C K

nr. 22 (59) z decembrie 2008
Preţul 5 lei
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 atribuţiile conducerii Primăriei municipiului Chişinău şi ale secretarului Consiliului
municipal
y Cu privire la interzicerea deconectării blocurilor de locuinţe de la sursa de alimentare cu apă caldă,
gaze naturale, energie electrică şi termică în perioada rece 2008-2009
y Despre examinarea recursului Procuraturii Anticorupţie nr. 01-17B-5/08-3357 din 17.06.2008 privind
anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 6/71 din 05.03.1998 „Cu privire la transmiterea
unor terenuri în fondul de rezervă al Primăriei municipiului Chişinău pentru construirea caselor de
locuit cu obiectiv de menire social-culturală şi a garajelor”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-1-8d/08-5123 din 13.05.2008
privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 17/33-9 din 01.05.2003 „Cu privire la reparizarea unor loturi de pământ din str. Onisifor Ghibu Societăţii cu răspundere limitată „Reconscivil”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 01-1-2d/08-9175 din 12.06.2008
privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 4/24 din 30.12.1999 „Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate şi private”
y Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 17-1-8d/08-5122 din 13.05.2008
privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-49 din 17.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din str. N. Testimiţeanu bisericii cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”
y Cu privire la constituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune
y Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii municipale “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor
verzi”
y Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din J bd. Decebal, dlui Valeriu
Cecan
y Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. Vadul lui Vodă, 100/6
întreprinderii individuale „DUMBRAVA-BRIUHOVA”
y Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. Feredeului, 4/4 Societăţii cu răspundere limitată „MEGAALLIANCE”
y Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din Calea Orheiului, 108/1 Soci-
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etăţii cu răspundere limitată „M.M.M.”
y Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din bd. Dacia, 1/4 dlui Ion Ţugui
y Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. Albişoara, 76/10 Firmei
„OSRAM-S.D.I.” S.R.L.
y Cu privire la aprobarea documentaţiei de proiect şi deviz, recepţionarea şi transmiterea la balanţă
a obiectivului „Restaurarea şi redimensionarea Complexului Memorial „Gloria Militară” din perimetrul
străzilor Pan Halippa, Alexe Mateevici, Vasile Alecsandri”
y Cu privire la recepţionarea obiectivelor şi transmiterea lor la balanţă
y Cu privire la recepţionarea şi transmiterea cheltuielilor efective pentru lucrările de modernizare şi
pictură
y Cu privire la recepţionarea şi transmiterea la balanţă a lucrărilor de construcţie a reţelelor de canalizare menajer-fecaloidă din străzile: M.Eminescu, Şcolilor, Budeşti, M.Sadoveanu, din com.Tohatin, mun.
Chişinău
y Cu privire la utilizarea toponimicului „Chişinău” în marca de produs e divin si rachiu de către S.A. „Aroma”
y Cu privire la comercializarea activelor neutilizate în activitatea S.A. „Combinatul auto nr. 4 din Chişinău”
y Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale S.A. “Combinatul auto nr. 4 din Chişinău”
y Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale S.A. Firma de construcţie a drumurilor “Edilitate”

Dragi cititori,
dacă doriţi să republicăm
unele decizii mai vechi
ale Consiliului municipal
sau lista unor taxe,
contactaţi-ne la telefonul: 22-98-11.



CONTINUĂ ABONAREA LA SUPLIMENTUL
BILUNAR AL ZIARULUI “CAPITALA” (СТОЛИЦА)
Ц

Stimaţi domni!
În paginile publicaţiei veţi putea lua cunoștinţă de cele mai
importante decizii ale Consiliului Municipal și dispoziţii ale primarului general. La solicitarea Dvs., vor fi publicate decizii din anii trecuţi privind taxele pentru diferite activităţi economice, precum și
mărimea tarifelor pentru servicii comunale și de arendă.
În afară de aceasta, “Monitorul de Chișinău” va insera materia-

În caz dacă n-aţi avut posibilitate
să abonaţi la timp,

“MONITORUL DE CHIȘINĂU”,
dar doriţi să-l aveţi în colecţie,
Vă puteţi adresa la
redacţie.

Adresa noastră: str. Mateevici, 42.

INDICE LA “POȘTA MOLDOVEI”:
 PENTRU PERSOANELE FIZICE (ÎN LIMBA ROMВNĂ) – 21849
 PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ÎN LIMBA ROMВNĂ) – 21851

le informative despre documentele necesare pentru iniţierea unor
afaceri, precum și lotul de materiale de care este nevoie pentru obţinerea licenţelor de desfășurare a unor activităţi comerciale.
Tot în supliment veţi găsi și alte materiale utile pentru un
funcţionar public, cum sunt scrierea unei note informative, a unui
proiect de decizie, de dispoziţie etc.

Pentru persoanele fizice:
 pe 1 lună – 10.80 lei
 pe 3 luni – 32.40 lei

 pe 6 luni – 64.80 lei

Pentru persoanele juridice:
 pe 1 lună – 20.80 lei
 pe 3 luni – 62.40 lei
 pe 6 luni – 124.80 lei
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Consiliul Municipal Chișinău

DISPOZIŢIE
nr. 502-dc

4 decembrie 2008

Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei municipiului Chişinău şi ale
secretarului Consiliului municipal
Pentru delimitarea atribuţiilor conducerii Primăriei, având ca scop
realizarea operativă și eficientă a prevederilor legale referitoare la activitatea Primăriei, în temeiul art. 26 (1) și (4), art. 29, art. 32 din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală”, primarul general al municipiului Chișinău DISPUNE:
1. Se aprobă repartizarea atribuţiilor între primarul general, viceprimarii municipiului Chișinău și secretarul Consiliului municipal
Chișinău, după cum urmează:
1.1. Primarul general al municipiului Chișinău:
Conduce activitatea generală a Primăriei municipiului Chișinău,
a direcţiilor generale, direcţiilor, secţiilor și serviciilor subordonate,
exercitându-și atribuţiile ce îi revin. Este responsabil de dezvoltarea
sferei sociale, sistemului de învăţământ, cultură, de problemele privind protecţia socială a populaţiei, de relaţiile interetnice și de massmedia.

- Î.M. Centrul de cultură și asistenţă didactică ..Casa limbii române”;
- a altor întreprinderi municipale și societăţi pe acţiuni din domeniile culturii, educaţiei și sociale.
Conlucrează cu:
- Primăriile orașelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chișinău;
- Comisariatul general de poliţie al municipiului Chișinău;
- Secţia poliţiei rutiere din cadrul Comisariatului general de poliţie al municipiului Chișinău;
- Direcţia situaţii excepţionale a municipiului Chișinău;

Patronează activitatea:
- Centrul militar al municipiului Chișinău;
- Preturilor de sector;
- Direcţia municipala a Serviciului de Informaţie și Securitate;
- Direcţiei generale educaţie, tineret și sport;
- Direcţia parcurilor de cultură;
- Direcţiei cultură;
- Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;
- Cabinetului primarului general;
- Centrul de medicină preventivă municipal Chișinău; - Serviciul sanitar veterinar de stat al municipiului Chișinău;

- Direcţiei asistenţă juridică;
- Direcţiei evidenţă contabilă și analiză economică,
- Direcţiei relaţii externe, cooperare regională și integrare europeană;
- Direcţiei relaţii publice;

1.2. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună:
Este responsabil de dezvoltarea economico-financiară a municipiului Chișinău, de gestionarea patrimoniului municipal, de prestarea
de servicii, de activitatea pieţelor agricole, a pieţelor de mărfuri industriale și pieţelor specializate din municipiu, precum și de problemele ecologice.

