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AnexI

nlra P rimarului general interimar
inunicipiului \,fllliUlaU
Chiqin[u nr. ol - CmC
ltrrricte.:. :ar uuuIUrPIuIuI
"" din 22 noiembrie 2019
:

ORDINEADE ZI
a gedinfei extraordinare a Consiliului municipal Chiginlu
27 noiembrie 2019

din

cu privire la numirea viceprimarilor municipiului chi$iniu
1'1. Cu privire la numirea dnei Irrrya Ionesii in funclia de viceprimar

1.

I.2.

al

municipiului Chiqiniu.
Cu privire la numirea dlui Ilie Ceban in funclia de viceprimar al municipiului

Chfiniu.
1.3. Cu privire la numirea dnei Angela Cutasevici in funclia de viceprimar al
municipiului Chi qindu.

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef
asistenld juridicd

2.

aI

Directiei

Cu privire Ia acceptarea implementdrii proiectului ,,Reparafi a capitald(restaurare)
a blocului vechi (bloc A) al I.P.L.T. ,,Gheorghe Asachi" (str. BucureEti, 64)

RAPORTOR: Pavel Rusu, pretor al sectorului Centru

3.

Cu privire la redeschiderea fostei Grddinile de copii nr. 198 din str. Igoryieru, 512
RAPORTOR: Rodica Gufu, Eef a[ Direcjiei generale
educalie tineret qi sport

4. cu privire

la corelarea bugetului municipal Chiqindu pe anur20r9

RAPORTOR: Olesea pqenifchi, Eef interimar al
Direcliei generale finanle

5. Cu privire

la modificarea bugetului municipal Chiqindu pe anur2019

RAPORTOR: Olesea pqenilchi, qef interimar al
Direcfiei generale finanle

6. Cu privire la stabilirea de indemnizalii pentru conducd,torii instituliilor

de

invd!5m6nt general din municipiul Chiqindu.
RAPORTOR: Rodica Gufu, qef al Direcliei generale
educalie tineret qi sport

7. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale din proprietatea publici a statului,
administrarea Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetdrii, tn proprietatea
Consiliului municipal ChiEindu, administrarea Direcliei generale educalie, tineret
qi sport.

RAPORTOR: Rodica Gufu, qef al Direcliei generale
educalie tineret gi sport

operilea unor modific[ri la decina Consiliului municipal Chigin[u
nr.6/30-10 din 02.10.2014 gi instituirea Comisiei de transmitere-primire a

8. Despre

apartamentelor

RAPORTOR: Ghenadie Dubila, $ef adjunct al
Directiei generale locativ-comunale gi amenaj are

9. Cu privire la

aprobarca Comisiei consultative pentru domeniul locuinlelor a
Consiliului municipal Chiqin[u

RAPORTOR: Ghenadie Dubifa $ef adjunct al

Directiei generale locativ-comunale qi amenaj are

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate
a componenfei nominale
a Consiliului Consultativ al Direcliei generale educalie tineret qi sport .
RAPORTOR: Rodica Gufu, qef al Direcfiei generale
educalie tineret qi sport

;i

ll.Despre aprobarca Regulamentului privind modul de formare qi utilizare

a

veniturilor colectate in instituliile de inv[!6mAnt frnar\ate din bugetul municipal

Chfin[u

RAPORTOR: Rodica Gufu, qef al Direcfiei generale
educajie tineret qi sport

l2.Cu privire la transmiterealabalanla Direcliei generale educafie, tineret gi sport a
bunurilor materiale de la balanla Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercitarii,
pentru reparttzare in Centrele de resurse pentru educalie incluziv[
RAPORTOR: Rodica Gufu, qef al Direcliei generale
educalie tineret gi sport

l3.Despre operarea unor modificdri in decizia Primdriei municipiului Chiqinbu
w.L4l4-17 din 03.04.2003 ,,Cu privire la darea in arendd a unor incdperi din bd.
Dacia, 37ll lit. A (subsol, parte4 etaj tehnic) Societ6lii invalizilor din municipiul
Chiqinbu".

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, gef adjunct aI
Direcliei generale economie, reforme qi relalii
patrimoniale

l4.Cu privire la prelungirea relafiilor contractuale de locafiune cu reamplasarea din
tncdperile situate pe str. TrandafiriloL L3l3 lit. A (demisol) in incdperile din bd.
Traian, 23lI Lit. A seclia 6 nivelul lP qi in lnc[perile din str. Kiev, 2 lit. L
(demisol, etajul l) Asocialiei ObEteEti ,J-iga Veteranilor Rlzboiului din
Afganistan".

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, qef adjunct aI
Direcliei generale economie, reforme gi retalii
pafrimoniale
15.Cu privire la demolarea construcliei auxiliare, blocului sportiv din curtea I.P.L.T.
,,Alexandru IoanCt;za" din str. Poqtei, 44
RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb,
director al IP Liceul Teoretic,,Alexandru IoanCuza"

Secretar interimar al

an

TAIMACI

