
Ordinea de zi 

 

a ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, 

 patrimoniu public local din  02.02.2023, ora 12:00 

 

1. Cu privire la aprobarea Acordului de împrumut și Acordului de Grant între Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Chișinău, pentru 

implementarea Proiectului de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva 

inundațiilor 

RAPORTOR: Ala Mîrza, consilier al 

Primarului General 

 

2. Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 9/39 din 

16.01.2019 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective”  

RAPORTOR: Ana Slivca, șef adjunct al 

Direcției management financiar 

 

3. Cu privire la majorarea capitalului statutar al instituției medico-sanitare publice 

Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”  

RAPORTOR: Ana Slivca, șef adjunct al 

Direcției management financiar 

 

4. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe  

RAPORTOR: Sinilga Școlnic, pretor al 

sectorului Ciocana 

 

5. Cu privire la aprobarea radierii Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul 

Stomatologic Municipal Chișinău din Registrul de Stat al persoanelor juridice  

RAPORTOR: Aurelia Morcheli, desemnată 

lichidator al IMSP CSMC 

 

6. Cu privire la acceptarea donației din partea UNHCR pentru asistența rapidă a 

copiilor refugiați și a copiilor aflați în situație de risc  

RAPORTOR: Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al Direcției generale pentru protecția 

drepturilor copilului 

 

7. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Direcției 

educație, tineret și sport, sectorul Râșcani  

RAPORTOR: Andrei Ciochină, 

administrator interimar al Î.M. „Direcția 

construcții capitale” 



 

8. Cu privire la transmiterea-recepționarea obiectivului nefinalizat Instituției Publice 

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

RAPORTOR: Andrei Ciochină, 

administrator interimar al Î.M. „Direcția 

construcții capitale” 

 

9. Cu privire la aprobarea rectificărilor, completărilor și modificărilor la Statutul (în 

redacție nouă) Întreprinderii municipale „Piața Centrală”  

RAPORTOR:  Ion Pântea, director 

interimar al Î.M. „Piața Centrală” 

 

10. Cu privire la comercializarea activelor neutilizate ale Î.M. „Piața Centrală”  

RAPORTOR: Ion Pîntea, director interimar 

al Î.M. „Piața Centrală” 

 

11. Cu privire la implementarea de către SA ,,Apă-Canal Chișinău” a proiectului de 

instalare a panourilor fotovoltaice 

RAPORTOR: Diana Tacu, director general 

interimar al SA,,Apă-Canal Chișinău” 

 

12. Informație cu privire la situația raporturilor juridice de locațiune existente cu  

Firma ,,BLUE BIRD”  

RAPORTOR: Roman VITIUC, șef al 

Direcției generale economie, turism si 

comerț 

 

 


