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S U P L I M E N T L A Z I A R U L M U N I C I P A L “C A P I TA L A”

ÎN NUMĂR SUNT INSERATE DECIZIILE ȘI DISPOZIŢIILE:
y Cu privire la aprobarea Contractului de recreditare a împrumutului destinat pentru construcţia locuinţelor sociale, încheiat între Ministerul Finanţelor şi Consiliul municipal Chişinău, şi Acordului de cooperare dintre Unitatea de implementare a
proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile şi Consiliul municipal Chişinău
y Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor private din str. Pruncul, 2 (Zona industrială „Vatra”)
y Cu privire la crearea comisiei speciale a Consiliului municipal Chişinău pentru investigarea situaţiei la ziarul public municipal „Capitala”
y Сu privire la Programul municipal de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2008-2015
y Cu privire la organizarea şi desfăşurarea etapei a Il-a a reviziei tehnice 2008 la autovehiculele ce transportă călători pe
rutele de microbuz municipale
y Despre neexecutarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 14/10 din 31.07.2008 „Cu privire la instituirea aparatului
preşedintelui Consiliului municipal Chişinău”
y Cu privire la stabilirea tarifelor la serviciile prestate de Instituţia Ştiinţifică de Culturalizare şi Instruire „Grădina Zoologică” din municipiul Chişinău (I.S.C.I.)
y Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului Râşcani
y Desрге examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/07-2954 din 20.03.2008 privind anularea
deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/9-23 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot
de pământ din str. Buna Vestire dnei Angela Popescu”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/07-5148 din 24.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 17/32-23 din 01.05.2003 „Cu privire la atribuirea în arendă a unor loturi de pământ din
str. Kiev, 6/1, notarului Lidia Snegur, Firmei de producţie şi comerţ „Diana U”S.R.L. şi dnei Elena Berzan”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/07-5149 din 24.03.2008 privind anularea
deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/8-18 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în arendă a unui lot de pământ
din str. Uzinelor, 12 Societăţii cu răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 22-l-8d/07-12777 din 23.10.2007 privind anularea
deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 10/35-8 din 03.04.1997 „Cu privire la proiectarea şi construirea casei de locuit
din str. Al. Marinescu de către Firma de producţie şi comerţ “Ceres-B”S.R.L.”
y Desрге examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/07-2955 din 20.03.2008 privind anularea
deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-27 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot
de pământ din cartierul locativ din str. Bucovinei dnei Veronica Andrievschi-Bagrin”
y Dеsрге examinarea recursului Procuraturii Generale a Republicii Moldova nr. 22-4d/08-262 din 12.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 5/42 din 21.02.2002 „Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra unor terenuri”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2356 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/9-14 din 24.05.2003 „Cu privire la repartizarea unui lot de pămînt din
str.N.Anestiadi Întreprinderii cu capital străin „Monarch Development”S.R.L.”
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y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2348 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/26-13 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din str.Bucovinei dnei Claudia Şatravca”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2352 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-5 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din str.M.Sadoveanu dlui Alexandru Boldesco”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 13-l-8d/08-315-3 din 21.01.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr.17/9-12 din 25.07.2002 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Ierusalimului Firmei „Atfan Grup” S.R.L., şi a procesului-verbal de recepţie finală nr.134 din 21.03.2003”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 37-1-8d/07-12579 din 23.10.2007 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 42/8-1 din 16.03.2006 „Cu privire la atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din bd.
Mircea cel Bătrân Asociaţiei obşteşti “Uniunea veteranilor războiului din Afganistan din sectorul Ciocana”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2350 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/26-7 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din cartierul locativ str.Ciocîrliei dlui Gheorghe Gheorghiţă”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2355 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/26-21 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din str.Ialoveni dlui Evghenii Ursu”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2353 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 17/33-18 din 01.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din str.Malina Mică dlui Ion Druţă”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2344 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-8 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din cartierul locativ str.Ginta Latină dnei Ana Stegărescu-Moroşan”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2349 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-20 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din cartierul locativ str.Ginta Latină dlui Mihail Bălan”
y Dеsрге examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2342 din 07.03.2008 privind anularea
deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-13 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de
pământ din str.Bucovinei dlui Ştefan Agachi”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2355 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-12 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din str.Malina Mică dlui Oleg Sahno”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2351 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-19 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din str. Basarabilor dlui Oleg Cernei”
y Dеsрге examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-2345 din 07.03.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-28 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ
din cartierul locativ str. Bucovinei dlui Vladimir Bogatîriov”
y Despre examinarea recursurilor Procuraturii municipiului Chişinău nr. 37-l-8d/07-12578 din 23.10.2007 şi nr. 07-155
pet/08-2817 din 13.03.2008 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinâu nr. 28/52-4 din 05.08.2005 „Cu privire la
operarea de modificări în decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 5/35-4 din 21.02.2002” şi deciziei Primăriei municipiului
Chişinău nr. 5/35-4 din 21.02.2002 “Cu privire la repartizarea unui lot de pământ din str. Mitropolit Varlaam, colţ cu str. L. Tolstoi,
Fondului Filantropic al Invalizilor Războiului din Afganistan”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-l-8d/08-5125 din 13.05.2008 privind anularea deciziei
Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/26-29 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din str.
Otopeni, 6 dlui Ion Crohin”
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/36

01 august 2008

Cu privire la aprobarea Contractului de recreditare a împrumutului destinat
pentru construcţia locuinţelor sociale, încheiat între Ministerul Finanţelor
şi Consiliul municipal Chişinău, şi Acordului de cooperare dintre Unitatea
de implementare a proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile
socialmente vulnerabile şi Consiliul municipal Chişinău
Întru executarea subpunctului 4.3 din decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/18 din 17.07.2008 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare și acordarea de împuterniciri primarului general al
municipiului Chișinău pentru semnarea documentelor ce reglementează realizarea proiectului destinat construcţiei locuinţelor sociale”,
în temeiul Legii nr. 215-XVI din 12.10.2007 „Pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca
pentru Dezvoltare a Consiliului Europei”, art. 43 alin. (2) și art. 18 lit. h)
din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23.11.2007,
art. 14 (2) lit. b) și n), art. 19 (4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”, art. 14 din Legea nr. 397-XV din
16.10.2003 „Privind finanţele publice locale” și Hotărârii de Guvern nr.
1136 din 18.10.2007, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

nat pentru construcţia locuinţelor sociale, încheiat între Ministerul
Finanţelor și Consiliul municipal Chișinău, și Acordul de cooperare
dintre Unitatea de implementare a proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile și Consiliul municipal
Chișinău.
2. Primarul general al municipiului Chișinău Dorin Chirtoacă va
asigura controlul îndeplinirii
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

1. Se aprobă Contractul de recreditare a împrumutului desti-

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-18

31 iulie 2008

Cu privire la privatizarea terenurilor1 aferente obiectivelor private din str.
Pruncul, 2 (Zona industrială „Vatra”)
Având în vedere cererile depuse de către cumpărători cu privire
la cumpărarea terenurilor aferente obiectivelor proprietate comună,
acordul Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului, în temeiul art. 4 (9) și anexei la Legea nr. 1308-XIII din
25.07.1997 “Privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare
a pământului”, art. 9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente,
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 562 din 23.10.1996, art. 14 (2)
lit. b) - lit. e), art. 19 (4) și art. 77 (2) și (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se consideră utilizate în procesul tehnologic terenurile
din str. Pruncul, 2, aferente obiectelor proprietate privată în limitele
suprafeţelor indicate în planurile anexate (anexele nr. 1.1 și nr. 2.1).

zitare, conform planului anexă nr. 3.
4.

Cumpărătorii terenurilor se obligă:

4.1. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de
o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractele de arendare
și de vânzare-cumpărare a terenurilor, cu achitarea preţului la o plată
unică, și să le autentifice notarial în modul stabilit de legislaţie.
4.2. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării notariale a contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor,
trecerea în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.
4.3. Să efectueze amenajarea complexă a terenurilor privatizate.

2.
Se acceptă vânzarea terenurilor aferente imobilelor din str.
Pruncul, 2, la preţul normativ, proporţional cotelor-părţi stabilite,
conform listei anexate (anexele nr. 1 și nr. 2).
3. Se dă în arendă S.R.L. „TICRICON”, pe un termen de cinci ani,
terenul cu suprafaţa de 0,417 ha, aferent construcţilor existente din
str. Pruncul, 2, pentru exploatarea ulterioară a întreprinderii de depo-

4.4. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele tehnice aflate în limitele terenurilor aferente obiectivelor private,
pentru exploatarea și deservirea lor.
4.5. În cazul construcţiei sau reconstrucţiei, să obţină certificatul
de urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii
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funciare.
4.6. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul
privat și impozitul funciar în funcţie de suprafeţele terenurilor respective.
5.

6.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafeţele terenurilor privatizate.
7.
Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism
și relaţii funciare:

La folosirea terenurilor, cumpărătorii sunt obligaţi să asigu-

re:
5.1. Accesul necondiţionat al serviciilor specializate, pentru deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de uz comun și de
infrastructură tehnică.

7.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţurilor terenurilor aferente și contractele de arendare și de vânzare-cumpărare pe care le
va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.

5.2. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare
și urbanistice.

7.2. În cazul în care din vina cumpărătorilor contractele de vânzare-cumpărare nu vor fi perfectate în termenul stabilit, va prezenta
Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea acestei decizii.

5.3. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren
a indicatoarelor de hotar și de geodezie.

tru.

5.4. Neadmiterea îngrădirii terenurilor, schimbării destinaţiei lor
și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei Primăriei municipiului
Chișinău.
6.