- Direcţiei social-umanitare și relaţii interetnice;
- Serviciului resurse umane;

Patronează activitatea:
- Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale;

- Direcţiei generale asistenţă socială;
- Direcţiei generale finanţe:
- Direcţiei municipale pentru drepturile copilului;
- Direcţiei evidenţă contabilă și analiză economică;
- Direcţiei sănătăţii;
- Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică și prestări servi- Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei;
- Instituţiei publice Ziarul public municipal “Capitala”;
- Instituţiei știinţifice de culturalizare și instruire ..Grădina Zoologică”;

cii;
- Direcţiei agricultură și alimentaţie;
- Direcţiei socio-ecologice;
- Î.M. ..Piaţa Centrală”;

- Î.M. Centrul Naţional de Creaţie ..Satul Moldovenesc Buciumul”;
- Întreprinderilor municipale și societăţilor pe acţiuni în domenii-
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le comerţului, alimentaţiei publice și prestărilor de servicii.

de calitatea construcţiilor urbane, de problemele transportului public și a căilor de comunicaţie.

Conlucrează cu:
Patronează activitatea:
- Trezoreria teritorială Chișinău;
- Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare;
- Direcţia generală statistică a municipiului Chișinău;
- Direcţiei generale transport public și căi de comunicaţie;
- Inspectoratul fiscal de stat Chișinău;
- Întreprinderii municipale „Direcţia construcţii capitale”;
- Oficiul cadastral teritorial Chișinău, filiala Î.S. ..Cadastru”.
1.3. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Vladimir Coteţ:
Este responsabil de funcţionarea complexului termoenergetic. a
sistemelor tehnice și reţelelor inginerești ale municipiului Chișinău,
de exploatarea spaţiilor verzi, de problemele locativ-comunale, organizarea reparaţiei curente și capitale a spaţiului locativ și reţelelor
inginerești interioare de salubrizarea și amenajarea teritoriului municipiului.

- Întreprinderilor municipale în domeniile transportului și căilor
de comunicaţie;
- Direcţiei autorizare și disciplină în construcţii;
- Î.M. Institutul municipal de proiectări “Chișinăuproiect”;
Conlucrează cu:

Patronează activitatea:

- S.A. EDILITATE;

- Direcţiei generale locativ -comunale și amenajate;

- S.A. „Agenţia municipală de ipotecă”;

- S.A. ,.Termocom”;
- S.A. ..Apă - Canal Chișinău”;

1.5. Secretarul Consiliului municipal Chișinău
Dirijează lucrările de secretariat și este responsabil de legalitatea
proiectelor de acte normative prezentate Consiliului municipal Chișinău.

- Î.M. Regia ..AUTOSALUBRIZARE”;
Patronează activitatea:
- Î.M. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi;
- Direcţiei administraţie publică locală;
- Î.M. LIFTSERVICE“;
- Direcţiei corespondenţă, petiţii și audienţă;
- Î.M. ..Parcul Dendrariu”;
- Direcţiei administrative;
- Î.M. ..Combinatul servicii funerare”;
- Secţiei control;
- Î.M. ..INFOCOM”;
- Serviciului municipal de arhivă Chișinău;
- a altor întreprinderi municipale și societăţi pe acţiuni din
domeniul termoenergetic, locativ-comunal și al amenajării.
Conlucrează cu:
- S.A. CET-1”;
- S.A. CET-2”;
- S.A. RED-CHIȘINĂU”;
- S.R.L. „Chișinău-Gaz”;
- Poșta Chișinău;

- Direcţiei tehnologii și sisteme informaţionale.
2. Se abilitează viceprimarii municipiului Chișinău cu dreptul de a
semna dispoziţii și acte vizând chestiuni ce ţin de domeniile de activitate patronate, precum urmează:
2.1. Viceprimarul Mihai Furtună
a) modificarea programului de muncă al întreprinderilor de comerţ, alimentaţie publică, deservire socială;
b) eliberarea, suspendarea sau anularea autorizaţiilor eliberate
unităţilor economice, în legătură cu nerespectarea regulilor de comerţ, normelor sanitare, termenelor de vânzare a produselor ușor
alterabile;

- Direcţia municipală telecomunicaţii Chișinău:
- Î.C.S. ,.Reţelele electrice municipiul Chișinău”.
1.4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu:
Este responsabil de domeniul urbanistic al municipiului Chișinău,

c) eliberarea, suspendarea sau anularea licenţelor eliberate pentru comercializarea băuturilor alcoolice și a articolelor din tutun
agenţilor economici și persoanelor fizice;
d) semnarea contractelor de arendare a încăperilor nelocuibile și
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a garajelor:
e) transmiterea imobilelor de la o balanţă la alta;

ţiei, de funcţionare și de desfiinţare a construcţiilor și amenajărilor;
c) semnarea proceselor-verbale de recepţie finală;

I) semnarea actelor de predare-primire a încăperilor nelocuibile
privatizate, conform contractelor încheiate;

d) semnarea borderourilor de calcul al preţului de vânzare-cumpârare a terenurilor;

g) semnarea actelor cu privire la eliberarea permisiunilor pentru
exportul averii personale a cetăţenilor care pleacă la un nou loc de
trai;

e) semnarea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor;
f) semnarea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de
teren;

h) aprobarea devizelor de cheltuieli ale executorilor de buget,
precum și a devizelor mijloacelor extrabugetare (speciale);
i) aprobarea repartizării pe luni a veniturilor și cheltuielilor executorilor de buget, precum și a modificărilor respective pe parcursul
anului bugetar;
j) modificarea repartizărilor lunare aprobate ale veniturilor și
cheltuielilor de mijloace extrabugetare (speciale) ale instituţiilor bugetare;
k) semnarea documentelor necesare pentru perfectarea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chișinău referitoare la casarea fondurilor fixe și bunurilor materiale ale instituţiilor publice, cu
trecerea lor ulterioară la pierderi;
l) aprobarea limitelor consumului de resurse energetice, apă.
cheltuielilor de întreţinere a automobilelor de serviciu, serviciilor de
telecomunicaţii și salubrizare pentru instituţiile finanţate de la bugetul municipiului Chișinău.
2.2. Viceprimarul Vadimir Coteţ;

g) semnarea contractelor de arendare funciară;
h) semnarea altor acte vizând relaţiile funciare, arhitectura și construcţiile urbane;
i) schimbarea destinaţiei încăperilor;
j) modificarea traficului rutier, suspendarea provizorie a circulaţiei
transportului urban de călători;
k) executarea lucrărilor de reparaţie curentă sau capitală a drumurilor, străzilor, trotuarelor;
l) licenţierea transportului public municipal;
m) semnarea autorizaţiei de funcţionare a parcărilor și parcajelor
auto.
3. Se abilitează viceprimarul Mihai Furtună cu dreptul de a semna
documentele financiare.
4. Se stabilește următorul mod de suplinire a funcţiilor viceprimarilor municipiului Chișinău în perioada lipsei unuia dintre ei:

a) deschiderea și închiderea sezonului de încălzire;
Mihai Furtună - Nistor Grozavu
b) sistarea provizorie în unele sectoare ale municipiului Chișinău
a alimentaţiei cu apă potabilă, apă caldă, gaze naturale, energie termică și electrică;

Vladimir Coteţ - Nistor Grozavu
Nistor Grozavu - Mihai Furtună

c) modificarea contractului de închiriere a locuinţelor;
d) executarea hotărârilor instanţelor de judecată privitoare la repartizarea spaţiului locativ;
e) modificarea statutului de cămin și de serviciu al încăperilor de
locuit ;
f) excluderea încăperilor de locuit din fondul de manevră;
e) repartizarea spaţiului locativ din fondul departamental.
2.3. Viceprimarul Nistor Grozavu:

5. Direcţia evidenţă contabilă și analiză economică și Serviciul resurse umane vor pregăti și vor asigura, în termen de 10 zile de la data
semnării prezentei dispoziţii, publicarea listei complete a instituţiilor,
întreprinderilor și entităţilor, a căror activitate este patronată de primarul general și de viceprimari, conform atribuţiilor de mai sus.
6. Se abrogă dispoziţia nr. 64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei municipiului Chișinău și ale secretarului
Consiliului municipal”.
7. Secretarul Consiliului municipal Chișinău dl Valeriu Didencu va
duce la îndeplinire prezenta dispoziţie.

a) semnarea certificatelor dc urbanism;
b) semnarea autorizaţiilor de construcţie, de schimbare a destina-

PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ
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Consiliul Municipal Chișinău

DISPOZIŢIE
nr. 841-d

8 decembrie 2008

Cu privire la interzicerea deconectării blocurilor de locuinţe de la sursa de
alimentare cu apă caldă, gaze naturale, energie electrică şi termică în perioada rece 2008-2009
Având în vedere necesitatea asigurării neîntrerupte a populaţiei
eu resurse energetice în perioada rece 2008-2009, în conformitate
cu art. 14 alin. 3 din Legea nr.913-XlV din 30.03.2000 „Condominiu în
fondul locativ" și pct. 8 alin. 2 și 3 din Hotărîrea de Guvern nr. 1309
din 29.11.2007 „Privind executarea prevederilor Hotârîrii Guvernului
nr. 843 din 09.07.2008 „Cu privire Ia măsurile de pregătire a economiei
naţionale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnăiarnă 2008-2009", în temeiul art. 29 alin. 1 lit. x) și art. 32 alin. 1 din
Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală",
primarul general al municipiului Chișinău DISPUNE:
1. Se interzice S.A. „Apă-Canal Chișinău", S.A. „Termocom", S.R.L.
„Chișinău-Gaz" și l.C.S. „Reţelele Electrice Chișinău" S.A. să deconecteze blocurile de locuinţe de orice formă de proprietate, obiectivele
din sfera învăţămîntului și cele curative (medico-sanitare), în perioada rece 2008-2009, de la sursa de alimentare cu apă rece/caldă, gaze
naturale, energie electrică și termică.

2. Neachitarea de către o parte din proprietari (chiriași, arendași)
a serviciilor comunale prestate nu poate servi drept temei pentru debranșarea totală a blocurilor de locuinţe de la sursele respective.
3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare, Direcţia generala educaţie, știinţă, tineret și sport, Direcţia sănătăţii, de comun
acord cu preturile de sector, vor asigura buna funcţionare a echipamentelor inginerești și lichidarea, în regim de urgenţă, a eventualelor
avarii.
4. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii se pune în
sarcina viceprimarului dl Vladimir Coteţ.
PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 20/16-1

13 noiembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii Anticorupţie nr.
01-17B-5/08-3357 din 17.06.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 6/71 din 05.03.1998 „Cu privire la transmiterea
unor terenuri în fondul de rezervă al Primăriei municipiului Chişinău
pentru construirea caselor de locuit cu obiectiv de menire social-culturală şi a garajelor”
În urma examinării recursului Procuraturii Anticorupţie nr.
01-17B-5/08-3357 din 17.06.2008 privind anularea deciziei Primăriei
municipiului Chișinău nr. 6/71 din 05.03.1998 „Cu privire la transmiterea unor terenuri în fondul de rezervă al Primăriei municipiului Chișinău pentru construirea caselor de locuit cu obiectiv de menire social-culturală și a garajelor”, 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 Anticorupţie și Procuratura Generală a Republicii
Moldova despre adoptarea prezentei decizii.

1.
Se respinge recursul Procuraturii Anticorupţie nr.
01-17B-5/08-3357 din 17.06.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

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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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 20/16-2

13 noiembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-5123 din 13.05.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 17/33-9 din 01.05.2003 „Cu privire la reparizarea
unor loturi de pământ din str. Onisifor Ghibu Societăţii cu răspundere
limitată „Reconscivil”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-5123 din 13.05.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 17/33-9 din 01.05.2003 „Cu privire la reparizarea unor loturi de pământ din str. Onisifor Ghibu Societăţii cu
răspundere limitată „Reconscivil”, 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/08-5123 din 13.05.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

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. 20/16-3

13 noiembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
01-1-2d/08-9175 din 12.06.2008 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 4/24 din 30.12.1999 „Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate şi private”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 01-1-2d/08-9175 din 12.06.2008 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/24 din 30.12.1999 „Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate și private”, 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.
01-1-2d/08-9175 din 12.06.2008.
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 AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 20/16-4

13 noiembrie 2008

Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr.
17-1-8d/08-5122 din 13.05.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/20-49 din 17.05.2003 „Cu privire la atribuirea în
folosinţă a unui lot de pământ din str. N. Testimiţeanu bisericii cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”
În urma examinării recursului Procuraturii municipiului Chișinău
nr. 17-1-8d/08-5122 din 13.05.2008 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/20-49 din 17.05.2003 „Cu privire la
atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din str. N. Testimiţeanu
bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, 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/08-5122 din 13.05.2008.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

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. 17/16

03 octombrie 2008

Cu privire la constituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune
Intru realizarea prevederilor Legii nr. 121-XVI din 4.05.2007 privind
administrarea și deetatizarea proprietăţii publice și având în vedere
prevederile pct. 2 și pct.4 din Regulamentul cu privire la privatizarea
încăperilor nelocuibile date în locaţiune, aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr.468 din 25.03.2008, în temeiul pct.38 și pct.47 din Legea
nr. 457-XV din 14.11.2003 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcţionarea consiliilor locale și raionale",
art.14 (2) lit. b) și lit. d), art.19 (4) și art. 77(2) din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se constituie și se aprobă componenţa Comisiei pentru
privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune (se anexează).
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale, în
termen de o lună de la data adoptării prezentei decizii, va elabora
și va propune spre aprobare Consiliului municipal Chișinău Regulamentul cu privire la funcţionarea Comisiei pentru privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune.

3. Comisia desemnată își va desfășura activitatea pornind de la
prevederile Regulamentului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 468
din 25.03.2008 și Regulamentului specificat în pct.2, aprobat de Consiliul municipal Chișinău.
4. În cazul remanierilor persoanelor cu funcţii din componenţa
Comisiei, noii membri vor fi desemnaţi fără adoptarea unei noi decizii.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/16 din 30 octombrie 2008

Componenţa Comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile date în
locaţiune
Președintele Comisiei:
Pavlov Valeriu

consilier municipal

Vicepreședintele Comisiei:
Onișcenco Oleg

consilier municipal

Secretarul Comisiei:
Gabura Ion

consilier municipal

Membrii Comisiei:
Crudu Ștefan

consilier municipal

Părăsca Vasile

consilier municipal

Sulac Doina

consilier municipal

Talai Galina

consilier municipal

Caba Pavel

consilier municipal

lacob Mihaiela

Director al direcţiei generale economie,
reforme și relaţii patrimoniale
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/16 din 30 octombrie 2008

Comisia specială
a Consiliului municipal Chişinău pentru investigarea situaţiei la ziarul
public munipal „Capitala”
Roman Alexandru

consilier municipal

Cuneţchi Tatiana

consilier municipal

Onicenco Oleg

consilier municipal

Klimenco Valerii

consilier municipal

Văzdăuţan Valentina

director adjunct al Direcţiei
generale finanţe
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 20/6

13 noiembrie 2008

Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii municipale “Asociaţia de
gospodărire a spaţiilor verzi”
Având în vedere nota informativă prezentată de Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chișinău, întru îndeplinirea prevederilor
deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 24/3 din 07.06.2005 privind ajustarea statutelor întreprinderilor municipale, în conformitate
cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 387 din 06.06.1994
“Cu privire la aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale”, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. (i) și (1), art. 40 alin. (2) lit.(a și
b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă Statutul Întreprinderii municipale “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” în redacţie nouă (anexa nr. 1).
2. Se aprobă organigrama și statele de personal ale Întreprinderii
municipale “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” ( anexele nr. 2
și nr. 3).

3. Se abrogă Statutul Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi or.
Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/14
din 19.12.2000.
4. Șeful Întreprinderii municipale “Asociaţia de gospodărire a
spaţiilor verzi”, dl Eliferii Haruţa, va asigura înregistrarea modificărilor
operate în actele de constituire în modul stabilit.
5. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău, va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

ANEXĂ nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/16 din 13 noiembrie 2008

STATUTUL
ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE “ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI
(în redacţie nouă)
I.

