
noiembrie 

Despre mersul realizării Programului 
naţional şi municipal de combatere a 
infecţiei HIV/SIDA şi ITS în sectorul 
Ciocana 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Zinaida Obrijanu, 
director adjunct, 
IMSP Asociaţia 

Medicală Teritorială 
Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

12 
noiembrie 

Informaţie privind programul 
acţiunilor cultural-artistice şi sportive 
către „Ziua naţională a tineretului” 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

19  
noiembrie 

Darea de seamă cu privire la serviciile 
de alimentare în cantinele sociale pe 9 
luni ale anului 2012 

Legea nr. 133-XVI din 13.09.2008 cu privire la 
ajutorul social şi Hotărîrea Guvernului nr. 1167 
din 21.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului 
social 

Tatiana Bucearschi, 
şef, Direcţia 

asistenţă socială, 
Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

26 
noiembrie 

Elaborarea prognozei pieţei muncii 
pentru anul 2013 – măsură importantă 
de studiere a situaţiei pieţei muncii şi 
a schimbărilor ce vor avea loc în 
sctrucuta forţei de muncă 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Tatiana Rusu, şef,  
Secţia pentru 

ocuparea forţei de 
muncă, Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

3  
decembrie 

Efectuarea bilanţului acţiunilor 
ofiţerilor operativi de sector şi 
Inspectoratului pentru minori 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

  Pavel Todica, 
vicecomisar, 

 Poliţia municipală 

Galina Bostan, 
pretor 

10  
decembrie 

Informaţie despre rezultatele 
monitorizării activităţii procesului de 
alimentaţie a copiilor în instituţiile 
preşcolare şi preuniversitare 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr. 01-
10/283 din 15.11.2006 cu privire la crearea 
Grupului de lucru pentru monitorizarea procesului 
de alimentaţie a copiilor în instituţiile preşcolare şi 
preuniversitare din sector 
 

Galina Marta,  
şef, Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

17 
Decembrie 

 

Despre nivelul mortalităţii generale şi 
a persoanelor cu vîrstă aptă de muncă 
în sectorul Ciocana 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Zinaida Obrijanu, 
director adjunct, 

IMSP AMT Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 
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dupa 15 
ianuarie 2013 

17 
decembrie 

Informaţie privind programul 
acţiunilor cultural-artistice către 
sărbătorile de iarnă 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

24 
decembrie 

Informaţie privind pregătirea şi 
desfăşurarea acţiunii preventive în 
municipiul Chişinău „Securitatea 
antiincendiară în fiecare casă” 

Legea nr. 267-XIII din 09.11.2012 cu privire la 
apărarea împotriva incendiilor 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Dumitru Gratii, 
inspector, 

Detaşamentul militar 
de salvatori şi 
pompieri nr. 1, 

Ciocana 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial Informaţie privind combaterea 
fenomenului infracţional în rîndul 
minorilor şi  măsurile de prevenţie 
 

Hotărîrea Guvernului RM  nr. 233 din 28.03.2001 
privind unele măsuri pentru diminuarea 
fenomenelor cerşetoriei, vagabondajului şi 
"copiilor străzii" 

Pavel Todica, 
vicecomisar, Poliţia 

municipală 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial  Despre chestiunile abordate în 
audienţă de către cetăţenii din sector 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Ludmila Leontiev, 
specialist principal, 

Secţia generală 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial Informaţie privind combaterea 
alcoolismului şi narcomaniei şi 
măsurile de prevenţie 

Legea nr.713 – XV din 06.12.2001 privind 
controlul şi prevenirea consumului abuziv de 
alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte 
substanţe psihotrope 

  Pavel Todica, 
vicecomisar, 

 Poliţia municipală 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial Informaţie privind situaţia 
criminogenă şi condiţiile care o 
favorizează 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Pavel Todica, 
vicecomisar, Poliţia 

municipală 

Galina Bostan, 
pretor 

semestrial  Informaţie despre activitatea Grupului 
de lucru pentru combaterea 
comerţului  neautorizat 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.03-
2/34 din 10.05.04„Cu privire la instituirea 
Grupului de lucru pentru combaterea comerţului  
neautorizat” 

Galina Marta,  
şef, Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

semestrial Informaţie cu privire la activitatea 
pieţelor autorizate din sectorul 
Ciocana 

Decizia CMC nr. 6/42 din 24.02.2004 cu privire la 
activitatea pieţelor autorizate din municipiul 
Chişinău 