7.3. Va opera modificările respective în documentaţia de cadas-

8. Viceprimaral de ramură al municipiului Chișinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

Se solicită:

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

6.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău ca, la înregistrarea proprietarilor de teren, să-i avizeze în scris asupra restricţiilor
privind folosirea terenurilor.

ANEXĂ nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/22-18 din 31 iulie 2008

Lista
cumpărătorilor terenului aferent obiectivului proprietate privată lit. „A”
din str. Pruncul, 2 (la preţ normativ)
Nr.
d/o

Cumpărătorul, adresa terenului

Suprafaţa
terenului aferent, ha

Cota-parte, %

Preţul de vânzare a terenului, lei

1.

Î.I. „OCHINCĂ E.", str. Pruncul, 2

0,239

45.39

110735

2.

S.R.L. „SANTEHCOM-S", str. Pruncul, 2

0,239

4.20

10246

3.

S.R.L. „TICRICON", str. Pruncul, 2

0,239

25.77

62869

4.

IONIŢA OLIMPIADA, str. Pruncul, 2

0,239

12.08

29471

5.

PITUȘCAN ALEXANDRU, str. Pruncul, 2

0,239

6.42

15662

6.

S.C. „PAPIRCART" S.R.L., str. Pruncul, 2

0,239

3.64

8880

7.

BIVOL FIODOR,
str. Pruncul, 2

0,239

2.50

6099

Destinaţia terenului

Exploatarea blocului de
producţie

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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ANEXĂ nr.2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/22-18 din 31 iulie 2008

Lista
cumpărătorilor terenului aferent obiectivului proprietate privată lit. „B”
din str. Pruncul, 2 (la preţ normativ)
Nr.
d/o

Cumpărătorul, adresa terenului

Suprafaţa
terenului aferent, ha

Cota-parte, %

Preţul de vânzare
a terenului, lei

1.

Î.I. „OCHINCA E.", str. Pruncul, 2

1.444

31.76

468 138

2.

S.R.L. „SANTEHCOM-S", str. Pruncul, 2

1.444

3.37

49673

3.

S.R.L. „TICRICON", str. Pruncul, 2

1.444

12.65

186459

4.

S.R.L. „INTERACTIVITATE", str. Pruncul, 2

1.444

8.54

125 879

5.

S.C. „FERCONSTRUCŢIE" S.R.L., str. Pruncul, 2

1.444

9.83

144 893

6.

S.R.L. „ACORD-M", str. Pruncul, 2

1.444

0.70

10318

7.

S.R.L. „T", str. Pruncul, 2

1.444

9.10

134 133

8.

S.R.L. „ELSANTEH-P.S.", str. Pruncul, 2

1.444

9.33

137523

9.

S.C. „PAPIRCART" S.R.L., str. Pruncul, 2

1.444

10.36

152 705

10.

BARCARI VEACESLAV, str. Pruncul, 2

1.444

4.36

64266

Destinaţia terenului

Exploatarea întreprinderii
industriale de producţie și
depozitare

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/5

23 septembrie 2008

Cu privire la crearea comisiei speciale a Consiliului municipal Chişinău
pentru investigarea situaţiei la ziarul public municipal „Capitala”
În temeiul art.14 alin. (2) lit. z) și art. 19 alin. (3) din Legea nr.
436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, și avînd
în vedere informaţia prezentată de consilierul A. Roman, Consiliul
municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă componenţa Comisiei speciale a Consiliului municipal Chișinău pentru investigarea situaţiei apărute la ziarul public
municipal „Capitala” (conform anexei).
2. Comisia specială:
2. l. va analiza ediţia specială a ziarul public municipal „Capitală”

difuzat la data de 31 august anul curent;
2.2. va elabora o concepţie de editare a ziarului public municipal
„Capitală” pentru următorii ani.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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ANEXA la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/5 din 23 septembrie 2008

Comisia specială
a Consiliului municipal Chişinău pentru investigarea situaţiei la ziarul
public municipal „Capitala”
Roman Alexandru
Cuneţchi Tatiana
Onișcenco Oleg
Handrabura Loretta
Klimenco Valerii

consilier municipal
consilier municipal
consilier municipal
consilier municipal
consilier municipal
SECRETAR AL CONSILIULUI
Nicolae MĂNĂSTÂRLI

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/7

23 septembrie 2008

Сu privire la Programul municipal de promovare a modului sănătos de viaţă
pentru anii 2008-2015
Avînd în vedere nota informativă a Centrului de Medicină Preventivă municipal Chișinău „Cu privire la Programul municipal de
promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2008-2015”, în
scopul menţinerii și fortificării sănătăţii populaţiei municipiului Chișinău, conform prevederilor Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr.1513-Xll din 16 iunie 1993 și Hotăririi Guvernului Republicii Moldova nr. 658 din 12 iunie 2007 „Cu privire la
Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru
anii 2007-2015”, în temeiul art. 14 (2) lit. p) și art. 19 (4) din Legea nr.
436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă:
1.1. Programul municipal de promovare a modului sănătos de
viaţă pentru anii 2008-2015 (anexa nr. l);
1.2. Componenţa nominală a Consiliului pentru coordonarea și
monitorizarea realizării Programului municipal de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2008-2015 (anexa nr.2);
1.3. Regulamentul Consiliului pentru coordonarea și monitorizarea realizării Programului municipal de promovare a modului sănătos
de viaţă pentru anii 2008-2015 (anexa nr.3).
2. Directorul Direcţiei sănătăţii a Consiliului municipal Chișinău (dl
Mihai Moldovanu) va asigura, de comun acord cu medicul-șef al Centrului de Medicină Preventivă Municipal Chișinău (dl lurie Pînzaru):
2.1. Coordonarea măsurilor de realizare a Programului municipal, cu prezentarea, în caz de necesitate, a propunerilor de rectificare a acestui Program în funcţie de condiţiile reale din teritoriu;
2.2. Efectuarea supravegherii și monitorizării permanente asupra
organizării si realizării obiectivelor trasate, cu prezentarea semestrială
a informaţiei la acest capitol, în termen de pînă la data de 15 a lunii
ce urmează după expirarea termenului, Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

3. Direcţiile și serviciile interesate ale Primăriei municipiului Chisinfui. Preturile de sector, primăriile orașelor și satelor (comunelor)
din componenţa municipiului Chișinău, conducătorii serviciilor descentralizate în teritoriu vor asigura:
3.1. Realizarea obiectivelor stipulate în Programul municipal de
promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2008-2015;
3.2. Prezentarea semestrială, pînă la data de 10 a lunii ce urmează după expirarea termenului, a informaţiilor privind măsurile
întreprinse în vederea realizarii Programului nominalizat în adresa
Consiliului pentru coordonarea si monitorizarea realizării Programului teritorial de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii
2008-2015.
4. Direcţia generală finanţe (dna Măria Cărăuș) va ţine cont, la
formarea anuală a bugetului, de necesităţile de finanţare a Programului conform devizului de cheltuieli aprobat.
5. Directorul Ziarului public municipal „Capitala” (dna Rodica Afanasiev) va asigura acordarea spaţiului pentru publicarea materialelor
de promovare a modului sănătos de viaţă și va mediatiza mersul
realizării Programului respectiv.
6. Se consideră nulă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr.
27/5 din 03.12.1998 ,.Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind realizarea Programului naţional de educaţie pentru sănătate a
populaţiei și promovare a modului sănătos de viaţă”.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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ANEXĂ nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/7 din 31 iulie 2008

PROGRAMUL MUNICIPAL
de promovare a
modului sănătos de viaţă pentru anii 2008-2015
Programul municipal de promovare a modului sănătos de viaţă
pentru anii 2008-2015 este elaborat în baza Programului naţional de
promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015, aprobat
prin Hotărirea de Guvern nr. 658 din 12 iunie 2007.
I. ARGUMENTĂRI
Menţinerea și fortificarea sănătăţii este o sarcină socială primordială, ce poate fi realizată numai prin eforturile comune ale tuturor factorilor de decizie, inclusiv ale instituţiilor statale și publice, instituţiilor
medicale, prin colaborarea intersectorială, sporirea responsabilităţii fiecărei părţi și motivarea reală a fiecărui cetăţean în păstrarea sănătăţii
proprii și a sănătăţii publice.
Destul de alarmantă a devenit situaţia medico-demografică atît în
întregime pe ţară, cît și în cadrul municipiului. Nivelul natalităţii continuă să scadă. Sporul natural al populaţiei în ultimii 10 ani este în descreștere continuă și a constituit pe municipiul Chișinău în anul 2007 0,8. Durata medie de viaţă constituie 66,8 ani, inclusiv la bărbaţi - 62,0
ani și la femei - 70,4 ani, fiind una din cele mai joase din Europa.
Una dintre tendinţele nefaste este și creșterea mortalităţii populaţiei în vîrstă aptă de muncă. Cauzele principale ale mortalităţii le constituie maladiile sistemului cardiovascular, tumorile maligne, traumele
și accidentele, bolile organelor respiratorii.
Analizînd tendinţele existente ale dezvoltării medico-demografice, constatăm apariţia unor modificări structurale nefavorabile în
componenţa generală de vîrstă a populaţiei: numărul copiilor și adolescenţilor scade, iar cel al persoanelor de vîrstă avansată și inapte de
muncă se majorează.
Incidenţa generală în municipiul Chișinău în ultimii ani a sporit considerabil și constituie 4318,1 cazuri la 100 mii populaţie (anul
2007). Sunt răspîndite mai frecvent astfel de maladii ca: maladiile cardiovasculare, care determină 54-55% din mortalitatea generală a populaţiei, bolile psihice, endocrine, alergice, tumorile maligne, infarctul
miocardic, ulcerul stomacal șl duodenal, afecţiunile ficatului, rinichilor,
maladiile organelor respiratorii etc. Astfel, maladiile psihice au atins
cifra de 440,8, patologia endocrinologică - 302,45, tumorile maligne 1470,1 cazuri la 100 mii populaţie.
O situaţie nefastă s-a creat în ceea ce privește răspîndirea maladiilor social-condiţionate: infecţia HIV/SIDA, infecţiile cu transmitere
sexuală, alcoolismul. Narcomania, tuberculoza rămîn probleme prioritare de sănătate publică, în anul 2007 incidenţa în municipiul Chișinău prin narcomanie a constituit 924 cazuri (99,6 la 100 mii populaţie),
anul 2006 - 899 cazuri (96,9 la 100 mii populaţie), prevalenţa atingînd
6680 cazuri (720,4 la 100 mii populaţie).
Incidenţa prin alcoolism și psihoze alcoolice în municipiul Chișinău a fost în creștere (de la 54,1 în anul 2004 la 81,2 cazuri la 100 mii
populaţie în anul 2007). Actualmente peste 17 % din elevi consumă
băuturi alcoolice permanent.
În ultimii ani se atestă o creștere continuă a cazurilor noi înregistrate de purtători ai infecţiei HIV, numărul cazurilor noi înregistrate a
crescut de la 47 cazuri în 2004 la 89 cazuri în 2007 (indicele morbidităţii majorîndu-se de la 5,8 la 12,9 la 100 mii populaţie respectiv).
Conform situaţiei de la l ianuarie 2008, în municipiul Chișinău au fost
depistate în total 892 persoane infectate cu virusul HIV, în procesul
epidemic fiind antrenate toate teritoriile administrative ale municipiu-