DISPOZIŢII GENERALE

1. Întreprinderea municipală ''Asociaţia de gospodărire
a spaţiilor verzi" (în continuare - întreprindere) este agentul
economic cu personalitate juridică, constituită în exclusivitate pe baza proprietăţii municipale, care, prin utilizarea ei
judicioasă, execută lucrări de păstrare și extindere a spaţiilor
verzi municipale în interes public și pentru realizarea intereselor sociale și economice ale colectivului de muncă.

curi, introducerea noilor specii de arbori, arbuști și plante
floricole;
• curăţirea și defrișarea arborilor avariaţi, uscaţi și bolnavi;
• executarea lucrărilor de protecţie a zonelor verzi cu produse de uz fitosanitar, protejarea acestora de boli infecţioase;
• exploatarea și reparaţia havuzurilor municipale;

2. Întreprinderea este în drept să practice orice gen de activitate, exceptând cele interzise de legislaţie.
Anumite genuri de activitate, asupra cărora se extinde
prerogativa antreprenoriatului de stat, pot fi practicate de
întreprindere numai în baza licenţelor eliberate conform prevederilor legale.
3. Scopul întreprinderii este de a îngriji plantaţiile verzi,
conform normativelor tehnologice și agrotehnice, la indicaţiile Consiliului municipal Chișinău și ale altor organe publice,
întru asigurarea condiţiilor de creștere a plantelor în mediul
urban și prestează diverse servicii, și anume:
• crearea, extinderea, întreţinerea și dezvoltarea zonelor
verzi, parcurilor, scuarurilor din municipiul Chișinău;
• dezvoltarea infrastructurii parcurilor și pădurilor-par-

• organizarea pe lacurile municipiului a acţiunilor de prim
ajutor medical în caz de înec, de către scafandrierii staţiilor
de salvare;
• desfășurarea acţiunilor de profilaxie în zonele de odihnă și agrement, pe plaje, crearea condiţiilor confortabile de
odihnă pasivă și activă în aceste zone;
• acordarea de servicii persoanelor fizice și juridice ce ţin
de proiectarea și amenajarea zonelor verzi, îndeplinirea lucrărilor de plantare și amenajare a spaţiilor verzi;
• contribuirea la dezvoltarea bazei tehnico - știinţifice a
spaţiilor verzi municipale, în baza Instituţiei Știinţifice de Producţie "Grădina Dendrologică”;
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• contribuirea la dezvoltarea și amenajarea Instituţiei Știinţifice de Instruire și Culturalizare "Grădina Zoologică" ;
• crearea de condiţii pentru vizitarea Instituţiei Știinţifice
de Instruire și Culturalizare "Grădina Zoologică”.

prevederilor legislaţiei în vigoare.
16. Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse:
- cotele bănești și materialele fondatorului (capital soci-

4. Întreprinderea își creează, în condiţiile legii, filiale și reprezentanţe care au dreptul să-și deschidă subconturi proprii, secţii și sectoare ce nu sunt persoane juridice, având
patrimoniul dotat de întreprindere cu care exercită unele din
atribuţiile acesteia.
5. Întreprinderea se poate asocia în baza unui acord special cu alte unităţi economice în uniuni, concerne și alte societăţi, conform principiului ramural sau altor principii, pentru
a-și lărgi posibilităţile în cadrul realizării și protecţiei intereselor comune ale participanţilor - de producţie, tehnico-știinţifice, sociale etc.
Crearea structurilor indicate se admite cu condiţia respectării legislaţiei antimonopol și altor acte normative.
6. În activitatea sa întreprinderea se conduce de legislaţia
Republicii Moldova și hotărârile Guvernului Republicii Moldova, ale ministerelor, departamentelor, deciziile Consiliului
municipal Chișinău și de statutul său.

al);
- veniturile obţinute prin prestarea serviciilor, lucrărilor,
precum și din alte genuri de activitate;
- veniturile obţinute de la acordarea serviciilor la indicaţiile Consiliului municipal Chișinău și altor consilii ale unităţilor administrativ - teritoriale din componenţa municipiului
Chișinău;
- vărsămintele nerambursabile și filantropice, donaţiile
persoanelor fizice și juridice;
- alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare.
17. Pentru obligaţiile sale întreprinderea poartă răspundere cu întreg patrimoniul său.
Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar întreprinderea nu este răspunzătoare pentru
obligaţiile fondatorului.

7. Fondatorul întreprinderii - Consiliul municipal Chișinău.
8. Întreprinderea este înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat la 10 octombrie 1992, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1002600047677 (numărul de înregistrare precedent 103009895, codul fiscal anterior 230803).

III. ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII
18. Organul de administrare al Întreprinderii este:
- Fondatorul (Consiliul municipal Chișinău);

9. Întreprinderea are balanţă proprie, ștampilă pe care
este imprimată stema Republicii Moldova și denumirea completă a întreprinderii.

- Consiliul de Administraţie;
- șeful (managerul).

10. Denumirea completă a întreprinderii: Întreprinderea
municipală "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi".
11. Sediul întreprinderii: MD-2005 or. Chișinău, str. A. Pușkin, 62 (tel. 24-27-25)

II.

PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII

19. Fondatorul are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă statutul întreprinderii în redacţie nouă sau modificările și completările operate în statut;
b) determină direcţiile principale ale activităţii întreprinderii, conform programelor de activitate la indicaţiile fondatorului, aprobă proiectele acesteia;

12. Bunurile municipale pe care fondatorul i le-a transmis
întreprinderii aparţin acesteia numai în limitele dreptului
gestiunii lor economice.

c) adoptă deciziile referitoare la înfiinţarea și desfiinţarea
subdiviziunilor structurale ale întreprinderii, participarea în
calitate de fondator al altor întreprinderi;

13. Patrimoniul întreprinderii se constituie din fonduri
fixe și mijloace circulante, precum și din alte valori, al căror
cost este reflectat în balanţa autonomă a întreprinderii.

ţie;

14. Mărimea fondului statutar - 4429759 lei.
15. Întreprinderea își poate înstrăina fondurile fixe (clădirile, construcţiile, utilajele, mijloacele de transport și alte valori materiale) numai în baza deciziei fondatorului conform

d) aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrae) adoptă deciziile referitoare la reorganizarea sau lichidarea întreprinderii, desemnează comisia de lichidare și aprobă
bilanţul de lichidare;
f ) desemnează și revocă membrii Consiliului de Administraţie;
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g) soluţionează alte probleme ce ţin de competenţa și activitatea întreprinderii.
20. Consiliul de Administraţie este organul colegial de
administrare al întreprinderii, constituit din cinci persoane,
reprezintă interesele fondatorului și întreprinderii și își exercită activitatea în conformitate cu Statutul întreprinderii. în
componenţa Consiliului de Administraţie întră:
- trei reprezentanţi ai fondatorului

e) decide cu privire la repartizarea surselor financiare alocate pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a
edificiilor, procurarea utilajului, mijloacelor de transport ect;
f ) decide pe parcursul anului financiar, cu acordul Consiliului municipal Chișinău, asupra repartizării profitului net la
folosirea capitalului de rezervă;
g) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii
personalului întreprinderii;