Galina Marta,  
şef, Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 
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III. Chestiuni la control conform Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova, Deciziilor Consiliului municipal Chişinău, 
Dispoziţiilor primarului general al municipiului Chişinău şi ale pretorului sectorului Ciocana 

 
permanent Actualizarea şi modernizarea paginii 

oficiale a Preturii sectorului Ciocana 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Emilia Ciobanu, şef, 
Dina Antoci,  

specialist 
coordonator, Secţia 

administraţie publică 

Galina Bostan, 
pretor 

permanent Ţinerea la zi a registrelor de evidenţă a 
gospodăriilor populaţiei din sector 

Instrucţiunea privind ţinerea la zi a registrelor de 
evidenţă a gospodăriilor populaţiei în autorităţile 
administraţiei publice locale, aprobată prin ordinul 
Departamentului  Statistică şi Sociologie nr. 123 
din 26.12.2001 

Ludmila Artiomov, 
specialist 

coordonator, Secţia 
administraţie publică 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial Administrarea personalului prin 
planificarea, coordonarea, organizarea, 
desfăşurarea, monitorizarea şi 
evaluarea implementării în autoritatea 
publică a procedurilor de personal 

Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public; 
Hotărîrea  GRM nr.201 din 11.03.2009  privind 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 
04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public  
 

Emilia Ciobanu, şef,  
 Tatiana Grădinaru,  
specialist principal, 
Secţia administraţie 

publică 

Galina Bostan, 
pretor 

permanent Ţinerea la zi a registrelor de evidenţă a 
recruţilor şi tinerilor încorporaţi în 
serviciul civil (de alternativă) 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Iurie Ursu, specialist 
principal, Secţia 

administraţie publică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

 

permanent Actualizarea Bazei electronice de date 
„Alegătorii sectorului Ciocana” 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Natalia Guzun, 
specialist principal, 
Secţia administraţie 

publică 

Galina Bostan, 
pretor 

lunar  Informaţie privind combaterea 
fenomenului infracţional în rîndul 
minorilor şi  măsurile de prevenţie 

Hotărîrea Guvernului RM  nr.233 din 28.03.2001 
privind unele măsuri pentru diminuarea 
fenomenelor cerşetoriei, vagabondajului şi 
"copiilor străzii" 
 

Pavel Todica, 
vicecomisar, Poliţia 

municipală 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial Selectarea propunerilor şi întocmirea 
Programului de activitate al Preturii  
sectorului Ciocana  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Emilia Ciobanu, şef, 
Secţia administraţie 

publică   

Galina Bostan, 
pretor 
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trimestrial  Despre chestiunile abordate în audienţă 
de către cetăţenii din sector 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Ludmila Leontiev, 
specialist principal, 

Secţia generală 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial Privind evidenţa şi controlul restabilirii 
săpăturilor în urma lucrărilor efectuate 
la reparaţia reţelelor inginereşti de 
către furnizori 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Lucia Cheptenar,  
specialist principal, 

Direcţia generală 
transport public şi căi 

de comunicaţie 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

trimestrial Informaţie privind combaterea 
alcoolismului şi narcomaniei şi 
măsurile de prevenţie 

Legea nr.713 – XV din 06.12.2001 privind 
controlul şi prevenirea consumului abuziv de 
alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte 
substanţe psihotrope 

  Pavel Todica, 
vicecomisar, 

 Poliţia municipală 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial  Efectuarea bilanţului acţiunilor 
ofiţerilor operativi de sector şi 
Inspectoratului pentru minori 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

  Pavel Todica, 
vicecomisar, 

 Poliţia municipală 

Galina Bostan, 
pretor 

trimestrial Informaţie privind situaţia criminogenă 
şi condiţiile care o favorizează 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Pavel Todica, 
vicecomisar, Poliţia 

municipală 

Galina Bostan, 
pretor 

semestrial  Informaţie despre activitatea Grupului 
de lucru pentru combaterea comerţului  
neautorizat 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.03-
2/34 din 10.05.04„Cu privire la instituirea 
Grupului de lucru pentru combaterea comerţului  
neautorizat” 

Galina Marta,  
şef, Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

trimestrial Informaţie privind combaterea 
traficului de fiinţe umane 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 
1219 din 09.11.2001 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale a Comitetului naţional 
pentru combaterea traficului de fiinţe umane „ 
 