lui Chișinău.
O problemă alarmantă prezintă răspîndirea fumatului. Actualmente fumează 46 % din populaţia adultă și 15-18 % din copiii de
vîrstă școlară.
Anumite stări morbide sunt determinate de factori precum poluarea mediului înconjurător, creșterea tensiunii neuro-psihologice,
nivelul scăzut al instruirii fizice și igienice a populaţiei, mai ales a tinerilor, stresul socioeconomic, alimentaţia neraţională, deprinderile
dăunătoare, sedentarismul, nivelul scăzut al culturii sanitare a populaţiei, incompetenţa în problemele de profilaxie, planificare familială,
atitudinea neglijentă, iresponsabilă faţă de propria sănătate etc.
În situaţia epidemiologică creată, lipsa mijloacelor specifice pentru prevenirea maladiei SIDA și tratarea narcomaniei, nivelul înalt al
morbidităţii prin maladii infecţioase și cronice neinfecţioase, răspîndirea în rîndurile populaţiei, mai ales la copii și tineret, a deprinderilor
dăunătoare (fumatul, narcomania, consumul excesiv de alcool) necesită intensificarea măsurilor de profilaxie și, în primul rînd, de mobilizare socială a populaţiei prin realizarea măsurilor de educaţie pentru
sănătate, prin organizarea diverselor acţiuni de promovare a modului
sănătos de viaţă și ridicarea nivelului de cultură sanitară a populaţiei. Acest lucru va contribui esenţial la cultivarea unui comportament
conștient și responsabil, care va conduce la stabilirea echilibrului biologic, psihic, cultural și spiritual al omului și, ca rezultat, la menţinerea și fortificarea sănătăţii, recuperarea capacităţii de muncă, evitarea
traumatismului, violenţei și accidentelor, renunţarea la deprinderile
dăunătoare și la prelungirea duratei active a vieţii.
II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Programul municipal de promovare a modului sănătos de viaţă
pentru anii 2008-2015 este orientat spre asigurarea realizării la nivel
local a prevederilor Programului naţional de promovare a modului
sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015. avînd drept scop primordial
promovarea în societate a unui mod sănătos de viaţă, prevede soluţionarea problemei prioritare în domeniul sănătăţii publice -menţinerea
și fortificarea sănătăţii populaţiei.
Programul prevede conjugarea eforturilor, prin implicarea și coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, massmedia, agenţilor economici, persoanelor fizice, ONG-urilor ca și coparteneri în realizarea activităţilor de educaţie pentru sănătate și de
promovare a modului de viaţă sănătos;
Obiectivele principale sînt:
- modificarea atitudinii populaţiei faţă de sănătatea proprie,
transformarea cunoștinţelor în domeniul igienei în convingeri și acţiuni concrete și adecvate;
- executarea prevederilor actelor legislative și normative în domeniul protecţiei muncii și sănătăţii;
- asigurarea asistenţei medicale prin acţiuni economic eficiente
privind menţinerea și fortificarea sănătăţii populaţiei;
- normalizarea și ameliorarea parametrilor dezvoltării fizice a persoanelor angajate în cîmpul muncii și a generaţiei în creștere;
- menţinerea și consolidarea rezervei de forţă fizică de muncă;
- reducerea pagubelor, inclusiv economice și morale, cauzate de
îmbolnăviri, pierderi ale capacităţii de muncă și de invalidităţi;
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III. PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA PROGRAMULUI TERITORIAL
Nr. d/o

Denumirea acţiunii

Responsabilii de executare

Termenele de executare

I. Măsuri de organizare și consolidare a serviciului de educaţie pentru sănătate, bazei tchnico-materiale a subdiviziunilor de educaţie pentru sănătate
1.

Implementarea în activitate a actelor legislative și normative în domeniul promovării sănătăţii și educaţiei
pentru sănătate

Direcţia sănătăţii; Direcţia generală educaţie, tineret și sport (DGETS); CMPM
Chișinău

2008-2015

2.

Dezvoltarea în continuare a Centrului de resurse informaţionale și instruire igienică a populaţiei din cadrul
CMPM Chișinău, cu amenajarea a două săli de studii

Administraţia CMPM municipal Chișinău

2008

3.

Crearea în instituţiile medico-sanitare publice municipale a cabinetelor de educaţie pentru sănătate

Direcţia sănătăţii; Conducătorii IMSP

2008

4.

Deschiderea "cabinetelor copilului sănătos" în Asociaţiile Medicale Teritoriale, Centrele de Sânătate și în Centrele Medicilor de Familie

Direcţia sănătăţii; Conducătorii IMSP

2008

5.

Dotarea secţiei de educaţie pentru sănătate a CMPM
Chișinău, a cabinetelor de educaţie pentru sănătate și a
"cabinetelor copilului sănătos din instituţiile medico-sanitare publice cu tehnica de calcul și audiovizuală

Administraţia CMP municipal Chișinău;
Direcţia sănătăţii; Conducătorii IMSP

2008-2010

II. Pregătirea cadrelor medicale și nemedicale în domeniul educaţiei pentru sănătate
6.

Asigurarea instruirii profesionale postuniversitare continue a cadrelor medicale din domeniul educaţiei pentru
sănătate a populaţiei și promovării modului sănătos de
viaţă

Administraţia CMP municipal Chișinău;
Direcţia sănătăţii; Conducătorii IMSP

2008-2015

7.

Asigurarea instruirii specialiștilor din instituţiile preșcolare și preuniversitare în domeniul educaţiei pentru
sănătate

DGETS; Direcţia sănătăţii; CMPM Chișinău

2008

III. Elaborarea și implementarea programelor și editarea materialelor didactice de educaţie pentru sănătate, efectuarea cercetărilor știinţifico-practice
8.

Implementarea continuă în activitatea de educaţie pentru sănătate a realizarilor știinţifice noi în domeniu

CMPM Chișinău; Direcţia sănătăţii; Conducătorii IMSP

2008-2015

9.

Elaborarea și implementarea programelor-tip de instruire igienică a contingentelor periclitate și a angajaţilor
din economia naţională care lucrează în condiţii nocive

CMPM Chișinău

2008

10.

Asigurarea instruirii igienice a grupurilor periclitate,
angajaţilor și angajatorilor din economia naţională care
activează în condiţii nocive

Direcţiile și serviciile interesate ale Primăriei municipiului Chișinău; Agenţii
economici

2008-2015

11.

Efectuarea sondajelor în diferite grupuri de populaţie
privind educaţia pentru sănătate în scopul stabilirii nivelului de cunoștinţe și doleanţelor populaţiei în acest
domeniu

CMPM Chișinău; DGETS

2008-2015

12.

Elaborarea, editarea în tiraj de masă și distribuirea materialelor ilustrative și a literaturii de popularizare a cunoștinţelor medico-igienice

Direcţia sănătăţii; CMPM Chișinău

2008-2015

l.3.

Organizarea periodică în cadrul bibliotecilor, sălilor de
lectură și expoziţii a expoziţiilor de materiale ilustrative
etc., avînd ca subiect promovarea modului sănătos de
viaţă și educaţia pentru sănătate a populaţiei

Direcţia sănătăţii; Direcţia cultură; DGETS;
CMPM Chișinău

2008-2015
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Nr. d/o

Denumirea acţiunii

Responsabilii de executare

Termenele de executare

14.

Instruirea colaboratorilor Comisariatului general de
poliţie, Direcţiei situaţii excepţionale, conducătorilor
auto în vederea însușirii tehnicii de acordare a primului
ajutor medical

Comisariatul general de poliţie; Direcţia
situaţii excepţionale; Direcţia sănătăţii

2008-2015

15.

Acordarea asistenţei metodice, organizatorice și consultative direcţiilor și serviciilor Primăriei, altor servicii și
instituţii antrenate în realizarea prevederilor Programului naţional

Direcţia sănătăţii: CMPM Chișinău

2008-2015

IV. Mobilizarea socială a populaţiei
Antrenarea comunităţii în realizarea acţiunilor
de educaţie pentru sănătate

CMPM Chișinău; Direcţiile și
serviciile interesate ale
Primăriei; Preturile de sector;
Primăriile orașelor și satelor
(comunelor) din componenţa
municipiului

2008-201 5

17.

