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ORDINEA DE ZI  
a şedinţei  extraordinare a Consiliului municipal Chişinău 

din  23  februarie  2017 (cu propunerile suplimentare) 
 

1. Despre abrogarea deciziei nr.3/87 din 19.05,15 „Cu privire la darea în arendă a 
unor loturi de pământ din str. I. Creangă și str. N. Dimo Firmei „SARVN” S.R.L. în 
schimbul terenului arendat din M. Lermontov 

RAPORTOR : Vadim Filipov, consilier 
municipal 

 
2. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 10/46 din 

09.12.2014 ,,Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din str. N. 
Milescu-Spătaru, bd. Mircea cel Bătrân și bd. Dacia Societății comerciale „ADERO 
IMPEX” S.R.L., în schimbul terenului arendat din str. Maria Drăgan” 

RAPORTOR: Victor Poleacov, consilier 
municipal 

 
3. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr. 1/12 din 

17.03.2015 și nr. 3/27-1 din 19.05.2015 
RAPORTOR: Victor Poleacov, consilier 
municipal 

 
4. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 10/15-12 din 

04.12.2014 
RAPORTOR: Victor Poleacov, consilier 
municipal 

 
5. Cu privire la abrogarea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 21/48-5 din 24 

iulie 1997 ,,Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Florilor, Dnei 
Godorogea Diana Ion” 

RAPORTOR: Victor Poleacov, consilier 
municipal 

 
6. Cu privire la aprobarea Contractului de împrumut dintre Banca Europeană de 

investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Primăria 
municipiului Chișinău în scopul implementării proiectului de eficiență energetică și 
izolarea termică a clădirilor publice din min. Chișinău. 

RAPORTOR : Dorin Chirtoacă, primar 
general al municipiului Chișinău 
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7. Cu privire la aprobarea modificărilor operate la Contractul de împrumut din 
02.12.2011, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare” 

RAPORTOR : Dorin Chirtoacă, primar 
general al municipiului Chișinău 

 
8. Cu privire la aprobarea Planului de acţiune pentru energie durabilă al municipiului 

Chişinău pe anii 2013-2020 
RAPORTOR : Dorin Chirtoacă, primar 
general al municipiului Chișinău 

 
9. Cu privire la aprobarea Studiului  final privind contractarea pe  bază de 

performanţe a lucrărilor de întreţinere multianuală a drumurilor din municipiul 
Chişinău. 

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef al 
Direcţiei generale transport public şi căi de 
comunicaţie 

 
10. Despre modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.3/35 din 22.06.2000 

cu privire la aprobarea Concepției de dezvoltare a complexului de transport public 
municipal pentru perioada anilor 2000-2010 și reglementarea activității 
transportului public de călători în municipiul Chișinău. 

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef al 
Direcţiei generale transport public şi căi de 
comunicaţie 

 
11. Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea și soluționarea 

cazurilor neordinare privind procesul de compensare a cheltuielilor suportate de 
plata resurselor energetice către persoanele defavorizate din municipiul Chișinău 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 

 
12. Cu privire la instalarea plăcii comemorative 

1. Cu privire la instalarea plăcii comemorative ,,Anatol Popovici”  pe fațada 
imobilului nr. 31 din str. Minsk 

2. Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Mihai Grecu” pe fațada imobilului 
din str. Matei Basarab, 5/1 

3. Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Nicon Zaporojan” pe fațada 
imobilului din str. Docuceaev, 4 
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4. Cu privire la instalarea plăcii comemorative ”Sergiu Culațchi”, pe fațada imobilului 
din str. Culațchi, 4, 4 din sectorul Buiucani 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar 
al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
13. Operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ 

1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 
3/21 din 29 octombrie 2015 ,,Cu privire la reorganizarea Școlii primare nr. 91 
,,Antonin Ursu” din Calea Ieșilor, 57/3” 

2. Cu privire la operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general 
din municipiul Chișinău  (ORFEU) 

3. Cu privire la operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general 
din municipiul Chișinău (Tinerii naturaliști) 

4. Cu privire la operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general 
din municipiul Chișinău (Mguel Servantes) 

RAPORTOR: Alexandru Fleaș, şef interimar 
al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 
14. 1 Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.  
5/11 din 22.09.2016 
14.2 Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 
2/15 din 02.09.2016 