Mihail Răsoi, 
specialist principal, 

Secţia cultură, tineret 
şi sport 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Realizarea deciziei CMC nr. 15/8 din 
23.09.2008 „Cu privire la aprobarea 
Programului municipal de profilaxie şi 
combatere a rabiei pentru perioada 
2008-2013” 
 

Decizia CMC Chişinău nr.15/8 din 23.09.2008 
„Cu privire la aprobarea Programului municipal de 
profilaxie şi combatere a rabiei pentru perioada 
2008-2013” 

Zinaida Obrijanu, 
director adjunct, 
IMSP Asociaţia 

Medicală Teritorială 
Ciocana 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 
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semestrial  Informaţie cu privire la satisfacerea 
serviciului civil (de alternativă) a 
cetăţenilor din sectorul Ciocana 
 

Legea nr. 156-XVI din 06.07.07 cu privire la 
serviciul civil (de alternativă) 

Iurie Ursu, 
 specialist principal, 
Secţia administraţie 

publică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

semestrial Informaţie privind  organizarea 
acţiunilor de caritate pentru copii din 
şcoala  auxiliară internat nr.5 (str. M. 
Lomonosov, 42) 

Circulara Guvernului Republicii Moldova 
nr.1135-1288 din 09.12.2009 privind aprobarea 
listei patronilor instituţiilor sociale rezidenţiale de 
întreţinere a copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu 
disabilităţi  şi  Dispoziţia primarului general al 
municipiului Chişinău nr.119-d din 03.03.2010 
„Cu privire la aprobarea listei patronilor 
instituţiilor speciale preuniversitare pentru copii cu 
disabilităţi din municipiul Chişinău” 
 

Galina Marta, şef, 
Lucia Maxim,  

specialist principal,  
Iulia Roman,  

specialist 
coordonator, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 

permanent Coordonarea activităţii gestionarilor 
fondului locativ (APLP, ACC, CCL, 
Departamentale). 

Legea privatizării  fondului de locuinţe nr.1324 
din  10.03.1993, Legea condominiului în fondul 
locativ nr. 913 din  30.03.2000, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a preturilor de sector, 
aprobat prin Decizia CMC nr. 22/65 din 
05.05.2005 
 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae  
Grajdian, 
vicepretor 

 
 

IV. Activitatea în teritoriu (ajutor practic, controale, studii) 
 
 

permanent Conlucrarea între Secţia coordonare, 
imobile şi servicii comunale şi Secţia 
arhitectură, construcţii şi renovare, 
referitor la elaborarea schemelor de 
salubrizare şi amenajare a teritoriilor 
adiacente blocurilor locative şi 
înmânarea lor gestionarilor fondului 
locativ de orice formă de proprietate 
pentru îndeplinire 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 
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la necesitate Desfăşurarea raidurilor privind 
combaterea construcţiilor neautorizate 
şi înaintarea demersurilor către 
Inspecţia de Stat în Construcţii 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Oleg Maevschi, 
arhitect-şef,  Ion 
Bulat, specialist 
principal, Secţia 

arhitectură, 
construcţii şi 

renovare 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 

la necesitate Elaborarea certificatelor de urbanism 
cu suprafaţa de teren de pînă la 40 m2 

Conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău 
nr. 4/11 din 5.12.2000 „Cu privire la măsurile de 
îmbunătăţire a salubrizării municipiului Chişinău şi 
menţinere a ordinii sanitare” 
 

Oleg Maevschi, 
arhitect-şef, Secţia 

arhitectură, 
construcţii şi 

renovare 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 

la necesitate Elaborarea autorizaţiilor de construire 
cu suprafaţa de teren de pînă la 40 m2 

Conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău 
nr. 4/11 din 5.12.2000 „Cu privire la măsurile de 
îmbunătăţire a salubrizării municipiului Chişinău şi 
menţinere a ordinii sanitare” 
 

Oleg Maevschi, 
arhitect-şef, Secţia 

arhitectură, 
construcţii şi 

renovare 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 

la necesitate Elaborarea schemelor cu privire la 
amplasarea punctelor mobile de 
comerţ în sector  

Conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău 
nr. 4/11 din 5.12.2000 „Cu privire la măsurile de 
îmbunătăţire a salubrizării municipiului Chişinău şi 
menţinere a ordinii sanitare” 
 

Oleg Maevschi, 
arhitect-şef, Secţia 

arhitectură, 
construcţii şi 

renovare 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 

la necesitate Elaborarea schemelor de salubrizare a 
teritoriilor adiacente a agenţilor 
economici 

Conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău 
nr. 4/11 din 5.12.2000 „Cu privire la măsurile de 
îmbunătăţire a salubrizării municipiului Chişinău şi 
menţinere a ordinii sanitare” 

Oleg Maevschi, 
arhitect-şef, Secţia 

arhitectură, 
construcţii şi 

renovare 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 

permanent Evidenţa şi controlul obiectivelor în 
faza de construire în sector privind 
corespunderea normativelor tehnice în 
construcţie 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Oleg Maevschi, 
arhitect-şef, Secţia 

arhitectură, 
construcţii şi 

renovare 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 

permanent Examinarea cererilor privind 
coordonarea eliberării şi prelungirii 
autorizaţiilor pentru amplasarea şi 
funcţionarea unităţilor comerciale 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Secţia arhitectură, 
construcţii şi 

renovare, Secţia 
social-economică 

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor 
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permanent Examinarea petiţiilor persoanelor 
fizice şi juridice 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.05 

Secţiile preturii 
 

Galina Bostan 
Nicolae 
Grajdian 

Anatol Portnoi 
 

permanent 
ziua de 
vineri 

Efectuarea controlului salubrizării şi 
amenajării sectorului de către agenţii 
economici, gestionarii fondului 
locativ, instituţiilor preuniversitare şi 
preşcolare 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

la necesitate  Organizarea lichidării gunoiştilor şi 
microgunoiştilor din sector   

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

permanent Examinarea petiţiilor, adresărilor 
populaţiei din sector,  agenţilor 
economici, gestionarilor fondului 
locativ şi a altor organizaţii 
municipale şi statale 

Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din  
19.07.1994 

Secţiile preturii Galina Bostan 
Nicolae 

Grajdian Anatol 
Portnoi 

 

permanent Coordonarea activităţii serviciilor 
tehnice dislocate în sector 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Elaborarea graficului adunărilor 
generale (împuterniciţilor) a APLP, 
ACC, CCL cu privire la darea de 
seamă a conducătorilor  acestor 
organizaţii 
 

Legea privatizării  fondului de locuinţe nr.1324  
din  10.03.1993;  Legea condominiului în fondul 
locativ nr. 913 din  30.03.2000; 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 
 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Coordonarea  încheierii contractelor 
de deservire (curăţire) a canalelor de 
ventilare de la gestionarii fondului 
locativ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 
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pe parcursul 
semestrului 

Coordonarea reparaţiilor capitale a 
blocurilor locative, căilor de acces, 
construcţia noilor reţele inginereşti şi 
prezentarea lor direcţiilor generale 
competente 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Organizarea acţiunilor de salubrizare 
şi amenajare a sectorului 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

pe parcursul  
semestrului 

Inventarierea caselor proprii în scopul 
completării registrelor de evidenţă a 
gospodăriilor populaţiei din sector 

Instrucţiunea privind ţinerea la zi a registrelor de 
evidenţă a gospodăriilor populaţiei în autorităţile 
administraţiei publice locale, aprobată prin ordinul 
Departamentului  Statistică şi Sociologie nr. 123 din 
26.12.2001 

Ludmila Artiomov, 
specialist 

coordonator, Secţia 
administraţie publică 

Galina Bostan, 
pretor 

pe parcursul 
semestrului 

Examinarea cererilor referitor la 
coordonarea eliberării şi prelungirii  
autorizaţiilor pentru activitatea 
comercială, alimentaţie publică şi 
prestări servicii cu ieşirea la faţa 
locului după caz. Întocmirea 
autorizaţiilor de funcţionare a 
unităţilor comerciale (tarabe, puncte 
mobile) a agenţilor economici şi 
deţinătorilor de patente şi unităţilor 
comerciale, alimentaţie publică şi 
prestări servicii amplasate în casele 
particulare din sector 
 

Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.13/4 din 
27.12.07 „Despre aprobarea Regulamentului  
privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a  
unităţilor comerciale şi de prestare a  serviciilor 
sociale  pe teritoriul municipiului Chişinău” 
 

Galina Marta, şef, 
Lucia Maxim, 

specialist principal, 
Secţia social-

economică  
Oleg Maevschi, şef, 
Ion Bulat, specialist 

principal, Secţia 
arhitectură, 

construcţii şi 
renovare 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

 Desfăşurarea raidurilor privind 
inventarierea gheretelor amplasate în 
intravilanul sectorului, întocmind 
listele pentru tranşa a treia de anulare 

Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 51/4 din 
06.07.2006 ”Cu privire la interzicerea amplasării de 
noi gherete, tarabe şi puncte mobile în centru-
nucleu istoric şi pe străzile principale ale 
municipiului Chişinău”   

Oleg Maevschi, 
arhitect-şef,  

 Secţia arhitectură, 
construcţii şi 

renovare,  

Nicolae 
Grajdian, 

 vicepretor,  
Anatol Portnoi,  

vicepretor 
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a autorizaţiilor de amplasare şi 
funcţionare a gheretelor în cazurile 
expirării termenelor de valabilitate, cu 
demolarea ulterioară a acestora în 
baza dispoziţiei primarului general 

Galina Marta, şef, 
Secţia social-

economică 

pe parcursul 
semestrului 

 Desfăşurarea raidurilor  privind 
combaterea  comerţului  neautorizat 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.03-2/34 
din 10.05.04 „Cu privire la instituirea Grupului de 
lucru pentru combaterea comerţului  neautorizat” 

Galina Marta, şef, 
Secţia 

social-economică, 
Reprezentanţii 

serviciilor 
municipale 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Desfăşurarea raidurilor privind 
inventarierea agenţilor economici din 
sector în scopul stabilirii legalităţii 
activităţii  acestora 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/87 din 17.04.06 „Cu privire la constituirea 
Grupului de lucru pentru inventarierea 
contribuabililor din sector” 

Galina Marta, şef, 
Secţia social-
economică, 

Reprezentanţii 
serviciilor 
municipale 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Executarea  dispoziţiilor 
viceprimarului  referitoare la 
reclamaţiile în activitatea agenţilor 
economici din domeniul  comerţului, 
alimentaţiei publice şi prestări servicii 

Decizia Consiliului municipal Chişinău 
nr.13/4 din 27.12.07 „Despre aprobarea 
Regulamentului  privind eliberarea autorizaţiilor de 
funcţionare a  unităţilor comerciale şi de prestare a  
serviciilor sociale  pe teritoriul municipiului 
Chişinău” 

G. Marta, şef, 
L. Maxim, sp. 

principal, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Monitorizarea activităţii  cantinelor de 
ajutor social pentru persoanele 
socialmente vulnerabile 
 

Regulamentul-tip cu privire la funcţionarea 
cantinelor de ajutor social , aprobat prin  Hotărîrea 
de Guvern nr.1246 din 16.10.2003 

Galina Marta, şef, 
Iulia Roman, 

specialist 
coordonator, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 

V. Activităţi organizatorice (şedinţe, întruniri) 
 

conform 
programului 

Organizarea audienţei cetăţenilor  Dispoziţia Primarului General nr. 577-d din 
02.07.2007 cu privire la audienţa cetăţenilor; 
Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/239 din 23.11.2007„Cu privire la organizarea 
audienţei cetăţenilor” 

Secţiile preturii Galina Bostan 
Nicolae 
Grajdian 

Anatol Portnoi 
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în fiecare zi 
de luni 

Organizarea şedinţelor operative a 
conducerii preturii cu specialiştii şi 
conducătorii serviciilor publice din 
sector. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia Consiliului 
municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.2005 

Emilia Ciobanu, şef, 
Dina Antoci,  

specialist 
coordonator, Secţia 

administraţie publică 

 Galina Bostan, 
pretor 

permanent Organizarea şedinţelor de lucru cu 
gestionarii fondului locativ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

permanent Examinarea petiţiilor, adresărilor 
populaţiei din sector,  agenţilor 
economici, gestionarilor fondului 
locativ şi a altor organizaţii 
municipale şi statale 

Legea nr. 190 din  19.07.1994 cu privire la 
petiţionare  

Secţiile preturii Galina Bostan 
Nicolae 
Grajdian 

Anatol Portnoi 

pe parcursul 
semestrului 

Coordonarea reparaţiilor capitale a 
blocurilor locative, căilor de acces, 
construcţia noilor reţele inginereşti şi 
prezentarea lor direcţiilor generale 
competente 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia Consiliului 
municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.2005 

Valeriu Prihodico, 
şef, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Organizarea şedinţelor de totalizare 
ale Grupurilor de lucru referitoare la 
alimentaţia copiilor în instituţiile de 
învăţămînt, combaterea comerţului 
neautorizat, respectarea regulilor de 
comerţ a normelor sanitaro-
epidemiologice şi antiincendiare în 
activitatea antreprenorială din teritoriu 
  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia Consiliului 
municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005 