- șeful întreprinderii
- reprezentantul colectivului de muncă, specialist în domeniul economiei și drept.
21. Președintele Consiliului de Administraţie și membrii
lui, în afară de reprezentanţii colectivului de muncă, sunt
confirmaţi de către fondator.
22. Membrii Consiliului de Administraţie participă la activitatea acestuia prin cumul cu funcţia lor de bază, cu excepţia șefului.
23. Membrii Consiliului de Administraţie, în conformitate
cu legislaţia, răspund solidar, în numele întreprinderii, pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea hotărârii lor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, statutul întreprinderii și
Regulamentul Consiliului de Administraţie. Membrul Consiliului de Administraţie care a votat împotriva unei astfel de
hotărâri este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al ședinţei a fost fixat protestul său. Este absolvit
de răspundere și membrul Consiliului de Administraţie, care
nu a participat la ședinţă, dacă în decurs de 7 zile după ce a
aflat sau trebuia să afle despre o asemenea hotărâre, el a înmânat președintelui Consiliului de Administraţie un protest
în scris. Membrul Consiliului de Administraţie poate ti scutit
de repararea prejudiciilor cauzate de el în timpul îndeplinirii
obligaţiunilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor
întreprinderii sau unei alte informaţii, a căror autenticitate nu
a putut fi pusă la îndoială, sau a acţionat în limitele unui risc
normal de producţie sau de gestiune. Demisia sau destituirea membrului Consiliului de Administraţie nu-l scutește de
obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

h) măsuri privind asigurarea integrităţii și folosirii bunurilor întreprinderii;
i) aprobă rapoartele trimestriale și anuale privind activitatea economico-financiară;
j) controlează activitatea curentă a întreprinderii;
k) decide în orice alte probleme prevăzute de statutul
întreprinderii, care ţin de competenţa sa.
25. Administrarea întreprinderii este efectuată în conformitate cu statutul ei, de către șeful acesteia. Șeful este numit
și eliberat din funcţie prin Decizia fondatorului.
26. Desemnarea în funcţie a șefului este legalizată de Primarul general al municipiului Chișinău prin semnarea contractului individual de muncă, aprobat prin Decizia fondatorului.
27. În contractul încheiat între primarul general și șeful
întreprinderii se stabilesc drepturile și obligaţiunile lor reciproce, inclusiv modul în care șeful își exercită atribuţiile de
antreprenor, limitele drepturilor de folosinţă și gestiune a patrimoniului, modul și condiţiile de remunerare a șefului, relaţiile reciproce financiare, răspunderea pentru neexecutarea
sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale, precum și
termenul de valabilitate, condiţiile de modificare și reziliere
a contractului.
28. Șeful poartă răspundere materială pentru obligaţiunile întreprinderii pe care o conduce, precum și pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale,
stipulate în contract.

24. Consiliul de Administraţie:
a) coordonează cu Consiliul municipal Chișinău propunerile privind modificările și completările în statului întreprinderii;
b) aprobă programul de perspectivă al dezvoltării și planurile anuale ale întreprinderii;
c) aprobă cu acordul Consiliului municipal Chișinău, transmiterea în locaţiune sau sublocaţiune gajarea bunurilor și casarea mijloacelor fixe conform actelor normative în vigoare;
d) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea și folosirea creditelor cu acordul fondatorului și în mărimea stabilită de acesta;

29. În perioada valabilităţii contractului, fondatorul sau
oricare altă terţă persoană nu au dreptul să intervină în activitatea șefului, exceptând cazurile prevăzute în condiţiile
contractuale sau de legislaţia în vigoare.
30. Relaţiile dintre șeful întreprinderii și salariaţii ei se
reglementează conform legislaţiei în vigoare, contractului
colectiv și contractelor individuale de muncă. Angajarea (desemnarea în funcţie) adjuncţilor, șefilor de subdiviziuni (sectoarelor), secţiilor, șeful o legalizează de sine stătător, printrun contract individual de muncă.
31. Șeful are următoarele competenţe:
a) conduce activitatea întreprinderii și asigură funcţiona-
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rea ei eficientă;

gislaţie cu diverși beneficiari.

b) reprezintă întreprinderea în relaţiile cu instituţiile statale, organele administraţiei publice, instanţele judiciare și
cu alte instituţii;

35. Întreprinderea este obligată să respecte cu stricteţe
prevederile acordurilor colective privind protecţia muncii,
mediului ambiant și prescripţiile vizând tehnica securităţii, fiind răspunzătoare de prejudicierea sănătăţii și capacităţii de
muncă a salariaţilor săi în modul stabilit de lege.

c) asigură executarea deciziilor fondatorului, primarului
general și ale consiliului de administraţie;
d) adoptă decizii privind chestiunile ce ţin de activitatea
întreprinderii și problemele ce nu sunt de competenţa exclusivă a altor organe;

36. Întreprinderea conlucrează cu Instituţia Știinţifică de
Producţie "Grădina Dendrologică" și Instituţia Știinţifică de
Instruire și Culturalizare "Grădina Zoologică", ca agenţi economici cu balanţă și ștampilă proprie.

e) angajează și concediază specialiștii și lucrătorii salariaţi ai întreprinderii, aplică măsuri de stimulare și sancţionare
faţă de aceștia;

VI. BENEFICIUL ÎNTREPRINDERII

f ) administrează operativ mijloacele întreprinderii, încheie tranzacţii și semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
g) prezintă fondatorului și consiliului de administraţie
propuneri privind schimbarea componenţei, reconstrucţia,
lărgirea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în gestiunea
operativă a întreprinderii;
h) emite ordine, instrucţiuni;

37. Beneficiul întreprinderii se determină în conformitate cu prevederile legislaţiei. Beneficiul net se formează după
achitarea impozitelor și onorarea altor plăţi obligatorii și rămâne la dispoziţia întreprinderii. Beneficiul net poate fi utilizat pentru:
a) acoperirea pierderilor acumulate în anii precedenţi;
b) menţionarea angajaţilor în baza rezultatelor activităţii
anuale. Decizia de repartizare a profitului net al întreprinderii
se aprobă de Consiliul municipal.

i) aprobă formele și metodele de lucru, asigură integritatea și folosirea raţională a patrimoniului întreprinderii;
j)

rezolvă orice alte probleme ce ţin de competenţa sa.

VII. EVIDENŢĂ ȘI CONTROL
38. Întreprinderea raportează datele evidenţei contabile
și statistice ale activităţii sale în modul stabilit de lege.

IV. ACTIVITATEA ECONOMICO-SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERII
32. Întreprinderea își organizează activitatea și își determină perspectivele de dezvoltare de sine stătător, în funcţie
de cererea și necesităţile populaţiei cît privește producţia,
lucrările și serviciile sale, precum și din necesitatea asigurării
condiţiilor de dezvoltare economico -socială și sporire a veniturilor salariaţilor săi.
Temelia programelor de producţie o constituie contractele încheiate cu beneficiarii producţiei, lucrărilor, serviciilor și
cu furnizorii de resurse tehnico-materiale, alte valori și materiale consumabile.
Anual, concomitent cu aprobarea bugetului municipal se
aprobă planul managerial de activitate al întreprinderii.
Conducătorul întreprinderii va prezenta anual, pe parcursul primului trimestru al anului următor a perioadei de gestiune, Consiliului municipal Chișinău darea de seamă privind
activitatea economico-financiară pentru anul precedent.
33. Relaţiile economice și de altă natură ale întreprinderii
cu alte unităţi economice, organizaţii și cetăţeni se derulează
pe baze contractuale.
34. Întreprinderea execută lucrări, servicii în interesul localităţii pe bază contractuală sau în modul determinat de le-

