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PRII\IAR GEI\ERAL
00023165

DISPOZITIE
ff.8/r-d

din

Cu privire la crearea Grupului de lucru

in

vedere necesitatea investigdrii circumstanlelor in care a fost autorizat
amplasamentul gheretelor tn complex pe str. Teilor, interseclie cu bd. Dacia ;i bd. Cuza
Voda 301I, in conformitate cu indicaliile Primarului general interimar in qedinla operativd a
serviciilor municipale din 04.09.2017,intemeiul art. 16 alin. (1) pct. 3) lit. c) din Legea nr.
1 3 6 din 17 .06 .2016 ,,Privind statutul municipiului Chiqin dtr"
, art. 29 aln. ( 1 ) lit. t) qi art. 32

Avdnd

mandatului judecitoresc nr. I-1320117 dn 28.07.20L7 al Judecdtoriei Chigindu, sediul
Buiucani, Primarul general interimar al municipiului Chigin[u DISPUNE:
1. Se qeeaz6. Grupul de lucru penku efectuarea unei anchete de serviciu privind
constatarea Iegalitdlii sau ilegalitilii autorizdrii de cdtre pretura sectorului Botanica a
amplasdrii gheretelor in complex pe str. Teilor, 16, interseclie cu bd. Dacia qi bd. Cuza
Vodd, 30/I, in urmdtoarea componenld:
Preqedintele Grupului de lucru:
Bogdan Valerii - Eef al Direcfiei asistenldjuridicd

Secretarul Grupului de lucru:
Rotaru Iurie - gef al Secfiei analizd qi monitorizare a domeniilor de ramurd
Membrii Grupului de lucru:
Gheorghi{i Larisa - qef al Secliei reglementare a activitilii tntreprinderilor comerciaie
din cadrul Direcliei generale comer!, alimentalie publicd qi prestdri servicii;
Antoniuc lurie - specialist principal aI Secliei din cadrul Direcliei generale
arhitectur5, urbanism qi relafii funciare;
Olirescu Alexandru - gef al Serviciului juridic din cadrul preturii sectorului Ciocana;
Lupagcu Maria - qef al Serviciului juridic din cadrul preturii sectorului Botanica.

1.

Grupuf de lucru in cauzd:
1.1. Va efectua ancheta de serviciu in pbrioada 06.08 - 12.08.2017;
1.2. Yaprezenta Primarului general interimar, tn termen de2 zile, raportul de anchetd.
2. Pe parcursul perioadei de activitate a Grupului de lucru pretura sectorului Botanica
(dl Oleg Rafoi) qi pretura sectorului Ciocana (dna Galina Bostan) vor asigura prezentarea
informaliei necesare la subiect.
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