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, şef adjunct al 
Direcţiei asistență juridică 

 
15. Cu privire la implementarea proiectului ”Filiere bilingve 2.0” 

RAPORTOR: Ion Ștefăniță, consilier 
municipal 

 
16. Cu privire la alocarea de mijloace financiare pentru modernizarea sistemului   

informatic. 
RAPORTOR: Marcel Zambitchi, şef al 
Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică 
şi prestări servicii 

 
17. Cu privire la măsurile preventive de implementare a Legii nr. 153 din 01.07.2016 

RAPORTOR: Marcel Zambițchi, șef al 
Direcției generale comerț, alimentație publică 
și prestări servicii 
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18. Cu privire la lichidarea Întreprinderii Municipale Centrul Editorial-Poligrafic 
,,Chișinău-Prim” 

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef Direcția 
management financiar 

 
19. Cu privire la utilizarea profitului net 
1. Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2015 de către Î.M.G.F.L. 
2. Cu privire la repartizarea profitului net, obținut în anul 2015 de către 

Întreprinderea Municipală Rețelele Electrice de Iluminat ,,Lumteh” 
3. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2015 de către 

Întreprinderea Municipală Regia ,,Autosalubritate” 
4. Cu privire la direcționarea defalcărilor calculate din profitul obținut în anul 2015 

de către Întreprinderea Municipală ,,Piața Centrală” 
RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef Direcția 
management financiar 

 
20. Cu privire la transmiterea Serviciului de Ortopedie și Traumatologie și bunurilor 

aflate la balanța Institutului de Medicină Urgentă în proprietatea publică locală, 
Instituțiilor medico-sanitare publice municipale 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al 
Direcției   sănătății 
 

21. Cu privire la digitizarea și conservarea documentelor  Fondului arhivistic al  
Republicii Moldova în cadrul Direcției de arhivă Chișinău 

RAPORTOR: Ruslan Codreanu, consilier 
municipal 

 
22. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de excludere din    

evidența contabilă a costului apartamentelor privatizate 
RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 

 
23. Cu privire la transmiterea în folosință 
1. Cu privire la transmiterea în folosință a ½ cotă parte din ap, 78, str. Paris, 34/3 
2. Cu privire la transmiterea în folosință a ½ cotă-parte din ap. 34, situat pe șos.  

Hâncești, 22b, dnei Liuba Casîm 
3. Cu privire la transmiterea în folosință a 1/3 cotă-parte din ap. 10, str. Alecu Russo, 

55/2 
RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 
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24. Despre excluderea imobilului 
1. Despre excluderea imobilului din str. V. Belinski, 46 de la evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 
2. Despre excluderea imobilului din str. București, 45 din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 
3. Despre excluderea imobilului din str. A. Bernardazzi, 6 din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 
4. Despre excluderea imobilului din str. Melestiu, 24 din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 
5. Despre excluderea imobilului din str. V. Alecsandri, 82, din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 
6. Despre excluderea imobilului din str. Sf. Vineri, 35 din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 
7. Despre excluderea imobilului din str. Iacob Hâncu, 8 din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 
RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 

 
25. Cu privire la operarea unor modificări 

1. Cu privire la operarea unor modificări in decizia Consiliului municipal Chișinău 
nr.5/22 din 17.09.2012 ,,Despre excluderea imobilului nr.26 din str. Ișnovaț de la 
balanța Direcției generale locative-comunale si amenajare” 

2. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.3/10-11 din 
02.04.2013 

3. Cu privire la operarea unor modificări in decizia Consiliului municipal Chișinău 
nr.9/24-2 din 28.11.2013 ,,Despre excluderea imobilului nr.66/1 din str. M. 
Kogălniceanu de la balanța Direcției generale locative-comunale si amenajare 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 
 

26. Cu privire la protecția spațiilor verzi ale orașului Chișinău de pe terenurile cu 
numerele cadastrale 0100506068 și 0100506236 

RAPORTOR: Vasilii Chirtoca, consilier 
municipal 

 
27. Cu privire la prevenirea reducerii spațiilor verzi pe terenurile cu numerele 

cadastrale 0100506617 și 0100506052 din mun. Chișinău 
RAPORTOR: Vasilii Chirtoca, consilier 
municipal 
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28. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic 
 