39. Controlul activităţii întreprinderii este efectuat, în limitele competenţelor atribuite prin lege, de către organele
administraţiei de stat abilitate cu funcţii generale sau speciale de control și financiare, fiscale, bancare, precum și de către
alte structuri de stat.
40. Controlul activităţii economico - financiare a întreprinderii este efectuat de organul de control al fondatorului.
Organul de control are dreptul să ceară de la fondator date
privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să ia cunoștinţă de toate actele și documentele ce vizează activitatea
întreprinderii.
41. Rezultatele controlului efectuat periodic de către organul de control privind respectarea statutului și a actelor
economico - financiare sunt prezentate sub formă de dare de
seamă fondatorului.
42. Pentru falsificarea datelor evidenţei contabile și statistice, a dărilor de seamă sau a informaţiilor furnizate potrivit
cerinţelor legale, persoanele oficiale ale întreprinderii poartă
răspundere disciplinară, materială sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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VIII. REORGANIZAREA ȘI LICHIDAREA ÎNTREPRINDERII
43. Lichidarea și reorganizarea (fuziunea, asocierea, divizarea, separarea, transformarea) întreprinderii se înfăptuiește în temeiul deciziei fondatorului.
44. Întreprinderea este lichidată prin decizia Judecătoriei
Economice în cazurile:
- stabilirii falimentului întreprinderii;
- recunoașterii caducităţii actelor de constituire a întreprinderii.
45. În cazul reorganizării sau lichidării întreprinderii, lucrătorilor disponibilizaţi li se asigură respectarea drepturilor
și intereselor în corespundere cu legislaţia în vigoare.
46. Întreprinderea se consideră reorganizată sau lichidată
de la data introducerii modificărilor respective în Registrul de
Stat.
47. În cazul fuziunii întreprinderii cu o altă unitate economică, toate drepturile și obligaţiunile patrimoniale ale fiecăreia dintre ele trec către întreprinderea constituită ca rezultat
al acestei fuziuni.
48. În cazul alipirii întreprinderii la un alt agent economic,
către acesta din urmă trec toate drepturile și obligaţiunile patrimoniale ale întreprinderii alipite.
49. În cazul divizării întreprinderii, unităţile nou create în
urma acestei divizări își asumă drepturile și obligaţiunile patrimoniale ale fostei întreprinderi conform cotelor specificate
în actul de divizare. În cazul transformării într-o nouă unitate
economică aceasta din urmă își asumă, potrivit legii, toate
drepturile și obligaţiunile patrimoniale ale fostei întreprinderi.
50. Lichidarea întreprinderii este efectuată de către comisia de lichidare, desemnată de fondator, sau de alte organe
împuternicite de acesta.
În caz de faliment, întreprinderea este lichidată în baza

deciziei Judecătoriei Economice. Conform hotărârii acestuia,
lichidarea poate ti efectuată de către conducerea întreprinderii.
51. Fondatorul sau Judecătoria Economică, care a decis lichidarea întreprinderii, stabilește modul și termenul lichidării, precum și termenul în care creditorii își pot înainta pretenţiile, termen care nu va fi mai mic de două luni din momentul
când a fost anunţată lichidarea întreprinderii.
52. Comisia de lichidare va publica în presă un anunţ despre lichidarea acesteia, precizând modul și termenul-limită
în care creditorii își pot înainta pretenţiile, va încasa datoriile
debitorilor faţă de întreprindere și va înregistra pretenţiile
creditorilor, informându-i pe aceștia despre lichidarea întreprinderii.
53. După adoptarea deciziei de lichidare, conducerea
întreprinderii transmite comisiei de lichidare funcţiile sale
administrative, inclusiv ţinerea lucrărilor de gestiune, și se
încadrează în procesul de evaluare a patrimoniului efectiv al
întreprinderii.
Comisia de lichidare evaluează patrimoniul, întocmește
bilanţul de lichidare și îl prezintă fondatorului, precum și instanţei de judecată ce a adoptat hotărârea privind lichidarea
întreprinderii, asigură achitarea datoriilor acesteia faţă de
buget, precum și a celorlalte defalcări și satisfacerea pretenţiilor justificate ale creditorilor potrivit bilanţului de lichidare
a întreprinderii.
54. Controlul asupra activităţii comisiei de lichidare este
efectuat de fondator sau de organul desemnat de acesta.
55. Pentru daunele cauzate întreprinderii lichidate, precum și creditorilor ei din culpa comisiei de lichidare, întreaga răspundere, prevăzută de legislaţia în vigoare, o poartă
membrii comisiei de lichidare.
56. Hotărârea privind folosirea bunurilor întreprinderii,
rămase după satisfacerea pretenţiilor justificate ale creditorilor și membrilor colectivului ei de muncă, după decontarea și
recuperarea cheltuielilor comportate de lichidare, se adoptă
de către fondator.

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

ORGANIGRAMA ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE „ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI”

ANEXĂ nr.2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/16 din 13 noiembrie 2008
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ANEXĂ nr.3 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/16 din 13 noiembrie 2008

STATELE DE PERSONAL
ale Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
Nr.
d/o
1

Funcţiile
2

Numărul de unităţi
3

1.0 APARATUL ADMINISTRATIV
Șeful Asociaţiei

1

Șef adjunct

3
TOTAL

4

1.1 SECŢIA GENERALĂ
Șeful secţiei cadre, jurist

1

Referent secretar.dactilograf

1

Inspector cadre

1

Inginer TS. PM, AC

1
TOTAL

4

1.2 SECŢIA DE PRODUCŢIE ,DEVIZE SI PROIECTĂRI
Șeful secţiei

1

Inginer proiectant

1

Inginer

2
TOTAL

4

1.3 SECŢIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
Șeful secţiei

1

Inginer supraveghere tehnică

1

Inginer -geodezist

1
TOTAL

3

1.4 SECŢIA PLANIFICĂRI SI MUNCA
Economist - coordonator

1

Economist

1
TOTAL

2

1.5 CONTABILITATEA
Contabil-șef

1

17
Nr.
d/o

Funcţiile

Numărul de unităţi

Contabil adjunct

1

Contabil

2
TOTAL

TOTAL SECŢIUNEA

4
21

II. APARATUL DE CONDUCERE AL SECTOARELOR
2.1 SECTORUL CENTRUL ORAȘULUI
Șeful secţiei

1

Maistru

1
TOTAL

2

2.2 GRUPA PROTECŢIA PLANTELOR
Maistru superior

1
TOTAL

1

2.3 SECTORUL CIOC ANA
Șeful sectorului

1

Maistru

4
TOTAL

5

2.4 SECTORUL CENTRU
Șeful sectorului

1

Maistru

4
TOTAL

5

2.5 SECTORUL RASCANI
Șeful sectorului

1

Maistru

4
TOTAL

5

2.6 SECTORUL BOTANICA
Șeful sectorului

1

Maistru

5
TOTAL

6

2.7 SECTORUL BUIUCANI
Șeful sectorului

1

18
Nr.
d/o

Funcţiile

Numărul de unităţi

Maistru

4
TOTAL

5

2.8 SECTORUL HAVUZURI
Energetician

1

Maistru construcţii si reparţii

1
TOTAL

2

2.9. PARCUL NISTREAN
Șeful sectorului

1

TOTAL SECŢIUNEA II

32

III. SECTORUL MECANIZARE ȘI PRODUCŢIE
Șeful sectorului

1

Mecanic auto

1

Tehnician evidenta acumulatoare si anvelope

1

Dispecer, operator-taxator

1

Medic narcolog

0.5

Maistru la baza de producere

1

Agent aprovizionare

0.5
TOTAL

6

TOTAL IN STATE

59
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
ANEXĂ nr.3 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/16 din 13 noiembrie 2008

STATELE DE PERSONAL
ale Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
Denumirea funcţiei

Numărul unităţilor de state

Șeful secţiei

1

Inginer-inspector

3

Jurist-inspector

1

TOTAL

5
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/4-3

25 noiembrie 2008

Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din
bd. Decebal, dlui Valeriu Cecan
Având în vedere actele prezentate de către dl Valeriu Cecan (cod
personal 0962803012269), expirarea termenului de arendă conform
contractului nr. 3804/2003 din 16.06.2003, încheiat în baza deciziei
Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/22-13 din 17.05.2003, autorizaţia de costruire nr. 970 din 18.11.2003, procesul-verbal de recepţie
finală nr. 109 din 04.05.2004, extrasul din Registrul bunurilor imobile
cu numărul cadastral 0100106050, în temeiul art. 41, art. 42. art. 46
din Codul funciar, art. 911-922 din Codul civil, art. 14 (2) lit. b) - lit. e),
art. 19 (4), art. 77 12, 3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se prelungește pe o perioadă de zece ani dlui Valeriu Cecan
termenul de arendare a lotului de pământ cu suprafaţa de 75 mp din
bd. Dacia, 1, pentru exploatarea anexei la magazinul de materiale de
construcţie.
2. Beneficiarul se obligă:
2.1. Să opereze, de comun acord cu Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare, modificările de rigoare
în contractul de arendare funciară nr. 3804/2003 din 16.06.2003, pornind de la prevederile pct.l.
2.2. Să înregistreze la Oficiul cadastral teritorial Chișinău, în ter-

men de trei luni de la data semnării acordului adiţional de modificare
a contractului de arendare funciară, dreptul de arendare a terenului.
2.3. Să efectueze amenajarea complexă a lotului de pământ arendat și a celui adiacent.
2.4. Să nu admită ridicarea construcţiilor sau schimbarea destinaţiei terenului în lipsa autorizaţiei respective, eliberate de către Primăria municipiului Chișinău.
3. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare va opera modificările de rigoare în contractul de arendare funciară nr. 3804/2003 din 16.06.2003, pornind de la prevederile
pct.l.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu și pretorul sectorului Botanica dl Vladimir Guriţenco vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/4-6