Organizarea și desfășurarea unei serii de
activităţi educative pentru sănătate și
promovare a modului sănătos de viaţă:
a) Bilunarul de salubrizare și amenajare a
localităţilor- martie-aprilie;
b) Ziua „Un arbore pentru dăinuirea noastră"
prima zi de sîmbătă a lunii aprilie;
c) Ziua Mondială a apei — 22 martie;
d) Ziua Mondială de combatere a tuberculozei
- 24 martie;
e) Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie;
0 Ziua Mondială Fără Tutun - 3 1 mai;
g) Ziua Mondială a Copilului - 1 iunie;
h) Ziua Internaţională de Luptă împotriva
Drogurilor - 26 iunie;
i) Ziua Mondială de Combatere a Maladiilor
Cardiovasculare;
j) Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale;
k) Săptămîna de profilaxie și combatere a
cancerului;
l) Ziua Mondială a Curăţeniei - 23 septembrie;
m) Ziua Mondială de Profilaxie și Combatere
a Maladiei SIDA - 1 decembrie;
n) Ziua Mondială Fără Fumat - prima zi de joi
a lunii decembrie

Direcţia sănătăţii;
DGETS;
Direcţia cultură;
CMPM Chișinău; Agenţia
ecologică Chișinău, alte
servicii descentralizate în
teritoriul municipiului;
Preturile de sector;
Primăriile orașelor și
satelor (comunelor) din
componenţa municipiului;
Redacţia ziarului public
municipal „Capitala",
alte SIM din teritoriul
municipiului

2008-20 1 5

18.

Organizarea și desfășurarea lunilor, decadelor și săptămînilor de propagare a cunoștinţelor în vederea promovării modului sănătos de viaţă, profilaxiei maladiilor
transmisibile și netransmisibile, planificării familiei,
combaterii deprinderilor dăunătoare etc.

Direcţia sănătăţii;
DGETS;
Direcţia cultură;
CMPM Chișinău și alte servicii descentralizate în teritoriul municipiului; Preturile
de sector; Primăriile orașelor și satelor (comunelor) din componenţa municipiului;
Redacţia ziarului public
municipal „Capitala".
alte SIM din teritoriul
municipiului

2008-2015

19

Desfășurarea emisiunilor permanente în direct
cu radioascultăiorii, la postul de radio
..Sănătatea", cu tematica promovării modului ,
sănătos de viaţă și educaţiei pentru sănătate

CMPM Chișinău;
Direcţia sănătăţii

2008-2015.
săptămînal

16.
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Nr. d/o

Termenele de executare

Denumirea acţiunii

Responsabilii de executare

20.

Organizarea concursurilor de desene, trecerilor în revistă a materialelor editate, conferinţelor, olimpiadelor,
editarea buletinelor sanitare, avînd ca temă promovarea
modului sănătos de viaţă, combaterea narcomaniei, fumatului, abuzului de alcool, proiecţia mediului, alimentaţia raţională etc.

Direcţia cultură; DGETS; Direcţia sănătăţii;
CMPM Chișinău

2008-2015

21.

Informarea populaţiei despre starea de sănătate din teritoriu, situaţia sanitaro-epidemiologică, starea mediului
înconjurător, înregistrarea accidentelor rutiere, incendiilor și altor situaţii excepţionale

Direcţia Sănătăţii; CMPM Chișinău; Agenţia ecologică: Comisariatul general de
poliţie; Direcţia Situaţii Excepţionale

2008-2015

23.

Organizarea și efectuarea permanentă a măsurilor
de protecţie a mediului înconjurător, de salubrizare,
amenajare și înverzire a localităţilor urbane și rurale, a
gospodăriilor, organizaţiilor, întreprinderilor etc., cu implicarea comunităţii și a populaţiei

PreturiIe de sector; Primăriile localităţilor
din componenţa municipiului; Serviciile
de salubrizare; Agenţii economici; Agenţia
ecologică și alte servicii descentralizate în
teritorii interesate în problemă

2008-2015

24.

Interzicerea strictă a comerţului stradal și neautorizat,
inclusiv în perimetrul pieţelor

Comisariatul general de poliţie; Preturile
de sector; Primăriile locale; alte servicii
interesate ale Primăriei municipale

Permanent

25.

Asigurarea cu produse alimentare și mărfuri industriale
inofensive pentru sănătate

Direcţia agricultură și alimentaţie; Agenţii
economici

Permanent

2(i.

Crearea posturilor locale de radio în cadrul pieţelor și
Centrelor comerciale, în scopul difuzării informaţiilor cu
tematica promovării modului sănătos de viaţă și educaţiei pentru sănătate

Agenţii economici; Direcţia generală
comerţ, alimentaţie publică și prestări
servicii

2008-2009

27.

Asigurarea condiţiilor sănătoase la locurile de muncă

Agenţii economici; Sindicatele de ramură

Permanent

28.

Realizarea măsurilor privind modernizarea proceselor
tehnologice, în scopul protecţiei mediului ambiant și
îmbunătăţirii condiţiilor de muncă

Agenţii economici

2008-2015

24.

Organizarea și desfășurarea anuală în teritoriile administrative a concursului „Cea mai salubră gospodărie"

Primăriile orașelor și satelor (comunelor)
din componenţa municipiului; Direcţia
socio-ecologică

2008-2015

30.

Organizarea și desfășurarea anuală la nivel de municipiu
a concursului „Cea mai amenajată și salubră localitate",
înaintarea învingătorilor pentru participare la finala
republicană

Direcţia socio-ecologică; Agenţia Ecologică municipală Chișinău

2008-2015

31.

Monitorizarea condiţiilor de întreţinere și îngrijire a
animalelor domestice în localităţile rurale (pășunat,
adăpat), rezolvarea problemei animalelor vagabonde, în
scopul prevenirii maladiilor zooantroponoze

Primăriile orașelor și satelor (comunelor)
din componenţa municipiului; Preturile
de sector; Serviciul sanitar veterinar

2008-2015

32.

Prevederea, la etapa proiectării, a construcţiei și reconstrucţiei străzilor și șoselelor auto, a benzilor speciale
pentru ciclism și alergări, precum și a locurilor și rampelor de traversare pentru pietonii în cărucioare cu rotile

Direcţia generală arhitectură, urbanism
și relaţii funciare; Direcţia generală transport public și căi de comunicaţie; Î. M.
„Direcţia construcţii capitale"

2008-2015

33.

C'rearea condiţiilor de practicare a culturii și a sportului,
organizarea diverselor acţiuni sportive în masă

DGETS; Preturile de sector; Primăriile orașelor și satelor (comunelor) din componenţa municipiului

2008-2015

34.

Asigurarea instituţiilor instructiv-educative cu edificii și
terenuri sportive, reparaţia și amenajarea anuală a celor
existente

DGETS; Preturile de sector; Primăriile orașelor și satelor (comunelor) din componenţa municipiului

2008-2015
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35.

Crearea și dezvoltarea în cadrul instituţiilor de învăţămînt a diverselor secţii sportive

DGETS; Conducătorii instituţiilor de învăţămînt

2008-2015

36.

Organizarea și desfășurarea competiţiilor sportive între
elevi la nivel de instituţii de învăţămînt, teritorii administrative și municipiu

DGETS; Preturile de sector; Primăriile orașelor și satelor (comunelor) din componenţa municipiului

2008-2015

37.

Organizarea și desfășurarea anuală la nivel de municipiu
a concursului „Școala mea — mîndria mea"

Direcţia generală educaţie, tineret și sport

2008-2015

38.

Asigurarea funcţionării în perioada caniculară a taberelor de înremare a sănătăţii copiilor, organizarea activităţii pe lîngă instituţiile de învăţămînt a taberelor cu sejur
de zi

DGETS; Preturile de sector; Primăriile orașelor și satelor (comunelor) din componenţa municipiului

2008-2015

39.

Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în cartierele locative, în Centrele culturale și comerciale mari

Preturile de sector; Agenţii economici

2008-2010

40.

Asigurarea alimentaţiei de calitate și raţionale a copiilor
din instituţiile preșcolare și elevilor din instituţiile de
învăţămînt preuniversitar

DGETS; Preturile de sector; Primăriile
orașelor și satelor (comunelor) din componenţa municipiului; Conducătorii instituţiilor pentru copii și adolescenţi

2008-2015

41.

Includerea obligatorie în meniurile unităţilor de alimentaţie publică a bucatelor alimentare dietetice

Agenţii economici

2008-2015

42.

Interzicerea publicităţii cu produse de tutungerie, băuturi alcoolice, produse alimentare neautorizate

Preturile de sector; Primăriile orașelor și
satelor (comunelor) din componenţa municipiului; Direcţiile și serviciile interesate
ale Primăriei municipiului Chișinău

Permanent

43

Interzicerea vînzării produselor de tutungerie și a băuturilor alcoolice copiilor și minorilor în vârstă de pînă Ia
1 8 ani

Preturile de sector; Primăriile orașelor și
satelor (comunelor) din componenţa municipiului; Direcţiile și serviciile interesate
ale Primăriei municipiului Chișinău; Agenţii economici

Permanent

44.

Interzicerea comercializării produselor de tutungerie și
a băuturilor alcoolice în apropierea instituţiilor de învăţămînt. în locuri publice, în gări etc.

Preturile de sector; Primăriile orașelor
și satelor (comunelor) din componenţa
municipiului; Direcţiile interesate ale Primăriei municipiului Chișinău; Serviciile
descentralizate în teritoriu abilitate

Permanent

V. Colaborarea cu mass-media
45.

Implicarea mass-mediei în activităţile de promovare a
modului sănătos de viaţă și de educaţie pentru sănătate

Preturile de sector; Primăriile orașelor
și satelor (comunelor) din componenţa
municipiului: Direcţiile interesate ale
Primăriei municipiului Chișinău; Serviciile
descentralizate în teritoriu abilitate

Permanent

46.