1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenurilor 

cu nr. cadastrale 0100303210 și 0100303236, din str. Vadul lui Vodă, 30 
2. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Planului Urbanistic de Detaliu 

și operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Ginta Latină, 
44/1 (proprietar, dl Valeriu Sîrbu)  

3. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului 
cu numărul cadastral 0100506032, din Calea Ieșilor, 61/2 

4. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului 
cu numărul cadastral 0100517220, din str. Constantin Stere, 20 

5. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului 
din str. Dimineții (nr. cadastral 0100106015), sectorul Botanica 

6. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea ternului 
din șos. Hâncești, 60g 

7. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor 
cu nr. cadastrale 0100117598 și 0100117336, din șos. Muncești, 137 și 139 

8. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului 
din Calea Orheiului, 28/1 

9. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor 
cu nr. cadastrale 0100110192 și nr. 0100110452 din str. Belgrad, 54, nr. 
0100110257 din str. Belgrad, 56 și nr. 0100110209 din str-la 4, Lvov, 95. 

10. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea unei 
porțiuni de cartier cuprinse între străzile Petricani și Mircești 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
29. Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate privind extinderea cimitirului ,,Sf. 

Lazăr” din str. Doina, 189 
RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 
 

30. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Concursul pentru acordarea 
dreptului de organizare a licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 



7 
 

31. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 
din 26.07.2016 ”Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și 
desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău” 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
32. Cu privire la stabilirea plății pentru folosirea ilegală a suprafețelor suplimentare de 

teren din proprietatea municipală. 
RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
33. Despre examinarea recursului Procuraturii sectorului Centru nr. 21-4130 din 

10.07.2015 privind anularea deciziei CMC nr. 9/48 din 02.12.2013 ,,Cu privire la 
atribuirea în proprietate a unui lot de pământ din str-la 1 Ciocârliei dlui Iurie Tcaci 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
34. Cu privire la schimbul loturilor de pământ din str. N. Milescu-Spătaru, 8/1 

efectuat cu Firma ,,OLSITRANS” S.R.L. și stabilirea relațiilor funciare de 
arendare a unui lot de pământ din str. N. Milescu-Spătaru, 8 cu Cooperativa de 
construcție a garajelor nr. 9 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
35. Cu privire la includerea unor terenuri  
1. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Trușeni, municipiul 

Chișinău 
2. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Stăuceni, municipiul 

Chișinău 
3. Cu privire la aprobarea perimetrului intravilanului orașului Cricova, municipiul 

Chișinău  
RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 
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36. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat 
 
1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii 

Individuale “SÎRBU TAIVI” din str. N. Milescu Spătarul, 11/2 
2. Cu privire la privatizarea terenului din str. Sfatul Ţării, 4, aferent obiectivului 

privat al Societăţii pe acţiuni “ARHPROIECT”. 
3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Oleg 

Caraman și dnei Olga Caraman din str. Doina, 150. 
4. Cu privire la privatizarea terenului din str.Uzinelor, 19/2 aferent obiectivului 

privat al dlui Nicolae Lupu și dnei Gabriela Lupu. 
5. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Victor 

Caproș din str. Doina, 150 
6. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu 

răspundere limitată ,,ACOR-ORIGINAL-COM” din str. Doina, 150 
7. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Ludmila 

Caraiman, dnei Victoria Cracan și dlui Alexandru Cracan din str. Uzinelor, 186/1 
8. Cu privire la privatizarea terenului din str. Ion Luca Caragiale, 2/2, aferent 

obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată ,, SILENTAGRO” 
9. Cu privire la privatizarea terenului din str. Hristo Botev, 25, aferent obiectivelor 

private ale dlui Mihail Buruiană și dnei Daria Buruiană 
10. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Firmei de 

producție și comerț „CONFORT” S.R.L. din str. Mesager, 19.  
11. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu 

răspundere limitată ”EUROLUMINA” din str. Tudor Vladimirescu, 1 ”A” și 
stabilirea relațiilor funciare de arendare a unor loturi de pământ 

12. Despre executarea hotărârii de judecată irevocabile și privatizarea terenului 
aferent obiectivului privat din bd. Mircea cel Bătrân, 13/2 al Societății cu 
răspundere limitată ”TRIOTERM”  

13. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu 
răspundere limitată “DUMBRAVĂ-AUTO” din str. Nicolae Milescu Spătarul, 4 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
37. Cu privire la prelungirea termenului de arendare 
  
1. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ (cu numărul 

cadastral 0100520062) din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni 
,,SCANA” S.A. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă 
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2. Cu privire la prelungirea relațiilor funciare de arendare lotulurilor de pământ din 
bd. Mircea cel Bătrân, 12/6 cu Firma “SIM” S.R.L. 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
38. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă 
1. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. 

