REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MIJNICIPAT CHI$INAU
00023t65

DECIZIE
Despre substituirea anexei nr. 2 la
decizia Consiliului municipal Chigindu

nr. 219 din

26.07.2016 ,,Despre
aprobarea Regulamentului pentru
organizarea qi desfdgurarea licitaliilor
funciare in municipiul Chigindu"

Avdnd in vedere necesitatea optimizdrii numdrului de membri ai Comisiei
pentru organizarea gi desfd$urarea licitaliilor funciare cu strigare intru eficientizarea
activitdlii acesteia, in temeiul Regulamentului cu privire la organizarea gi
desfbgurarea licitaliilor funciare cu strigare in municipiul Chigindu, aprobat prin
deciz\a Consiliului municipal Chigindu nr. 7014 din 11.04.2007, Regulamentului
privind licitaliile cu strigare gi cu reducere, aprobat prin Hot6rdrea de Guvern nr.
136 din 10.02.2009, Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 ,,Privind administrarea qi
deetatizarea proprietelii publice", Legii nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul
municipiului Chiginiu" gi Legii nr. 436-XVI din 28.L2.2006 ,,Privind administra[ia
publicd local6", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

1. Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 219 din
26.07.20t6 ,,Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea gi desflgurarea
licitaliilor funciare in municipiul Chigindu" se substituie cu anexa la prezenta
decizie.

2. Se abrogd pct. 1.8. din decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 2122 din
09.03.2017.

3. Viceprimarul municipiului

Chigindu va

controlul indeplinrrii

prevederilor prezentei decizii.
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Comisiei pentru organizarea si destdsurarea licitatiilor funciare cu stri
Pregedinte le C omisie

i

:

Grozavu Nistor
Vic ep r e s e dinte

Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu

le C o mis ie i :

Borozan Sergiu

Secretarul Comisiei, pilnd

gef al

h

Direcfiei generale arhitecturd, urbanism gi relalii funciare

desemnarea organizatorului licitayiilor funciare (fdrd drept

de vot):

Cristal Igor

;ef al secliei

relafii funciare, sector comercial

a Direcliei

funciare a Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi relafii
funciare

Membrii Comisiei:
Iermicioi Vladimir

gef adjunct al Direcfiei generale economie, reforme gi relalii
patrimoniale

Popugoi Vera

gef al secfiei cheltuieli de ordin economic a Direcliei generale

finante
Bogdan Valerii

Sef adjunct

al Direcliei

asistenfd

juridicd a

Primdriei

municipiului Chiginiu
Casu Ilian

consilier municipal, fracliunea PN

Visotina Natalia

consilier municipal, fracliunea PCRM

Culai Adrian

consilier municipal, fracfiunea PLDM

Lutenco Victor

consilier municipal, fracfiunea PPEM

Poleacov Victor

consilier municipal, fractiunea PSRM

Coiusneanu Vadim

consilier municipal, fracliunea PL

Steflanitd Ion

consilier municipal, neafiliat
reprezentantul delegat de cdtre Inspectoratul fiscal de stat pe

municipiul ChiSindu
(cu vot consultativ)

reprezentantul delegat de c[tre Oficiul teritorial Chigindu al
Cancelariei de Stat a Republicii Moldova
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