Mediatizarea campaniilor și acţiunilor în masă de promovare a sănătăţii și educaţiei pentru sănătate a populaţiei

Instituţia publică Ziarul public municipal
„Capitala"; Companiile radio, TV și publicaţiile private

2008-2015

47.

Lansarea pe posturile audiovizualului a filmelor de scurt
metraj de popularizare a știinţei și documentare, clipurilor audio și video cu tematica educaţiei pentru sănătate
a populaţiei si promovării modului sănătos de viaţă

Companiile private de radio și TV din teritoriul municipiului Chișinău

2008-2015
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Nr. d/o
48.

Denumirea acţiunii
Participarea reprezentanţilor mass-media la desfășurarea diferitor întruniri dedicate acordării asistenţei medicale, asigurărilor medicale, promovării modului sănătos
de viaţă

Responsabilii de executare
Direcţia sănătăţii; CMPM Chișinău; Conducătorii IMSP; Instituţia publică ziarul
public municipal „Capitala"; Companiile
radio, TV și publicaţiile private

Termenele de executare
2008-2015

VI. Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu
49.

Stabilirea și menţinerea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu

Direcţia sănătăţii; CMPM Chișinău; DGETS;
Direcţia cultură; Preturile de sector; Primăriile orașelor și satelor (comunelor) din
componenţa municipiului

2008-2015

50.

Antrenarea organizaţiilor neguvernamentale la desfășurarea activităţilor de educaţie pentru sănătate a populaţiei în domenii de maxim interes pentru sănătatea
publică

Direcţia sănătăţii: CMPM Chișinău; DGETS;
Direcţia cultură; Preturile de sector; Primăriile orașelor și satelor (comunelor) din
componenta municipiului

2008-2015

51.

Acordarea asistenţei consultative organizaţiilor neguvernamentale la organizarea și desfășurarea activităţilor
de educaţie pentru sănătate a populaţiei

Direcţia sănătăţii; CMPM Chișinău; DGETS;
Direcţia cultură

2008-2015

52.

Desfășurarea periodică a întrunirilor cu organizaţiile
neguvernamentale, în scopul acordării asistenţei consultativ-metodice, coordonării activităţilor comune în
educaţia pentru sănătate a populaţiei

Direcţia sănătăţii; CMPM Chișinău; Preturile de sector; Primăriile orașelor și satelor
(comunelor) din componenţa municipiului

2008-2015

VII. Acţiuni de realizare a programului și dirijarea serviciului educaţie pentru sănătate
53.

Monitorizarea mersului realizării programului municipal
de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii
2008-2015

Consiliul pentru coordonarea și monitorizarea realizării Programului

2008-2015

54.

Dirijarea activităţii sistemului de educaţie pentru sănătate a populaţiei și promovarea modului sănătos de
viaţă în realizarea Programului municipal de promovare
a modului sănătos de viaţă pentru anii 2008-2015

Direcţia sănătăţii: CMPM Chișinău

2008-2015

IV. SURSELE POTENŢIALE DE FINANŢARE A PROGRAMULUI
1. Bugetul local al municipiului Chișinău
2. Mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
3. Mijloacele financiare ale organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor cu diferite forme de proprietate
4. Mijloacele financiare ale organizaţiilor nonguvernamentale
5. Donaţiile organizaţiilor, instituţiilor și persoanelor particulare

Bugetul
local

Alte surse

Bugetul
local

Alte surse

Bugetul
local

2009

200,0

-

-

100.0

-

100,0

50.0

Instruirea cadrelor medicale și nemedicale în materie de educaţie pentru sănătate

3.

99,0

33,0

286,0

30,0

1063,0

-

-

-

6,5

10.0

81.5

-

-

16.5

6,5

10,0

Alte surse
81,5

-

16.5

16.5

100.0

Bugetul
local

Realizarea emisiunilor permanente la
posturile radio și TV, cu tematica promovării sănătăţii și educaţiei pentru sănătate

Editarea articolelor prin intermediul presei scrise, cu tematica promovării sănătăţii și educaţiei pentru sănătate

Elaborarea materialelor ilustrativ - informative pentru diferite grupuri de populaţie cu tema promovării unui mod de viaţă
sănătos

Susţinerea campaniilor de comunicare
prin sursele mass-media

4.

5.

6.

7.

70,0

245,0

115,5

115,5

40.0

165,0

160,0

261,5

120,0

400,0

400,0

1550,0

-

-

-

5,0

25,0

20.0

20.0

15.0

50,0

50.0

150,0

10,0

35.0

16.5

16,5

5.0

20,0

20,0

34,5

15,0

50,0

50,0

200,0

10,0

35.0

16,5

16.5

IV. Mobilizarea comunităţii, activitatea de informare, comunicare si educare a populaţiei în promovarea unui mod de viaţă sănătos

Elaborarea suportului didactic în materie
de educaţie pentru sănătate și de promovare a modului sănătos de viaţă

II. Pregătirea cadrelor medicale si nemedicale în domeniul educaţiei pentru sănătate

200,0

1. Activităţi de consolidare a bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor de educaţie pentru sănătate

Dotarea cabinetelor de educaţie pentru
sănătate și a "cabinetelor copilului sănătos" ale instituţiilor medico-sanitare publice cu tehnică de calcul și audiovizuală

Descriere

2

1.

Nr. d/o

Bugetul
instituţiilor
medicale

2008
Bugetul
instituţiilor
medicale

inclusiv

Bugetul
instituţiilor
medicale

Total 2008-2015
2010

5,0

20,0

20,0

34.5

23.0

10,0

50.0

Bugetul
instituţiilor
medicale

15.0

50,0

50,0

200,0

150,0

-

-

(mii lei)

Alte surse

V. DEVIZUL DE CHELTUIELI AL PROGRAMULUI
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1.

Nr.
d/o

100.0

100.0

1125,0

5058,0

2012

continuare)

-

400,0

211,5

-

25.0

544.5

200.0

150,0

2013

inclusiv

471,5

75.0

50,0

2009

56.5

196.0

-

II. Pregătirea cadrelor medicale și nemedicale în domeniul educaţiei pentru sănătate

-

2014

150.0

50.0

Alte surse

-

50.0

1. Activităţi de consolidare a bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor de educaţie pentru sănătate

Dotarea cabinetelor de educaţie pentru sănătate și a "cabinetelor copilului sănătos" ale instituţiilor medico-sanitare publice cu tehnică
de calcul și audiovizuală

Descriere

1517,5

3428.0

Total activităţi ale Programului

2011

_

1500,0

Construcţia și amenajarea terenurilor
sportive, terenurilor de joacă pentru
copii, benzilor pentru ciclism, locurilor
de agrement și odihnă, salubrizarea teritoriilor

9.

375,0

1050,0

Organizarea concursurilor, expoziţiilor,
seratelor tematice, etc. pentru diferite
categorii de vîrstă la tema promovării sănătăţii și profilaxia maladiilor

Bugetul
local
Bugetul local

8.

Descriere

Bugetul instituiilor medicale

Nr. d/o

Bugetul
instituţiilor
medicale
Alte surse

Alte surse
Bugetul local

2008

Alte surse

Bugetul
local
Bugetul instituţiilor medicale

Bugetul
instituţiilor
medicale
Bugetul local

Alte surse
Bugetul instituţiilor medicale

inclusiv

Bugetul local

Bugetul
local
Alte surse

Bugetul
instituţiilor
medicale
Bugetul inslituiiilor medicale

-

561.0

200.0

150.0

Bugetul
local
Bugetul local

2010

2015

212.5

-

50,0

Bugetul
instituţiilor
medicale
Bugetul inslitutiilor medicale

(mii lei)

665.0

150.0

50.0

Alte surse
Alte surse

Total 2008-2015
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Alte surse

16,5

-

35.0

Elaborarea materialelor ilustrativ - informative
pentru diferite grupuri de populaţie cu tema
promovării unui mod de viaţă sănătos

6.

50.0

444,5 179.5

Total activităţi ale programului

9.

-

200.0

Construcţia și amenajarea terenurilor sportive, terenurilor de joacă pentru copii, benzilor
pentru ciclism, locurilor de agrement și odihnă, salubrizarea teritoriilor

50.0

150.0

8.

5,0

20,0

20,0

34,5

Organizarea concursurilor, expoziţiilor, seratelor tematice, etc. pentru diferite categorii de
vîrstă la tema promovării sănătăţii și profilaxia
maladiilor

10.0

16.5

Editarea articolelor prin intermediul presei
scrise, cu tematica promovării sănătăţii și educaţiei pentru sănătate

5.

Susţinerea campaniilor de comunicare prin
sursele mass-media

16,5

Realizarea emisiunilor permanente la posturile radio și TV cu tematica promovării sănătăţii
și educaţiei pentru sănătate

7.

Bugetul instituiilor medicale
-

Alte surse
150.0

-

Bugetul local
16,5

-

2012
Bugetul instituţiilor medicale
50,0

Alte surse
150.0

Bugetul local
16,5

-

Bugetul instituţiilor medicale
50,0

-

2013
Alte surse
150.0

-

Bugetul local
16,5

-

2014

50,0

-

Bugetul inslituiiilor medicale

2011

150.0

Alte surse

665,0

150.0

50.0

15.0

50,0

50,0

200.0

50.0

5.0

20,0

20,0

34,5

444,5 179.5

200.0

1 50.0

10,0

35,0

16,5

16,5

665.0

1 50.0

50.0

15.0

50.0

50.0

200.0

444,5

200.0

150.0

10.0

35,0

16,5

16,5

179.5

-

50.0

5,0

20.0

20.0

34.5

665.0

1 50.0

50,0

15.0

50.0

50,0

200.0

444.5

200.0

150.0

10.0

35,0

16,5

16.5

179.5

50.0

5,0

20,0

20.0

34.5

665.0

150.0

50.0

15.0

50,0

50.0

200.0

IV. Mobilizarea comunităţii, activitatea de informare, comunicare și educare a populaţiei în promovarea unui mod de viaţă sănătos

Instruirea cadrelor medicale și nemedicale în
materie de educaţie pentru sănătate

Elaborarea suportului didactic în materie de
educaţie pentru sănătate și de promovare a
modului sănătos de viaţă

Descriere

Bugetul local

4.