Cuza - Vodă, 2 dlui Vasile Haruţa. 
2. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din 

str. N. Testemițeanu cu Societatea pe acțiuni „AVANTAJ-AV” 
3. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din 

bd. Iuri Gagarin, 5/2 cu dna Larisa Lisnic. 
4. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ  din 

str-la Teatrului, 6 cu dna Larisa Lisnic. 
5. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar din str. Varnița, 

14/1 Societății cu răspundere limitată ”DARON-LUX” 
6. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din 

str.Alba Iulia, 73 cu Întreprinderea cu capital străin „LUKOIL - MOLDOVA”  
7. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din șos. Muncești, 793, 

Întreprinderii cu capital străin ,,LUKOIL-MOLDOVA” S.R.L. 
8. Cu privire la restabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului din str. 

Al.Marinescu cu firma de producție și comerț „CERES-B” 
9. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Cojocarilor, 3, cu dl Bama Vainștain și dna Raisa Mușurova 
10. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arenda a unor loturi de pământ din 

str. N. Testemiteanu, 29/3 Societății cu răspundere limitata ,,ECONORD IND” 
11. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din șos. 

Muncești, 799 cu Societatea cu răspundere limitată ,,MOBIDAN GROUP” 
12. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. 

Grigore Vieru, 21/2 cu dl Nicolai Terzi. 
13. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a loturilor de pământ din 

str. Kiev, 16/1, cu Societatea pe acțiuni ,,PAN-COM” 
14. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din 

str. Ismail, 86 cu dl Valeriu Mîrza și dna Ina Mîrza ( în devălmășie) 
15. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Sargidava, 4/2 cu dl Ivan Sîngurean. 
16. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din 

Calea Basarabiei, 26/5, cu Societatea cu răspundere limitată ”GRANDMASTER” 
17. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. ștef, 21/2 Societății cu 

răspundere limitată ,,Stilproiect-lux” 
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18. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 
Ion Pelivan, 28/1 SRL ”IUBITUL” 

19. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din str. 
Vasile Lupu, 34 cu Întreprinderea mixtă ,,MISHAR INVEST” S.R.L. 

20. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. A. Puskin, 44/1 Societății 
cu răspundere limitată ,,TRUFFE” 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
39. Cu privire la atribuirea în proprietate privată 
1. Cu privire la atribuirea în proprietate privată și în folosință a unor terenuri din str. 

Vadul lui Vodă, 36 dlui Ghenadie Florea.   
2. Cu privire la atribuirea în proprietate privată și în folosință a unor terenuri din str. 

Constructorilor, 18 ”a” dnei Valentina Rozlovan. 
3. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a lotului de pământ din str-la 1 

Petricani, 13 dlui Victor Balan. 
4. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Doina și 

Ion Aldea-Teodorovici, 31 dlui Victor Lupașco. 
5. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui teren din str. Romană, 30/3 

dnei Elena Lebedeva.  
6. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. acad. 

Ilie Untilă, 1 dlui Andrei Stăvilă . 
7. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. N. 

Testemițeanu, 17/16 dlui Alexandr Tisliuc. 
8. Cu privire la atribuirea în proprietate privată și în folosință a unor terenuri din str. 

Călătorilor, 57 dlui Ion Cobzac. 
9. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

Roguleni, 39a dlui Nicoale Oprea. 
10. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

Uzinelor, 87 dlui Igor Tutelea. 
11. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la Sf. 

Andrei, 24 dnei Vera Grigorova. 
12. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Liviu 

Rebreanu, 73 dnei Maria Lazar. 
13. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. V. 

Cikalov, 3 dlui Viorel Brînzî. 
14. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

Fântânilor, 19 dlui Serghei Ungureanu. 
15. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

Bisericii, 9 dnei Oxana Leonte. 
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16. Cu privire la atribuirea în proprietare privită a unui lot de pământ din str. Colina 
Pușkin, 30 dnei Anna Popova. 