Galina Marta, şef, 
Lucia Maxim, 

specialist principal, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Organizarea vînzărilor în cadrul 
acţiunilor cultural-artistice şi sportive. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC 
nr.22/65 din 05.05.05 

Galina Marta, şef, 
Lucia Maxim, 

specialist principal, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 
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pe parcursul 
semestrului 

Organizarea iarmaroacelor către: 
- noul an şcolar; 
- „Toamna 2012” 
- sărbătorile de iarnă. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC nr. 
22/65 din 05.05.05 

Galina Marta, şef, 
Lucia Maxim,  

specialist principal, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

 
VI. Activitatea Comisiilor permanente ale Preturii şi grupurilor de lucru 

 
ziua de 
vineri,  

săptămînal 
Comisia sanitar-ecologică 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

specialist principal, 
Secţia coordonare, 
imobile şi servicii 

comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

ziua de 
marţi,  

la necesitate 

Comisia pentru examinarea 
problemelor locative 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Maria Plămădeală-
Badia, specialist 
principal, Secţia 

coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

la necesitate Comisia interdepartamentală pentru 
examinarea tehnică şi sanitară a 
caselor de locuit din sectorul Ciocana  
 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Ion Bulat, 
 specialist principal,  
Secţia arhitectură, 

construcţii şi 
renovare 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

ziua de joi, 
săptămînal 

Comisia administrativă Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Marin Berdan,  
specialist 

coordonator, Secţia 
coordonare, imobile 
şi servicii comunale 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

ziua de joi, 
la necesitate 

Comisia pentru dirijarea problemelor 
urbanistice şi examinarea cazurilor de 
construcţii neautorizate  
 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Ion Bulat, 
 specialist principal,  
Secţia arhitectură, 

construcţii şi 
renovare 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 

ultimele 2 
joi din lună 

Comisia pentru examinarea situaţiei 
financiar-economice a agenţilor 
economici din sector  

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Galina Marta, şef,  
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 
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la necesitate 
 

Comisia pentru examinarea cererilor 
cetăţenilor privind scutirea de la plata 
impozitului pe bunurile imobiliare 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Lucia Maxim, 
specialist principal, 

Secţia social-
economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

la 
necesitate, 

ziua de luni 

Comisia pentru susţinerea socială a 
populaţiei din sectorul Ciocana aflate 
în situaţie de criză 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Iulia Roman, 
specialist 

coordonator, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

la necesitate Comisia privind acordarea ajutoarelor 
sociale păturilor social-vulnerabile la 
achitarea serviciilor comunale şi 
pentru consumul de gaze naturale, 
lemne şi cărbune folosite pentru 
încălzire 
 

Dispoziţia Primarului general  nr.774-d  
 din 11.11.08 „Cu privire la delimitarea atribuţiilor 
între subdiviziunile mun.Chişinău privind acordarea 
ajutoarelor sociale păturilor social-vulnerabile la 
achitarea serviciilor comunale şi pentru consumul 
de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru 
încălzire” 

Lucia Maxim, 
specialist principal, 

Secţia social-
economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

 

la necesitate Comisia pentru eliberarea acordurilor 
privind vînzarea spaţiului locativ la 
privatizarea căruia  au participat 
indirect copii minori şi punerea în gaj  
a  bunurilor  proprietate a minorilor 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/72 din 27.03.06„Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Mihail Răsoi, 
specialist principal, 

Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

ziua de 
miercuri 

(I şi a III din 
lună) 

Consiliul pentru protecţia drepturilor 
minorilor 

Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/13 
din 22.07.04 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului Consiliului municipal pentru 
protecţia drepturilor copilului” Dispoziţia  nr.03-
2/76 din  09.09.2004 

Ştefana Mocanu, 
specialist principal, 

Direcţia pentru 
protecţia drepturilor 
copilului, Ciocana 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

trimestrial Comisia teritorială privind combaterea 
traficului de fiinţe umane 
 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 
din 09.11.2001 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale a Comitetului naţional 
pentru combaterea traficului de fiinţe umane” 

Mihail Răsoi, 
 specialist principal, 

Secţia cultură, 
tineret şi sport 

Anatol Portnoi,  
vicepretor 

la necesitate Comisia pentru Situaţii Excepţionale 
 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr. 01-
10/56 din 06.03.06 „Cu privire la instituirea 
Comisiei pentru situaţii excepţionale a sectorului 
Ciocana” 