3.

2.

Nr.
d/o
Bugetul local
50.0

5.0

20.0

20.0

34.5

50,0

Alte surse
150.0

50.0

15,0

50,0

50,0

200.0

150.0

-

444.5 1 -9.5 665.0

200.0

150.0

10.0

35.0

16.5

16.5

16,5

-

2015
Bugetul inslitutiilor medicale

inclusiv

15

16
Lista Abrevierilor:
APL
DGETS
CMPM
IMSP
SI M
HIV
SIDA

-

Autorităţile publice locale
Deirecţia generală educaţie, tineret și sport
Centrul de Medicină Preventivă Municipal
Instituţie Medico-Sanitară Publică
Surse de informare în masă
Virusul Imunodeficienţei Umane
Sindromul Imunodeficienţei Achiziţionate

-

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MĂNĂSTÂRLI
ANEXĂ nr.2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/7 din 31 iulie 2008

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului
municipal de promovare a modului sănătos de viaţă
Lupulciuc Igor

- viceprimar, președintele Consiliului

Moldovanu Mihai

- director al Direcţiei sănătăţii a Consiliului municipal
Chișinău, vicepreședintele Consiliului

Pînzaru lurie

- medic-șef sanitar de stat al municipiului Chișinău,
medic-șef al CMPM Chișinău, vicepreședintele Consiliului

Iuraș Rodica

- șef al Centrului de instruire igienică a populaţiei,
Centrul de Medicină Preventivă municipal Chișinău,
secretar

Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana

Membrii Consiliului:
- director general al Direcţiei generale educaţie,
tineret și sport

Culev Lucia

- director al Direcţiei cultură

Spătaru Timofei

- director al Direcţiei agricultură și alimentaţie

Cărăuș Măria

- director al Direcţiei generale finanţe

Buta Galina

- vicedirector al Direcţiei sănătăţii a
Consiliului municipal Chișinău

Guștiuc Vasile

- medic-șef adjunct al Centrului de Medicină
Preventivă Municipal Chișinău

Axentiev Eugen

- comisar al Comisariatului general de poliţie
al municipiului Chișinău

Mudreac Radu

- medic-șef al Serviciului veterinar de stat al
municipiului Chișinău

Ţapeș Valentina

- director al Agenţiei ecologice Chișinău

Afanasiev Rodica

- director al Ziarului public municipal „Capitala"

Moţpan Alexandra

- șef interimar al Direcţiei administraţie publică locală
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MĂNĂSTÂRLI

17
ANEXĂ nr.3 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/7 din 31 iulie 2008

Regulamentul Consiliului pentru coordonarea şi monitorizare realizării
Programului municipal de promovare a modului sănătos de viaţă pentru
anii 2008-2015
I. Dispoziţii generale
1. Consiliul pentru coordonarea și monitorizarea realizării Programului municipal de promovare a modului sănătos de viaţă pentru
anii 2008-2015 (în continuare -Consiliul) este instituit în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului municipal „Cu privire la Programul teritorial de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii
2008-2015". În activitatea sa, Consiliul se conduce de actele legislative, normative și directive în vigoare ale Republicii Moldova și de prezentul Regulament.

b. examinează și evaluează activitatea instituţiilor, organizaţiilor
în vederea realizării Programului municipal de promovare a modului
sănătos de viaţă;
c. organizează și participă la elaborarea măsurilor de promovare
a modului sănătos de viaţă;

2. Scopul Consiliului constă în contribuirea la implementarea eficientă a activităţilor din cadrul Programului municipal de
promovare a modului sănătos de viaţă și monitorizarea realizării lui.

d. informează periodic Consiliul municipal Chișinău și Ministerul
Sănătăţii referitor la mersul realizării Programului municipal de promovare a modului sănătos de viaţă;
e. îndeplinește orice alte atribuţii în vederea realizării scopului
și sarcinilor pentru care a fost constituit, în conformitate cu legislaţia
în vigoare.

3. Consiliul își desfășoară activitatea pe principiile democraţiei,
transparenţei și colaborării reciproce între organizaţiile statale și neguvernamentale.

III. Organizarea și evidenţa activităţii Consiliului
9. Consiliul își desfășoară activitatea conform unui plan, aprobat
la una dintre ședinţele sale.

4. Activitatea Consiliului se bazează pe principii de conlucrare
intersectorială în vederea asigurării unei participări mai largi și eficiente a părţilor interesate și a stabilirii unei legături durabile între toţi
factorii-cheie implicaţi în promovarea modului sănătos de viaţă,
formarea unui comportament sanogen și responsabilizării populaţiei privind sănătatea individuală și a comunităţii.

10.Ședinţele Consiliului se ţin, de regulă, o dată în trimestru, dar
nu mai rar de o dată în 6 luni. Ședinţele Consiliului pot fi organizate și
la iniţiativa președintelui Consiliului sau la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea membrilor Consiliului cu o lună înainte.

5. Consiliul este constituit din președinte, doi vicepreședinţi,
un secretar responsabil și membri. Din componenţa Consiliului fac
parte reprezentanţi ai direcţiilor și serviciilor Consiliului municipal,
altor instituţii și organizaţii interesate din teritoriul municipiului,
în caz de eliberare a membrilor Consiliului din funcţiile deţinute,
atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele noudesemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi decizii.
6. Consiliul conlucrează cu direcţiile Consiliului municipal Chișinău, Preturile de sector și Pimăriile locale din componenţa
municipiului, alte servicii descentralizate în teritoriu în vederea organizării și desfășurării măsurilor de educaţie pentru sănătate și promovare a modului sănătos de viaţă.
7. Membrii Consiliului sînt parteneri egali, cu drepturi depline de
participare și implicare în procesul de luare a deciziilor, pentru aprobarea rezoluţiilor fiind necesare 2/3 din voturile membrilor prezenţi.
II. Funcţiile Consiliului
8. În scopul realizării Programului municipal de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2008-2015, Consiliul:
a. examinează și aprobă planurile complexe de promovare a modului sănătos de viaţă;

11.Deciziile Consiliului se adoptă prin vot deschis, cu 2/3 din voturile membrilor prezenţi.
12.Rezultatele ședinţelor se consemnează în procese-verbale,
semnate de președinte și de secretarul responsabil.
13.Ședinţele sunt prezidate de președintele Consiliului, iar în
cazul absenţei acestuia - de către vicepreședinte. La ședinţele Consiliului pot participa persoanele invitate în calitate de raportori sau
observatori, fără drept de vot.
14.Nivelul coordonator al Consiliului este asigurat de secretarul
responsabil al acestuia, care:
a. elaborează proiectele planului anual de activitate și planurilor
activităţilor dintre ședinţele Consiliului, stabilind datele aproximative
ale ședinţelor, și le prezintă președintelui Consiliului pentru examinare;
b. cu două săptămîni înainte de ședinţă, întocmește agenda preliminară, pe care o propune membrilor Consiliului pentru completări
și modificări;
c. după ședinţe, prezintă membrilor Consiliului proceseleverbale și alte materiale solicitate.
d. asigură semestrial recepţionarea informaţiilor din teritoriu privind măsurile întreprinse întru realizarea Programului, cu informarea ulterioară a Consiliului despre activităţile efectuate.
e. îndeplinește alte sarcini, la propunerea Consiliului.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MĂNĂSTÂRLI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIŢIE
nr. 674-d

06 octombrie 2008

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea etapei a Il-a a reviziei tehnice
2008 la autovehiculele ce transportă călători pe rutele de microbuz
municipale
În scopul organizării și desfășurării în condiţii bune a etapei a Il-a
a reviziei tehnice 2008 la autovehiculele autorizate pentru transportul de călători pe rutele de microbuz municipale, în temeiul Hotărârii
de Guvern nr.1047 din 08.11.1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat „Automobilul” în Registrul de stat
al transporturilor și introducerii testării obligatorii a autovehiculelor și remorcilor acestora”, cu modificările și completările ulterioare,
Instrucţiunilor de revizie tehnică, aprobate prin dispoziţia Primăriei
municipiului Chișinău nr. 122-d din 18.03.2002, art. 29 alin. (1) lit. i) și
art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, dispoziţiei primarului general al municipiului Chișinău
nr. 64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei
municipiului Chișinău și ale secretarului interimar al Consiliului municipal”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:

de testare respective, conform graficelor întocmite și coordonate
cu Direcţia generală transport public și căi de comunicaţie;

1 . Se stabilește termenul de desfășurare a etapei a Il-a a reviziei
tehnice 2008 a autovehiculelor autorizate pentru transportul de călători pe rutele de microbuz municipale, în perioada 21-29 octombrie
2008.

