
 

ORDINEA DE ZI 

a  şedinţei Comisiei juridice, pentru ordinea publică  

și activitatea administrației publice locale 

din  16.03.2023, ora 15.00 

  

1. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul 

militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de 

alternativă) pentru perioada primăvară - vară   

RAPORTOR: Petru Stati, șef secție 

recrutare-încorporare al SAM Ciocana 

 

2. Cu privire la instituirea Comisiei municipale Chișinău pentru organizarea și 

efectuarea recensământului populației și locuințelor în anul 2024 

RAPORTOR: Adrian Talmaci, secretar 

interimar al CMC 

 

3. Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal 

Chișinău nr.2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022 

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, șef al 

Direcției asistență juridică 

 

4. Cu privire la aprobarea în redacție nouă, a Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă”, de pe lângă 

Direcția generală asistență medicală și socială, a structurii și efectivului limită 

de personal și a organigramei acestuia 

RAPORTOR: Marina Buga, șef adjunct al 

Direcției generale asistență medicală și 

socială 

 

5. Cu privire la reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” pe lângă 

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social 

Casă Comunitară „Romanița” pe lângă Direcția generală pentru protecția 

drepturilor copilului 

RAPORTOR:  Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

6. Cu privire la modificarea denumirii Centrului de reabilitare socială a copiilor 

„Casa Gavroche” al Direcției municipale pentru protecția drepturilor 

copilului, aprobarea Regulamentului, a statutului de personal și organigramei 

acestuia 

RAPORTOR:  Gheorghe Gatman, șef adjunct al 

Direcției generale pentru protecția drepturilor 

copilului 

 

 



 

7. Cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie 

pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul 

social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți „Copilărie, 

Adolescență și Familie” pe lângă Direcția generală pentru protecția 

drepturilor copilului 

RAPORTOR:  Gheorghe Gatman, șef 

adjunct al Direcției generale pentru 

protecția drepturilor copilului 

 

8. 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” 

 
 