Galina Bostan, 
pretor 

Galina Bostan, 
pretor 



 17 

la necesitate Comisia de concurs pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante în Pretura 
sectorului Ciocana 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei 
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, anexa nr. 1 

Emilia Ciobanu,  
şef, Tatiana 

Grădinaru, specialist 
principal, Secţia 

administraţie 
publică  

Galina Bostan, 
pretor 

la necesitate Comisia de disciplină 
 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei 
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, anexa nr. 7 

Emilia Ciobanu,  
şef, Tatiana 

Grădinaru, specialist 
principal, Secţia 

administraţie 
publică  

Galina Bostan, 
pretor 

la necesitate Comisia pentru stabilirea vechimii în 
muncă funcţionarilor publici  şi 
persoanelor care efectuează deservirea 
tehnică în  Pretura sectorului Ciocana 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr. 01-
10/72  din 27.03.2006 „Cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi Regulamentelor 
Comisiilor Preturii sectorului Ciocana” 

Emilia Ciobanu,  
şef, Tatiana 

Grădinaru, specialist 
principal, Secţia 

administraţie 
publică  

Galina Bostan, 
pretor 

la necesitate Comisia pentru inventarierea bunurilor 
materiale, predare primire şi decontare 
 

Dispoziţia nr. 03-2/89 din 20.10.2004 Maria Doagă, 
contabil-şef 

Galina Bostan, 
pretor 

la necesitate Comisia de expertiză a documentelor 
propuse pentru eliminări din circulaţie 

Dispoziţia nr. 102/1 din 06.07.1998 Irina Nunu, 
specialist principal, 

Secţia generală 

Galina Bostan, 
pretor 

noiembrie- 
decembrie 

Grupul de lucru pentru monitorizarea 
procesului de alimentaţie a copiilor în 
instituţiile preşcolare şi preuniversitare 
din sector 
 

Dispoziţia pretorului nr. 01-10/283 din 15.11.2006 
cu privire la crearea grupul de lucru pentru 
monitorizarea procesului de alimentaţie a copiilor în 
instituţiile preşcolare şi preuniversitare din sector. 

Galina Marta, şef, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

zilele de 
marţi şi joi 

ale 
săptămânii 

Grupul de lucru pentru reducerea 
datoriilor la serviciile locativ-
comunale şi complexul termoenergetic 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 
05.05.2005 
 

Valeriu Prihodico şi 
colaboratorii secţiei 

în colaborare cu 
furnizorii şi 

gestionarii fondului 
locativ 

Nicolae 
Grajdian, 
vicepretor 
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la necesitate 
(ziua de 
vineri) 

Grupul de lucru pentru combaterea 
comerţului  neautorizat 
 

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.03-2/34 
din 10.05.04 „Cu privire la instituirea Grupului de 
lucru pentru combaterea comerţului  neautorizat” 

Galina Marta, şef, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

la necesitate Grupul de lucru pentru inventarierea 
contribuabililor din sector  

Dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr.01-
10/87 din 17.04.06 „Cu privire la constituirea 
Grupului de lucru pentru inventarierea 
contribuabililor din sector” 

Galina Marta, şef, 
Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

 
VII. Acţiuni instructiv-metodice (seminare, lecţii, stagieri) 

 
la necesitate Organizarea seminarelor, întrunirilor 

cu agenţii economici, organizaţiile 
obşteşti etc. pe probleme economice 
şi sociale 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Galina Marta, şef, 
Secţia social-

economică 

Anatol 
Portnoi, 

vicepretor 

la necesitate Organizarea seminarelor, întrunirilor 
cu conducătorii instituţiilor culturale, 
organizaţiilor obşteşti, cluburilor 
sportive în vederea organizării 
acţiunilor cultural-artistice şi sportive 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol 
Portnoi, 

vicepretor 

 
VIII. Manifestări cultural-artistice şi sportive 

iulie Comemorarea Marelui Voievod –  
Ştefan cel Mare şi Sfînt 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol  Portnoi, 
vicepretor 

august Sărbătorile naţionale „Ziua 
independenţei” şi „Limba noastră” 
] 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia CMC 
nr.22/65 din 05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol  Portnoi, 
vicepretor 