- va organiza controlul asupra desfășurării reviziei tehnice și monitorizarea acesteia;

2. Modul de verificare a stării tehnice a microbuzelor și autobuzelor, aspectului estetic interior și exterior, inclusiv echiparea acestora
se va efectua în strictă conformitate cu prevederile Regulilor de testare a autovehiculelor și remorcilor acestora și Instrucţiunile de revizie
tehnică.
3. Revizia tehnică va fi efectuată de către staţiile de testare din
municipiul Chișinău, autorizate de Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor.
4. Administratorii rutelor de microbuz:
- vor asigura pregătirea parcului rulant către susţinerea reviziei
tehnice în termenele stabilite;
- vor prezenta Direcţiei generale transport public și căi de comunicaţie, până la 13.10.2008, listele materialului rulant ce urmează a fi
prezentat la revizia tehnică;
- vor organiza prezentarea microbuzelor și autobuzelor la staţiile

- își vor asuma responsabilitatea asupra corectitudinii procedurii de prezentare a autovehiculelor pentru susţinerea reviziei
tehnice și veridicitatea datelor introduse în actele referitoare la rezultatele reviziei tehnice.
5. Direcţia generală transport public și căi de comunicaţie (dl Veaceslav Ţerna):
- va întocmi registrul de evidenţă a susţinerii reviziei tehnice a autovehiculelor autorizate pentru transportarea călătorilor pe
rutele municipale de microbuz;

- va prezenta, până la 05.11.2008, darea de seamă privind rezultatele etapei a II-a a reviziei tehnice 2008;
- va anula permisele de activitate pe traseu și va scoate din exploatare unităţile de transport care nu au fost prezentate sau nu au
susţinut revizia tehnică în termenul stabilit de legislaţia în vigoare,
inclusiv permisele de activitate pe traseu eliberate agenţilor transportatori care nu dispun de vehicule;
- va exclude din exploatare unităţile de transport care, după
efectuarea reviziei tehnice, vor fi depistate ca necorespunzătoare normelor tehnice și cerinţelor stabilite, cu anularea permiselor de
activitate respective.
6. Direcţia relaţii publice (Mariana Vasilache) va aduce la cunoștinţa populaţiei municipiului Chișinău, în termen de 5 zile, prevederile prezentei dispoziţii prin intermediul mass-mediei locale.
7. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.
VICEPRIMAR
Nistor GROZAVU
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DECIZIE
nr. 15/6

23 septembrie 2008

Despre neexecutarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 14/10 din
31.07.2008 „Cu privire la instituirea aparatului preşedintelui Consiliului
municipal Chişinău”
Urmare a audierii informaţiei dlui Nicolae Manastârli, șef Direcţie
administrativă a Primăriei municipiului Chișinău, secretar interimar al
Consiliului municipal Chișinău despre neexecutarea deciziei Consiliului municipal Chișinău, nr. 14/10 din 31.07.2008 „Cu privire la instituirea aparatului Consiliului municipal Chișinău, în conformitate cu art.
14 (1) și (2) lit. „b” și „z”, art. 19 (4) din Legea nr. 436-XIV din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:

2. Se obligă primarul general al municipiului Chișinău dl Dorin
Chirtoacă, să îndeplinească, în timp de o zi, pct. 8 al deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 14/10 din 31.07.2008 privind repartizarea birourilor nr. 44 - 48 din sediul Primăriei președintelui Consiliului
municipal, secretarului Consiliului municipal și, respectiv, aparatului
președintelui.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

1. Se ia act de informaţia dlui Nicolae Manastârli, șef Direcţie administrativă, secretar interimar al Consiliului municipal Chișinău, privind neîndeplinirea pct. 8 din decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 14/10 din 31.07.2008 „Cu privire la instituirea aparatului președintelui Consiliului municipal Chișinău”.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/10

23 septembrie 2008

Cu privire la stabilirea tarifelor la serviciile prestate de Instituţia Ştiinţifică
de Culturalizare şi Instruire „Grădina Zoologică” din municipiul Chişinău
(I.S.C.I.)
Cu privire la stabilirea tarifelor la serviciile prestate de Instituţia
Știinţifică de Culturalizare și Instruire „Grădina Zoologică” din municipiul Chișinău (I.S.C.I.)
Având în vedere nota informativă a I.S.C.I. „Grădina Zoologică” din
municipiul Chișinău referitoare la modificarea tarifelor pentru serviciile prestate , în conformitate cu art.6 din Legea Republicii Moldova
nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art.13, 33
din Hotărârea de Guvern nr.785 din 03.08.2000 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Grădinii zoologice”, art.14 (2) lit.a) și 19
(4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se stabilesc, cu începere de la data aducerii la cunoștinţă publică în mass-media locală, tarifele pentru serviciile prestate de către
Instituţia Știinţifică de Culturalizare și Instruire „Grădina Zoologică”
din municipiul Chișinău, conform anexei.

2. Se anulează deciziile Consiliului municipal Chișinău
nr.11/47 din 17.06.2004 „Cu privire la stabilirea tarifelor la serviciile
prestate de Grădina Zoologică din municipiul Chișinău” și nr. 65/8 din
01.02.07 „Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău
nr.11/47 din 17.06.2004 „Cu privire la stabilirea tarifelor la serviciile
prestate de Grădina Zoologică din municipiul Chișinău”.
3. Primarul general al municipiului Chișinău dl Dorin Chirtoacă va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI
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ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/10 din 23 septembrie 2008

TARIFELE
pentru serviciile prestate de către I.Ş.C.I. „Grădina Zoologică”
Nr.
Denumirea

d/o

Unitatea de măsură

Tariful

1.

Un bilet pentru maturi

lei

10

2.

Un bilet pentru copii (3-7 ani)

lei

1

3.

Un bilet pentru elevi, studenţi

lei

5

4.

O plimbare cu faetonul

lei

5

5.

O plimbare cu ponei

lei

7

6.

O plimbare cu calul

lei

7

7.

Loterie Zoo

lei

2

8.

O excursie cu ghid

lei

25

9.

Filmări foto și video în masă

lei

350

REMARCĂ:
I. Preţurile la mărfurile produse în regie proprie din materie primă și la mărfurile cu imaginea animalelor din colecţia Grădinii Zoologice se
stabilesc de către instituţie, în conformitate cu actele normative în vigoare privind stabilirea preţurilor.
II. Se permite accesul gratis pe teritoriul Grădinii Zoologice al copiilor orfani, invalizi, rămași fără întreţinere părintească, care se educă în
școlile-internat din republică.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MĂNĂSTÂRLI

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/12

23 septembrie 2008

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcţiei educaţie, tineret şi sport
a sectorului Râşcani
Urmare a examinării procesului-verbal nr. 10 din 19 .04. 2008, în
conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 11/18 din 03.06.2004, în temeiul art. 14 alin. (2)
lit. b) și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436-XVl din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

valoarea lor.
3. Primarul general al municipiului Chișinău dl Dorin Chirtoacă,
Direcţia generală educaţie, tineret și sport (dna Tatiana Tverdohleb),
Direcţia educaţie, tineret și sport a sectorului Râșcani (dl Andrei Grosu) vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se aprobă casarea mijloacelor (fondurilor) fixe ale Direcţiei
educaţie, tineret și sport a sectorului Râșcani, conform anexei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. Comisia de casare a Direcţiei educaţie, tineret și sport sectorul
Râșcani va întocmi procesele-verbale privind posibilitatea utilizării
pieselor, care ulterior vor fi luate în evidenţă contabilă, stabilindu-se

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI
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ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/12 din 23 septembrie 2008

Extras din registrul
actelor mijloacelor (fondurilor) fixe casate şi excluse de la balanţa Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului Râşcani

1

Frigider-cameră

01380121 1995

8300,00

Norma de
Valoarea
amoraliza- Suma uzurii, lei restanţă,
re, ani
lei
14841800000 12,0
8300,00
0

2

Frigider-cameră

01380171 1986

5412,00

14841800000 12,0

5412,00

0

3

Frigider-cameră

01380172 1986

5215,00

14841800000 12,0

5215,00

0

4

Xerox

01380009 2003

7000,00

14900900000 3,00

7000,00

0

5

Mașină de spălat SM

01380139 1981

3835,00

14845000000 7,0

3835,00

0

6

3832,00

14902600000 5,0

3832,00

0

7

Contor pentru energia termi- 01330001 1997
că CET-1
Computer "Vectra"
01360123 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

8

Computer "Vectra"

01360124 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

9

Computer "Vectra"

01360125 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

10

Computer "Vectra"

01360126 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

11

Computer "Vectra"

01360127 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

12

Computer "Vectra"

01360128 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

13

Computer "Vectra"

01360129 1997

9799,00

14847100000 3,0

14

Computer "Vectra"

01360130 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri, șco0
lare
În scopuri școlare 0

15

Computer "Vectra"

01360131 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

16

Computer "Vectra"

01360132 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

17

Computer "Vectra"

01360134 1997

9799,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

18

Computer "Celeron-466"

01360002 1998

3000,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

19

Computer"GL IBM"

01360005 1998

9653,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

20

Computer "Celeron-366"

01360008 1995

7414,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

21

Computer "HP"

01360019 1998

9794,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

22

Computer "HP"

01360018 1998

9794,00.