17. Cu privire la atribuirea în proprietate privată și în folosință a unor terenuri din str. 
Carierei, 4/1 dlui Andrei Vartician. 

18. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Gh. 
Cucereanu, 28 dlui Valerii Bejinari 

19. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Gh. 
Crișan, 4 dnei Clavdia Șcerița 

20. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la Poștei, 
14 Dlui Veaceslav Popcov. 

21. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. N. 
Testemițeanu, 17/12 dnei Lora Porosencova. 

22. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din șos. 
Muncești, 74 dnei Raisa Chircu.  

23. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Bariera 
Orhei, 6 dnei Nadejda Constantinov. 

24. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 
Podgorenilor, 14 dlui Serghei Cojocari. 

25. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din șos. 
Muncești, 63 dlui Eugeniu Mustea. 

26. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Nicolae 
H. Costin, 34 dlui Dumitru Sîrbu. 

27. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 
N.Testemițeanu, 17/10 dlui Anatolie Dehtearciuc.  

28. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. N. 
Testemițeanu, 17/20 dnei Alexandra Gladchih. 

29. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 
Burebista, 98/V dlui Anatolie Bumbu 

30. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Moara 
Roșie, 19/1 dnei Mariana Dogotar 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
40. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ din Calea 

Dacilor (cartierul locativ Budești-II). 
RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 
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41. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună 
1. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 

Virtuții, 17 dlui Igor Dubarenco și dnei Marina Dubarenco.  
2. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 

Universității, 17 dlor Evghenii Drozdov și Victor Drozdov. 
3. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 

Alexandru Xenopol, 19 dnei Aurelia Barbaneagra, dnei Natalia Crețu și dlui 
Anatolii Kucerena. 

4. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 
Tomis, 4 cetățenilor Olga Rusu, Valentina Cosolapova și Rusan Bețco. 

5. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 
V. Cheltuială, 2 dnelor Liudmila Voronțova, Tatiana Cojuhari și dlui Alexandru 
Robul. 

6. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 
Valea Dicescu, 14 dlui Emilian Lipatov și dnei Raisa Marcenco. 

7. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 
Junimea, 3 dlor Gheorghe Popa și George Boțan 

8. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 
Oituz, 1 dlor Igor Oloi, Veaceslav Bondarenco și dnei Ecaterina Horoșailova 

9. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 
Bisericii, 3 dlor Sergiu Carpușor și Vitalie Cepurneac 

10. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str-
la Pădurii, 10 dnelor Aliona Conțesco și Diana Mînzăraru 

11. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 
Ion Inculeț, 41 dlui Anatolie Moisei și dnei Oxana Moisei  

12. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. 
Ion Inculeț, 25 dnei Tatiana Berco 

13. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. 
Primăverii, 25 ,,A” dnei Tatiana Rîmiș și dlui Marcu Rîmiș 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
42. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate private 
1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Otopeni, 10 dlui Victor Bivol. 
2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Anton Crihan, 7 dlui Andrei Zolotco. 
3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Tudor Panfile, 37 dnei Galina Rusu. 
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4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Tighina, 21Veaceslav Voroniuc. 

5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Grâului, 5 dlui Aureliu Pruteanu. 

6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Zaim, 6 dlui Mitrofan Curteanu. 

7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Grâului, 12 dnei Tamara Nicolăescu. 

8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Făntănilor, 50 B dlui Nicole Cozlov. 

9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Rohuleni, 59 dlui Gheorghe Burian. 

10. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Boteaza, 9 dnei Anastasia Blajievscaia. 

11. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. Făntănilor, 10 dlui Petru Iurașco. 

12. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. Barbu Lăutaru, 31 dnei Olesea Vuico. 

13. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. Vitalie Tulnic, 8 dlui Ion Ciolacu. 

14. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului  din 
str. Academician Ilie Untilă, 19 dnei Inesa Foltea. 

15. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. Învierii, 11 dnei Natalia Crapivnițchi. 

16. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. 8 Martie 123 dlui Gheorghe Popa. 

17. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. Visterniceni, 62 ”a” dnei Nina Pșenițchi. 

18. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  asupra lotului de 
pământ din str. Cornești, 7 dnei Efrosinia Romanescu 

19. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. 31 August 1989, 3/2 dlui Martin Taban. 

20. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. Ion Buzdugan, 2 dlui Constantin Lazar 

21. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Podgirenilor, 81 dlui Tudor Stefanov. 

22. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Colonița, 119 dnei Elena Cîrcimar 

23. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din șos. Muncești 256 ”a” dnei Elena Golovco 
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24. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. Vasile Alecsandri, 139/1 dlui Bama Vainștein 

25. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pămînt din str. Arhanghelul Mihail, 34 dnei Elena Stolear 

26. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pământ din str. Valea Dicescu, 113 dlui Ion Stegaru 

27. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 
str. Ion Creangă, 48 dlui Valeriu Samoilă 

28. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 
pămînt din str. P. Ungureanu, 13 dlui Gheorghe Apostolachi 

29. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra 
terenului din str. Vasile Badiu, 29 dnei Tatiana Brad. 

30. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Nicolae H. Costin, 33 dnei Nellea Carimova. 

31. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. P. Ceaikovski, 13 dlui Victor Ciolac și dnei Ludmila Ciolac. 

32. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din șos. Hâncești , 57a dlor Valentin Golban și Ion Placinta 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
43. Cu privire la atribuirea în folosință 
1. Cu privire la atribuirea în folosință a unor loturi de pământ din str. Nicolae 

Milescu-Spătarul, 11/4-11/11 Asociației de Coproprietari în Condominiu nr.55/31.  
2. Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Mitropolit 

Dosoftei, 138 Întreprinderii „Regia Transport Electric”.  
3. Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Ceucari, 9 

Întreprinderii municipale „Regia Transport Electric”.  
4. Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Ion Dumeniuc 

Întreprinderii municipale ,,Direcția Construcții Capitale”.  
5. Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din str. Ion Pruncul (zona Vatra) 

Direcției generale locativ – comunale și amenajare 
6. Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Maria Drăgan 

pentru proiectarea și construirea lăcașului de cult creștin-ortodox cu Hramul 
,,Triumful Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 
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44. Despre operarea unor modificări 
1. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 

0100101397 din str. Valea Trandafirilor, 2/1 proprietate privată a Societății cu 
răspundere limitată ,,AGENTELIGI-TUR” 

2. Cu privire la operarea unor modificări in configurația lotului de pământ cu 
numărul cadastral 0100313402 din str. M. Sadoveanu, 57 (transmis în proprietate 
privată dnei Valeria Chiticari și Iurie Chiticari), și respective, atribuirea în arendă 
a unui lot de pământ. 

3. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 
0100414041, aferent obiectivului privat al dlui Valeriu Jereghe din str. Miron 
Costin, 26/6. 

4. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 
0100302048 din str. Varnița, 16/1, proprietate privată a Societății cu răspundere 
limitată ,, RADIAL PLUS” 

5. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 
cadastral 0100518124 din str. Mihai Viteazul, 15 proprietate privată a 
Întreprinderii cu capital străin ,,LUKOIL-MOLDOVA” S.R.L 

6. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 
nr.6/48-21 din 24.02.2014 ,,Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din  
str. Sfatul Tării,67/1 S.A. ,,RENET” 

7. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Valea 
Dicescu, 15 (proprietar , dl Serghei Magdaliuc) 

8. Despre operarea modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100101842 
din str. Trandafirilor  

9. Cu privire la modificarea planului cadastral cu numărul 0100102011 pentru 
terenul aferent obiectivului privat din str. Grenoble, 173/1 

10. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 
cadastral 0100209198 aferent imobilului aflat în proprietate privată a dlui Ivan 
Diacov, dnei Lilia Diacov și Dnei Alina Zagorodnii 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 

 
45. Cu privire la stabilirea mărimii coeficientului de piață K4 aplicat la calcularea 

cuantumului chiriei anuale pentru spațiile închiriate de Societatea cu răspundere 
limitată ,,Caton Grup” 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
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46. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune 
1. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 

Trandafirilor, 31/1 lit.A (soclu) Firmei de producție și comerț ,,SUPRA” S.R.L. 
2. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. 