25 noiembrie 2008

Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din
str. Vadul lui Vodă, 100/6 Întreprinderii individuale „DUMBRAVA-BRIUHOVA”
Având în vedere expirarea termenului de arendare conform contractului de arendare funciară nr. 3266/2002 din 06.09.2002, încheiat
în conformitate cu decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 20/16-4
din 23.08.2002, avizul Comisiei pentru construcţii, arhitectură și resurse funciare a Consiliului municipal Chișinău, procestil-verbal de
recepţie finală nr. 420 din 01.11.2005, în temeiul art. 9 (2) lit. h) din
Legea nr. 121 din 04.05.2007 „Privind administrarea și deetatizarea
proprietăţii publice”în temeiul art. 41, art. 42, art. 46 din Codul funciar
al Republicii Moldova, art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4) și art. 77 (2)
din Legea nr. 436-XVi din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se prelungește pe o perioadă de cinci ani (provizoriu, fără dreptul de privatizare) Întreprinderii individuale „DUMBRAVA-BRIUHOVA”
termenul de arendare a lotului de pământ cu suprafaţa de 75 mp din
str. Vadul lui Vodă, 100/6, pentru exploatarea pavilionului de alimentaţie publică construit din elemente ușor demontabile, conform planului-anexă.
2. Beneficiarul se obligă:
2.1. Să opereze modificările de rigoare, în comun cu Direcţia funciară, în contractul de arendare a lotului de pământ menţionat în
punctul 1 al prezentei decizii (plata de arendă 10 % din preţul normativ).

2.2. Să înregistreze la Oficiul cadastral teritorial Chișinău modificările operate în contractul de arendare a terenului.
2.3. Să păstreze reţelele tehnice și să prevadă posibilitatea exploatării lor ulterioare, în coordonare cu serviciile specializate.
2.4. Să efectueze amenajarea complexă a lotului de pământ adiacent, conform planului-anexă.
2.5. Să nu depășească limitele terenului arendat.
2.6. Să elibereze, pe cont propriu, lotul de pământ arendat, la prima indicaţie a Primăriei municipiului Chișinău.
3. Direcţia funciară va opera modificările de rigoare în contractul
de arendare funciară nr. 3266/2002 din 06.09.2002, pornind de la prevederile pct.l al prezentei decizii.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu și pretorul
sectorului Ciocana dna Galina Bostan vor asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/4-7

25 noiembrie 2008

Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din
str. Feredeului, 4/4 Societăţii cu răspundere limitată „MEGAALLIANCE”
Având în vedere expirarea termenului de arendare conform contractului de arendare nr. 3036/2002 din 03.04.2002, încheiat în conformitate cu decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 5/34-1 din
26.02.2002, procesul-verbal de recepţie finală nr. 06 din 14.01.2004,
extrasul din registrul bunurilor imobile nr. 0100422027, în temeiul art.
41, art. 42, art. 46 din Codul funciar, art. 911-922 din Codul civil, art.
14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4) și art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se prelungește pe o perioadă de 15 ani Societăţii cu răspundere
limitată „MEGAALLIANCE” termenul de arendare a lotului de pământ
cu suprafaţa de 0,09 ha din str. Feredeului, 4/4, pentru exploatarea
obiectivului proprietate privată (destinaţie comercială, prestarea serviciilor), conform planului-anexă.
2. Beneficiarul se obligă:
2.1. Să opereze, de comun acord cu Direcţia funciară a Direcţiei
generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare, în termen de o lună
de la data adoptării prezentei decizii, modificările de rigoare în contractul de arendare a lotului de pământ.
2.2. Să înregistreze la Oficiul cadastral teritorial Chișinău, în ter-

men de trei luni de la data semnării acordului adiţional de modificare
a contractului de arendare funciară, dreptul de arendare a terenului.
2.3. Să păstreze reţelele tehnice și să prevadă posibilitatea exploatării lor ulterioare, în coordonare cu serviciile specializate.
2.4. Să efectueze amenajarea complexă a lotului de pământ adiacent.
2.5. Să nu depășească limitele terenului arendat.
3. Direcţia funciara va opera modificările de rigoare în contractul
de arendare funciară nr. “036/2002 din 03.04.2002, pornind de la prevederile pct. 1 al prezentei decizii.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu și pretorul sectorului Râșcani di Mihai Cârlig vor asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/4-8

25 noiembrie 2008

Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din
Calea Orheiului, 108/1 Societăţii cu răspundere limitată „M.M.M.”
Având în vedere expirarea termenului de arendare conform
contractului de arendare nr. 3090/2002 din 17.05.2002, încheiat în
conformitate cu decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 3/37-18
din 31.01.2002, procesului-verbal de recepţie finală nr. 286 din
19.08.2003, în temeiul art. 41, art. 42, art. 46 din Codul funciar al Republicii Moldova, art. 911-922 din Codul Civil al Republicii Moldova,
art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4) și art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se prelungește pe o perioadă de cinci ani (provizoriu, fără drept
de privatizare) Societăţii cu răspundere limitată „M.M.M.” termenul de
arendare a lotului de pământ cu suprafaţa de 0,05 ha din Calea Orheiului, 108/1, pentru exploatarea staţiei de alimentare cu gaz.
2. Beneficiarul se obligă:
2.1. Să perfecteze cu Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare, în termen de o lună de la data adoptării prezentei decizii, modificările de rigoare în contractul de arendare a lotului de pământ menţionat în punctul 1 al prezentei decizii.
2.2. Să înregistreze la Oficiul cadastral teritorial Chișinău, în termen de trei luni de la data semnării acordului adiţional de modificare

a contractului de arendare funciară, dreptul de arendare a terenului.
2.3. Să păstreze reţelele tehnice și să prevadă posibilitatea exploatării lor ulterioare, în coordonare cu serviciile specializate.
2.4. Să nu depășească limitele terenului arendat.
2.5. Să elibereze, pe cont propriu, lotul de pământ arendat, la prima indicaţie a Primăriei municipiului Chișinău, fără restituirea chieltuelilor suportate.
3. Direcţia funciară va perfecta contractul de arendare, pornind
de la prevederile pct. 1 al prezentei decizii.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu și pretorul sectorului Râșcani dl Mihai Cârlig, vor asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/4-9

25 noiembrie 2008

Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din
bd. Dacia, 1/4 dlui Ion Ţugui
Având în vedere actele prezentate de către beneficiar, expirarea termenului de arendare conform contractului nr. 1190/97 din
12.08.1997 de arendare a terenului, încheiat în baza deciziei Primăriei
municipiului Chișinău nr. 21/48-1 din 24.07.1997, soluţia urbanistică
elaborată de către Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii
funciare, în temeiul art. 41, 42 și 46 din Codul funciar, art. 911-922 din
Codul civil, 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 prelungește provizoriu, pe o perioadă de cinci ani, fără drept
de privatizare, dlui Ion Ţugui termenul de arendare a lotului de pământ din bd. Dacia, 1/4 cu suprafaţa de 100 mp, pentru exploatarea
în complex a staţiei de așteptare a transportului urban de pasageri
cu pavilionul comercial și amenjarea terenului adiacent, conform planului-anexă.
2. Beneficiarul se obligă:
2.1. Să perfecteze cu Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare modificările de rigoare în contractul
de arendare funciară nr. 1190/97 din 12.08.1997.
2.2. Să înregistreze dreptul de arendare a terenului la Oficiul cadastral teritorial Chișinău în termen de trei luni de la data operării mo-

dificărilor în contractul de arendare.
2.3. Să asigure posibilitatea exploatării și deservirii reţelelor tehnice, în coordonare cu serviciile specializate.
2.4. Să modifice faţada pavilionului conform unui proiect aprobat
de către Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
2.5. Să elibereze pe cont propriu terenul arendat, la cererea Primăriei municipiului Chișinău.
2.6. Să nu depășească hotarele terenului arendat.
3. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare va opera modificările de rigoare în contractul de arendare funciară nr. 1190/97 din 12.08.1997, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și dl Ion Ţugui.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu și pretorul sectorului Botanica dl Vladimir Guriţenco vor asigura controlul
executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/4-10