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

23

Computere- 1 clasă

01360221 2000

85140,00

14847100000 3,0

În scopuri școlare 0

24

Computer

01360275 2001

12181,00

14847100000 3,0

12181,00

0

25

Imprimanta ОКУ

01380004 2001

7414,00

14900900000 3,0

7414,00

0

26

Autoturism GAZ-2410

01500212 1991

20700,00

1587030000

20700,00

Nr.
d/o

Total:

Specificare

Nr.de inventar

Anul producerii

Valoarea
inifială, lei

306473,00

Codul de
amoralizare

7,00

73889,00

0

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MĂNĂSTÂRLI
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-1

23 septembrie 2008

Desрге examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-l-8d/07-2954 din 20.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/9-23 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate
privată a unui lot de pământ din str. Buna Vestire dnei Angela Popescu”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/07-2954 din 20.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/9-23 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Buna Vestire
dnei Angela Popescu”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4)
din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-l-8d/07-2954 din 20.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-2

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-l-8d/07-5148 din 24.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 17/32-23 din 01.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
arendă a unor loturi de pământ din str. Kiev, 6/1, notarului Lidia Snegur, Firmei
de producţie şi comerţ „Diana U”S.R.L. şi dnei Elena Berzan”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/07-5148 din 24.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 17/32-23 din 01.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în arendă a unor loturi de pământ din str. Kiev, 6/1, notarului Lidia Snegur, Firmei de producţie și comerţ „Diana U” și dnei Elena Berzan”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-l-8d/07-5148 din 24.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
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DECIZIE
nr. 15/13-3

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-l-8d/07-5149 din -l 24.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/8-18 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în arendă a
unui lot de pământ din str. Uzinelor, 12 Societăţii cu răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/07-5149 din 24.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/8-18 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în arendă a unui lot de pământ din str. Uzinelor, 12 Societăţii cu
răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e)
și art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-l-8d/07-5 149 din 24.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-4

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
22-l-8d/07-12777 din 23.10.2007 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 10/35-8 din 03.04.1997 „Cu privire la proiectarea şi
construirea casei de locuit din str. Al. Marinescu de către Firma de producţie
şi comerţ “Ceres-B”S.R.L.”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 22-1-8d/07-12777 din 23.10.2007 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 10/35-8 din 03.04.1997„Cu privire la proiectarea și construirea casei de locuit din str. Al. Marinescu de către
Firma de producţie și comerţ “Ceres-B”S.R.L.”, în temeiul art. 14 (2) lit.
b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
22-l-8d/07-12777 din 23.10.2007.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
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DECIZIE
nr. 15/13-5

23 septembrie 2008

Desрге examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-l-8d/07-2955 din 20.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 18/20-27 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul locativ din str. Bucovinei dnei Veronica Andrievschi-Bagrin”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/07-2955 din 20.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/20-27 din 17.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul locativ din str. Bucovinei dnei Veronica Andrievschi-Bagrin”, în temeiul
art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-l-8d/07-2955 din 20.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

3. Viceprimaral de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-6

23 septembrie 2008

Dеsрге examinarea recursului Procuraturii Generale a Republicii Moldova nr.
22-4d/08-262 din 12.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 5/42 din 21.02.2002 „Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra unor terenuri”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 22-4d/08-262 din 12.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chișinău nr. 5/42 din 21.02.2002 „Cu privire la stabilirea
dreptului de proprietate municipală asupra unor terenuri”, în temeiul
art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chișinău DECIDE:
1. Se respinge recursul Procuraturii Generale a Republicii Moldova nr. 22-4d/08-262 din 12.03.2008.
2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va in-

forma Procuratura Generală a Republicii Moldova despre adoptarea
prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI
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DECIZIE
nr. 15/13-7

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-l-8d/08-2356 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 19/9-14 din 24.05.2003 „Cu privire la repartizarea
unui lot de pămînt din str.N.Anestiadi Întreprinderii cu capital străin „Monarch Development”S.R.L.”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2356 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/9-14 din 24.05.2003 „Cu privire la
repartizarea unui lot de pămînt din str.N.Anestiadi Întreprinderii cu
capital străin „Monarch Development”S.R.L.”, în temeiul art. 14 (2) lit.
b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-l-8d/08-2356 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-8

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2348 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 19/26-13 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea
în proprietate privată a unui lot de pământ din str.Bucovinei dnei Claudia
Şatravca”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2348 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/26-13 din 24.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.Bucovinei dnei Claudia Șatravca”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-82/08-2348 din 07.03.2008.
2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI
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DECIZIE
nr. 15/13-9

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2352 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-5 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.M.Sadoveanu dlui Alexandru
Boldesco”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2352 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chișinău nr. 18/20-5 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.M.Sadoveanu
dlui Alexandru Boldesco”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-8d/08-2352 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-10

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
13-1-8d/08-315-3 din 21.01.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr.17/9-12 din 25.07.2002 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Ierusalimului Firmei „Atfan Grup” S.R.L., şi a
procesului-verbal de recepţie finală nr.134 din 21.03.2003”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 13-1-8d/08-315-3 din 21.01.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 17/9-12 din 25.07.2002 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Ierusalimului Firmei,Atfan
Grup” S.R.L., în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, prevederilor Deciziei Colegiului Civil și de contencios
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie nr.3r-8/08 din 23.01.2008,
Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va
informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
13-1-8d/08-315-3 din 21.01.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

3. Viceprimarul municipiului Chișinău, dl Nistor Grozavu, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
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DECIZIE
nr. 15/13-11

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
37-1-8d/07-12579 din 23.10.2007 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 42/8-1 din 16.03.2006 „Cu privire la atribuirea în folosinţă
a unui lot de pământ din bd. Mircea cel Bătrân Asociaţiei obşteşti “Uniunea
veteranilor războiului din Afganistan din sectorul Ciocana”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 37-1-8d/07-12579 din 23.10.2007 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 42/8-1 din 16.03.2006 „Cu privire la
atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din bd. Mircea cel Bătrân
Asociaţiei obștești “Uniunea veteranilor războiului din Afganistan din
sectorul Ciocana”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
37-1-8d/07-12579 din 23.10.2007.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-12

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2350 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 19/26-7 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul locativ str.Ciocîrliei
dlui Gheorghe Gheorghiţă”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2350 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/26-7 din 24.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul
locativ str.Ciocîrliei dlui Gheorghe Gheorghiţă”, în temeiul art. 14 (2)
lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-8d/08-2350 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
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DECIZIE
nr. 15/13-13

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2355 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 19/26-21 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din str.Ialoveni dlui Evghenii Ursu”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2347 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/26-21 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.Ialoveni dlui
Evghenii Ursu”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-8d/08-2347 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-14

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2353 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 17/33-18 din 01.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din str.Malina Mică dlui Ion Druţă”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2353 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 17/33-18 din 01.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.Malina Mică
dlui Ion Druţă”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-8d/08-2353 din 07.03.2008.
2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASÎRLI
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DECIZIE
nr. 15/13-15

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2344 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 18/20-8 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul locativ str.Ginta Latină
dnei Ana Stegărescu-Moroşan”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2344 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/20-8 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul locativ
str.Ginta Latină dnei Ana Stegărescu-Moroșan”, în temeiul art. 14 (2)
lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-l-8d/08-2344 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-16

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2349 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 18/20-20 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul locativ str.Ginta Latină
dlui Mihail Bălan”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2349 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/20-20 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul locativ
str.Ginta Latină dlui Mihail Bălan”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și
art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-l-8d/08-2349 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
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DECIZIE
nr. 15/13-17

23 septembrie 2008

Dеsрге examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2342 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 18/20-13 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea
în proprietate privată a unui lot de pământ din str.Bucovinei dlui Ştefan
Agachi”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2342 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chișinău nr. 18/20-5 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.Bucovinei dlui
Ștefan Agachi”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-82/08-2342 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-18

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2355 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 18/20-12 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din str.Malina Mică dlui Oleg Sahno”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-82/08-2355 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/20-12 din 17.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.Malina
Mică dlui Oleg Sahno”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4)
din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-8d/08-2355 din 07.03.2008.
2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

31
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-19

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2351 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 18/20-19 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din str. Basarabilor dlui Oleg Cernei”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2351 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/20-19 din 17.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Basarabilor dlui Oleg Cernei”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19
(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-8d/08-2351 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-20

23 septembrie 2008

Dеsрrе examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-2345 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chişinău nr. 18/20-28 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul locativ str. Bucovinei
dlui Vladimir Bogatîriov”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-2345 din 07.03.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/20-28 din 17.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din cartierul
locativ str. Bucovinei dlui Vladimir Bogatîriov”, în temeiul art. 14 (2)
lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.

1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-8d/08-2345 din 07.03.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
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DECIZIE
nr. 15/13-21

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursurilor Procuraturii municipiului Chişinău nr.
37-1-8d/07-12578 din 23.10.2007 şi nr. 07-155 pet/08-2817 din 13.03.2008 privind
anularea deciziei Consiliului municipal Chişinâu nr. 28/52-4 din 05.08.2005 „Cu privire la operarea de modificări în decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 5/35-4
din 21.02.2002” şi deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 5/35-4 din 21.02.2002
“Cu privire la repartizarea unui lot de pământ din str. Mitropolit Varlaam, colţ cu str.
L. Tolstoi, Fondului Filantropic al Invalizilor Războiului din Afganistan”
În urma examinării recursurilor Procuraturii municipiului Chișinău nr. 37-1-8d/07-12578 din 23.10.2007 și nr. 07-155 pet/08-2817
din 13.03.2008 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 28/52-4 din 05.08.2005 „Cu privire la operarea de modificări
în decizia Primăriei municipiului Chișinâu nr. 5/35-4 din 21.02.2002” și
deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 5/35-4 din 21.02.2002 “Cu
privire la repartizarea unui lot de pământ din str. Mitropolit Varlaam,
colţ cu str. L. Tolstoi, Fondului Filantropic al Invalizilor Războiului din
Afganistan”, în temeiul art. 14 (2) Ut. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va
informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI

1. Se resping recursurile Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 37-l-8d/07-12578 din 23.10.2007 și nr. 07-155 pet/08-2817 din
13.03.2008.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 15/13-22

23 septembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-5125 din 13.05.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/26-29 din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din str. Otopeni, 6 dlui Ion Crohin”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-5125 din 13.05.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/26-29 din 24.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din str. Otopeni, 6 dlui
Ion Crohin”, în temeiul art. 14 (2) lit. b) - lit. e) și art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se respinge recursul Procuraturii municipiului Chișinău nr.
17-1-8d/08-5125 din 13.05.2008.
2. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va

informa Procuratura municipiului Chișinău despre adoptarea prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÎRLI
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