ORDINEA DE ZI
adoptată în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului municipal Chişinău
din 23 decembrie 2020
1. Informația privind situația epidemiologică în municipiul Chișinău.
RAPORTOR: Boris Gîlca, șef adjunct interimar
al Direcției generale asistență socială și sănătate
2. Informația privind executarea operativă a bugetului municipal Chișinău la situația
din 15.12.2020
RAPORTOR: Olesea Pșenițchi, șef adjunct al
Direcției generale finanțe
CORAPORTOR: Olga Ursu, șef Cabinet al
Primarului General
3. Cu privire la elaborarea documentației urbanistice pentru modificarea Planului
urbanistic general al orașului Chișinău
RAPORTOR: Aliona Mandatii, consilier
municipal
4. Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcărilor auto
în municipiul Chișinău
RAPORTOR:
Aliona
Doroș,
consilier
municipal
5. Cu privire la aprobarea în calitate de obiect de parteneriat public-privat al
proiectului privind construcția unei uzine de sortare/reciclare/reutilizare/eliminare a
deșeurilor solide, acumulate de pe teritoriul municipiului Chișinău
RAPORTOR: Andrei Năstase, consilier
municipal
6. Cu privire la inițierea elaborării Registrului electronic unic de evidență a
patrimoniului municipiului Chișinău
RAPORTOR:
Aliona
Doroș,
consilier
municipal
7. Cu privire la abrogarea deciziei nr.9/20-1 din 16.01.2019 și modificarea deciziei
nr.3/32-12 din 19.05.2015
RAPORTOR: Roman Cojuhari, consilier
municipal
8. Cu privire la notificarea Societății „EPA Media” S.R.L. despre expirarea
Contractului de parteneriat public-privat
RAPORTOR: Roman Cojuhari, consilier
municipal

9. Cu privire la anularea deciziei nr.13/14-3 din 04.08.2020
RAPORTOR: Roman
municipal

Cojuhari,

consilier

10. Cu privire la aprobarea proiectului pilot privind instalarea stațiilor de alimentare a
automobilelor electrice din municipiul Chișinău
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, șef al Direcției
asistență juridică
11. Informația cu privire la rezultatul examinării demersului unui grup de părinți
privind crearea Centrului de tineret în cartierul Telecentru, sectorul Centru
RAPORTOR: Andrei Pavaloi, șef adjunct al
Direcției generale educație, tineret și sport
12. Informația referitoare la mersul executării lucrărilor de reparație pe străzile
Albișoara, Alexandr Pușkin, 31 August 1989 și Mitropolit Bănulescu-Bodoni și
mijloacele financiare valorificate pentru aceste lucrări
RAPORTORI: Lilian Copaci, șef interimar al
Direcției generale transport public și căi de
comunicație, Victor Chironda, viceprimar al
municipiului Chișinău
13. Informația privind etapa elaborării Regulamentului Direcţiei generale arhitectură,
urbanism şi relații funciare a Consiliului municipal Chişinău
RAPORTOR: Victor Chironda, viceprimar al
municipiului Chișinău

Secretar interimar al
Consiliului municipal
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