Dacia, 5/2 lit. B (etajul 1) Societății pe acțiuni Farmacia  „CENTROFARM”. 
3. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 

Petru Zadnipru, 7/1 lit.A (etajul 2) Asociației Obștești „Club Kunfu Triada” 
4. Cu privire la prelungirea relațiilor  contractuale de  locațiune a unei încăperi din 

bd. Iu.Gagarin, 4 lit. A1  (parter) Instituției de Învățământ Centrul de Instruire a 
Conducătorilor Auto „VEHICUL” 

5. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat al unor încăperi din 
str. Alexei Șciusev, 96 lit.G (parter) Școlii specializate pentru copii și tineret a 
rezervelor olimpice de polo de apă ,,DELFIN” municipiul Chișinău 

6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 
Melestiu, 20 lit. K (etajul 5) Asociației obștești Centrul de Instruire în Domeniul 
Sănătății Reproductive din Republica Moldova 

7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 
Mihai Viteazul , 2a lit.K (parter) Inspectoratului Fiscal de Stat municipiul 
Chișinău 

8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 
Matei Millo, 9/3 lit. A (soclu, et. 2) Î.I. ”Șiolcova Liudmila” 

9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
Alexe Mateevici, 76 lit. B (02) (etajul 1) dnei Svetlana Frunze 

10. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. 
Moscova, 16 lit. A (parter, demisol) Clinicii de medicină estetică ,,CME 
SANCOS” S.R.L. 

11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
București, 27 lit. B (parter) dlui Mihail Ursu 

12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din str. 
Alecu Russo, 11/1 (parter) dnei Nina Pancratieva 

13. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 
Vasili Dokuceaev, 11 lit. A (etajul 1) Societății pe acțiuni ,,SANFARM-PRIM” 

14. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 
Petru Zadnipru, 14/4 lit. A (subsol cu geamuri) Asociației obștești Clubul Sportiv 
pentru Copii și Tineret “MAXIMUS” 

15. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 
Teilor, 7/2 lit. A (soclu) Asociației obștești ,,Centrul Național de Resurse pentru 
Lucrătorii de Tineret” 

16. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 6 lit. A (et. 1) Firmei ”CARIAM” SRL 
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17. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a încăperilor din 
pasajul subteran din bd. Renaşterii Naţionale SRL „Serton-Com” 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 

47. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi 
1. Cu privire la reîncheierea contractului de locațiune a unor încăperi din str. 

Armenească, 45a lit. A (parter) Societății cu răspundere limitată ,,FIVA” 
2. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Calea Ieșilor 21 (subsol cu 

geamuri) Asociația Obștești Clubul Sportiv „GARUDA”.  
 
3. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu din str. Grenoble, 149 lit. A (soclu) 

Băncii Comerciale MOLDINCONBANK” S.A” 
4. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Moscova, 8 lit.A (etajul 1) 

dnei Mira Golban 
5. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Miron Costin, 26, lit. A 

(etajele 2, 3) Societății cu răspundere limitată ,,Insula Speranțelor” 
RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 

 
48. Despre operarea unor modificări 
 
1. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.7/5 

din 12.11.2001 ”Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str. Grenoble, 
106/4 (parter, etajul 2, subsol) Combinatului republican de producție și instruire al 
invalizilor ”BUNATATE” S.R.L.” 

2. Despre operarea unor modificări în decizia Primăriei municipiului Chișinău 
nr.20/8-26 din 08.08.1996 ,,Cu privire la darea în arendă a încăperilor din str. 
București, 68 lit. A (parter) Întreprinderii ,,LICON-PRO” S.R.L. 

3. Despre operarea unor modificari in decizia Consiliului municipal Chisinau nr. 
7/60 din 05.09.2013 ,,Cu privire la darea in locatiune a unor incaperi din str. 
Vlaicu Parcalab, 55 lit.B,B2 (etajele 1,2) Societatii cu raspundere limitata 
,,PAJURA ALBA” 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
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49. Cu privire la transmiterea imobilului din bd. Cuza-Vodă, 17/2 (clădire separată) 
de la balanța Consiliului municipal Chișinău  la balanța Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 

 
50. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.1/4 

din 22.01.2008 
RAPORTOR: Victor Lutenco, consilier 
municipal 

 
51. Cu privire înălțarea Bisericii Eroilor cu Hramul „Binecredinciosul Voievod Ștefan 

cel Mare și Sfânt din str. Gării, 1 
RAPORTOR: Vasile Petrea, consilier 
municipal 

52. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din incinta fostei grădinițe de copii 
nr.90 din str. Gării, 1Lit.A, B (subsol, etajul 2) Asociației veteranilor Războiului 
din Moldova -1992, mun. Chișinău  

RAPORTOR: Vasile Petrea, consilier municipal 
 

53.Cu privire la transmiterea sistemului de supraveghere video din Parcul „Valea 
Morilor” de la balanța Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” de la 
balanța Centrului unic de monitorizare și control a traficului al MAI. 