14 
octombrie 

Organizarea expoziţiilor cu vînzări a 
agenţiloe economici în cadrul 
sărbătorii Hramul Chişinăului 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Galina Marta, şef,  
Lucia Maxim, specialist 
principal, Secţia social-

economică 
 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 
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octombrie Acţiuni cultural-artristice şi sportive 
către Hramul oraşului Chişinău 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol  Portnoi, 
vicepretor 

noiembrie Program cultural-artistic şi sportiv de 
Ziua naţională a tineretului  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

decembrie Deschiderea sărbătorilor de iarnă „În 
jurul bradului” 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
preturilor de sector, aprobat prin Decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 
05.05.05 

Şef,  Secţia cultură, 
tineret, sport 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

 
IX. Acţiuni de caritate în sectorul Ciocana 

23 
august 

Acordarea ajutorului (mijloace 
financiare sau produse alimentare) 
participanţilor la operaţiunea Iaşi-
Chişinău 

Decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 27/1 
din 03.12.98  „Cu privire la Programul  
municipal  de protecţie socială a categoriilor 
dezavantajate şi de combatere a sărăciei” 

Galina Marta, şef,  
Iulia Roman, specialist 

coordonator, Secţia 
social-economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

septembrie Acordarea ajutorului (mijloace 
financiare sau produse alimentare) 
către Ziua mondială a invalizilor 
surdo-muţi 

Decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 27/1 
din 03.12.98 „Cu privire la Programul  municipal  
de protecţie socială a categoriilor dezavantajate şi 
de combatere a sărăciei” 

Galina Marta, şef, Iulia 
Roman, specialist 

coordonator, Secţia 
social-economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

1 
octombrie 

Organizarea mesei de binefacere sau 
acordarea ajutoarelor (mijloace 
financiare sau produse alimentare) 
către Ziua oamenilor în etate 

Decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 27/1 
din 03.12.98 „Cu privire la Programul  municipal  
de protecţie socială a categoriilor dezavantajate şi 
de combatere a sărăciei” 
 

Galina Marta, şef, Iulia 
Roman, specialist 

coordonator, 
 Secţia social-

economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

14 
octombrie 

Organizarea acţiunilor de caritate în 
cadrul sărbătorii Hramul Chişinăului 

Decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 27/1 
din 03.12.98 „Cu privire la Programul  municipal  
de protecţie socială a categoriilor dezavantajate şi 
de combatere a sărăciei” 

Galina Marta, şef,  
Iulia Roman, specialist 

coordonator,Secţia 
social-economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

13 
noiembrie 

Acordarea ajutorului material sau 
financiar către „Ziua orbilor” 

Decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 27/1 
din 03.12.98 „Cu privire la Programul  municipal  
de protecţie socială a categoriilor dezavantajate şi 
de combatere a sărăciei” 

Galina Marta, şef,  
Iulia Roman, specialist 

coordonator, Secţia 
social-economică 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 
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3 decembrie Acordarea ajutoarelor (mijloace 
financiare sau produse alimentare) 
către Ziua mondială a invalizilor 

Decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 27/1 
din 03.12.98 „Cu privire la Programul  municipal  
de protecţie socială a categoriilor dezavantajate şi 
de combatere a sărăciei” 
Circulara Guvernului Republicii Moldova nr. 
1133-1136 din 25.11.2010 privind Programul de 
acţiuni consacrate incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi. 

Galina Marta, şef,  
Iulia Roman, specialist 

coordonator, 
 Secţia social-

economică 
 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

pe parcursul 
semestrului 

Organizarea acţiunilor de caritate 
pentru copiii din şcoala auxiliară 
internat nr. 5 

Circulara Guvernului Republicii Moldova nr. 
1135-1288 din 09.12.2009 privind aprobarea 
listei patronilor instituţiilor sociale rezidenţiale de 
întreţinere a copiilor, vîrstnicilor şi persoanelor 
cu dizabilităţi 
Dispoziţia primarului general al municipiului 
Chişinău cu privire la aprobarea listei patronilor 
instituţiilor preuniversitare pentru copii cu 
dizabilităţi din municipiul Chişinău 

Galina Marta, şef, Iulia 
Roman, specialist 

coordonator, Lucia 
Maxim, specialist 

principal, Secţia social-
economică 

 

Anatol Portnoi, 
vicepretor 

                        
 
 
 
 

Şef interimar, Secţia administraţie publică                              Natalia Guzun 