RAPORTOR: Eliferii Haruța, șef al Î.M. 
„Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” 

 
54. Cu privire la instalarea unor stații meteorologice. 

RAPORTOR: Alexei Țurcan, şef ajunct 
interimar al Direcţiei generale arhitectură, 
urbanism şi relaţii funciare 

 
55.Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor 

cu numere cadastrale 0100507539 din str. Milano și nr. 0100507554 din str. 
Milano, 1A 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 
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56. Cu privire la asigurarea definitivării construcției complexului sportiv de tenis pe 
terenul cu nr. cadastral 0100202609 din str. Vasile Lupu, mun. Chișinău 

RAPORTOR: Vasilii Chirtoca, consilier municipal 
 

57. Cu privire la depozitarea și prelucrarea deșeurilor solide pe teritoriul municipiului  
Chișinău. (nu este proiect) 

RAPORTOR: Vasilii Chirtoca, consilier municipal 
 

58. Raport cu privire la darea în locațiune a încăperilor din sediul Î.M. IMP 
„Chișinăuproiect” și expunerea viziunii asupra eficientizării activității 
întreprinderii nominalizate. 

RAPORTOR : Pavel Cazacu , director, Î.M. IMP 
„Chișinăuproiect” 
 

59.Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social 
1. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologice 
2. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal de copii ”V. Ignatenco” 
3. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal de boli Contagioase de  Copii 
4. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal nr. 4 
5. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” 
6. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice ”dispensarul municipal dermato-venerologic” 
7. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice ”Maternitatea Municipală nr. 2” 
8. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” 
9. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal de copii nr. 1 
10. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal nr. 1 
11. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice asociația medicală teritorială Botanica 
12. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice asociația medicală teritorială Râșcani 
13. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice asociația medicală teritorială Ciocana 
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14. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 
Publice asociația medicală teritorială centru 

15. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 
Publice asociația medicală teritorială Buiucani 

16. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 
Publice centrul Stomatologic municipal de copii 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al Direcției 
sănătății 
 

    60.Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/26 din 19.03.2015 
,,Cu privire la lichidarea IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chișinău” 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al Direcției 
sănătății 
 

61.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Moara Roșie, 14 dlor Alexandru Cupcea, Fiodor Cupcea, dnelor 
Larisa Cupcea, Anastasia Cupcea și Ana Moiseenco 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 
 

62.Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 31 
August 1989, 58 cu S.R.L. ,,PRIMPROF CONSTRUCT” 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 
 

63.Cu privire la operarea de modificări în configurația lotului de pământ din str. Alba 
Iulia, 87 (nu este proiect) 

RAPORTOR : Vadim Filipov, consilier municipal 
 

64.Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 
11/32-13 din 23.12.2014 ,,Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de 
locațiune a încăperilor din str. Columna, 106 lit. A (etajul2) Asociației Congresul 
Autorităților Locale din Moldova” 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al  
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 
patrimoniale 
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65.Cu privire executarea deciziei judecatoresti nr 3 - 338/12 din 23.03.2012  
RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 
 

66.Despre operarea unor modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/16 
din 12.02.2010 ,,Cu privire la comemorarea numelui poetului Grigore Vieru” 

RAPORTOR: Natalia Vâsotina, consilier 
municipal 
 

67.Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar terenului privat din 
bd. Mircea cel Bătrân, 6 Societatății comerciale ,,FIDESCO PLUS” S.R.L. 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
68.Despre operarea de modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100423513 din Calea Moșilor, 4 proprietate private a Societății 
comerciale „FIDESCO PLUS” S.R.L. și darea în arendă a unui lot de pământ. (nu 
este proiect) 

RAPORTOR: Sergiu Borozan, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 
 
 

   Secretar al Consiliului municipal                                   Valeriu Didencu 
 