25 noiembrie 2008

Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din
str. Albişoara, 76/10 Firmei „OSRAM-S.D.I.” S.R.L.
Având în vedere expirarea termenului de arendare conform contractului de arendare funciară nr. 3177/2002 din 19.07.2002, încheiat
în conformitate cu decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 12/39-3
din 30.05.2002, avizul Comisiei pentru construcţii, arhitectură și resurse funciare a Consiliului municipal Chișinău, procesul-verbal de
recepţie finală nr. 384 din 17.12.2004, în temeiul art. 41, art. 42, art. 46
din Codul funciar al Republicii Moldova, art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19
(4) și art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se prelungește, pe o perioadă de cinci ani, Firmei „OSRAM-S.D.I.”
S.R.L. termenul de arendare a lotului de pământ cu suprafaţa de 0,01
ha din str. Albișoara, 76/10, pentru exploatarea ulterioară a imobilului
proprietate privată (comercial), conform planului-anexă.
2. Beneficiarul se obligă:
2.1. Să perfecteze cu Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare contractul de arendare a lotului
de pământ menţionat în punctul 1 al prezentei decizii, cu achitarea
arenzii funciare începând cu data de I 1.03.2007.
2.2. Să înregistreze la Oficiul cadastral teritorial Chișinău, în termen de trei luni de Ia data semnării modificărilor in contractul de

arendare funciară.
2.3. Să păstreze reţelele tehnice și să prevadă posibilitatea exploatării lor ulterioare, în coordonare cu serviciile specializate.
2.4. Să efectueze amenajarea complexă a lotului de pământ adiacent, conform planului-anexă.
2.5. Să nu depășească limitele terenului arendat.
3. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare va opera modificările de rigoare în contractul de arendare funciară nr. 3177/2002 din 19.07.2002, pornind de la prevederile
pct.l al prezentei decizii.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu și pretorul sectorului Râșcani, dl Mihai Cîrlig, vor asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/13

25 noiembrie 2008

Cu privire la aprobarea documentaţiei de proiect şi deviz, recepţionarea
şi transmiterea la balanţă a obiectivului „Restaurarea şi redimensionarea Complexului Memorial „Gloria Militară” din perimetrul străzilor Pan
Halippa, Alexe Mateevici, Vasile Alecsandri”
Având în vedere nota informativă a Direcţiei construcţii capitale a Consiliului municipal Chișinău nr. 01-05/2411
din 29.08.2008, în conformitate cu porunca Guvernului nr.
1133-1635 din 25.08.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1169 din
11.10.2006 „Cu privire la transmiterea Complexului Memorial
„Eternitate”, Regulamentul cu privire la modul de transmitere a
întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe și altor active,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 688 din 09.10.1995, prevederile Hotărârii de Guvern nr. 285 din 23.05.1996 „Cu privire
la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor și instalaţiilor aferente”, în temeiul art. 8 (6) din Legea nr. 397-XV
din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 14 (2) f ),
art. 19 (4) din Legea nr. 436-XV1 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, pct. 6.3. din decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/2 din 27.11.2007 „Cu privire la rezultatele
controlului efectuat de către Curtea de Conturi în cadrul Direcţiei construcţii capitale privind reconstrucţia Complexului Memorial „Gloria Militară”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă documentaţia de proiect și devizul general al
obiectivului „Reconstrucţia și redimensionarea Complexului
Memorial „Gloria Militară” din perimetrul străzilor Pan Halippa,
Alexe Mateevici, Vasile Alecsandri” în sumă de 46523,5 mii lei,
inclusiv:
- lucrări de construcţii-montaj - 44172,72 mii lei
- lucrări de cercetare, proiectare, geologie și supraveghere
tehnică - 2016,83 mii lei
- diverse cheltuieli , - 333,92 mii lei
2. Se aprobă procesul-verbal de recepţie finală a obiectivului „Reconstrucţia și redimensionarea Complexului Memorial
„Gloria Militară” din perimetrul străzilor Pan Halippa, Alexe Mateevici, Vasile Alecsandri” (beneficiar - Î.M. Direcţia construcţii
capitale, antreprenor - S.R.L. „Galeria de Piatră”) în sumă totală
de 46.523.463 lei.
3. Se ia act de informaţia Direcţiei construcţii capitale pri-

vind recepţionarea obiectivului „Templul suferinţei, închinat
victimelor conflictului transnistrean din anul 1902” prin decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 3/25-3 din 23.01.2003
„Cu privire la recepţionarea obiectivelor și transmiterea lor la
balanţă”.
4. Se acceptă transmiterea Complexului Memorial „Gloria
Militară”, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a Consiliului
municipal Chișinău în proprietatea publică a statului, în gestiunea Ministerului Apărării, conform anexei.
5. Î.M. „Direcţia construcţii capitale” (dl Vasile Panfil):
5.1. Va transmite, conform procedurii legale, Ministerului
Apărării obiectivele finalizate în anii 1998-2007, a căror valoare
estimativă constituie 46.974.963 lei.
5.2. Va exclude, în modul stabilit, de la balanţa sa obiectivele indicate în anexă, a căror valoare de bilanţ veche constituie
49.590.785 lei, în conformitate cu pct. 25 alin. 4 din Hotărârea
de Guvern nr. 668 din 09.10.1995.
6. Se solicită Guvernului Republicii Moldova să soluţioneze
chestiunea privind alocarea mijloacelor financiare din contul
bugetului de stat pentru achitarea datoriei creditoare in sumă
de 9918 mii lei la obiectivul finalizat „Restaurarea și redimensionarea Complexului Memorial „Gloria Militară”, înregistrată
la situaţia din 01.01.2008 în evidenţa contabilă a Î.M. „Direcţia
construcţii capitale”.
7. Viceprimarul municipiului Chișinău, dl Nistor Grozavu, va
asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Restabilirea unei stele la Complexul Memorial ..Gloria Militară"

Reparaţia și amenajarea terenului la Complexul Memorial
„Gloria Militară"

Pavarea terenului la Complexul Memorial ..Gloria Militară"

Templul Suferinţei. închinat victimelor conflictului transnistrean din an. 1992

Baionete și 6 panouri din beton cu diferite episoade din
marele război pentru Apărarea Patriei

2..

3.

4

5

6

TOTAL:

Restaurarea și
redimensionarea Complexului Memorial „Gloria Militară"

Obiecuvul

1.

N.
cri.

1978

1998

2000

2004

2005

2007

Anul
finalizării
lucrărilor

29

9

7

3

2

0.42

Termenul
real de exploatare,
ani

49.590.785

x

1.765.262

4.3.150

1.145.322

113.588

46.523.463

Valoarea
totală de
bilanţ, lei

X

1.765.262

43.150

1.145.322

113.588

46.523.463

Valoarea de
reconstruire,
lei

6.67

6.67

6.67

6.67

6.67

6.67

Norma
anuală
de amortizare, %

X

60.00

46.67

20.00

13.33

2.78

Deprecierea
acumulată, %

46.974.963

X

706.105

23.013

916.258

98.443

45.231.145

Valoarea estimativă,
lei

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2.615.822

X

1.059.157.20

20.136.67

229.064.40

15.145.07

1.292.318.42

Suma deprecierii
acumulate, lei

CALCULELE
valorii estimative la obiectivele Complexului Memorial ..Gloria Militară”, efectuate de I.S.
“Audit şi Evaluare”
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/14-1

25 noiembrie 2008

Cu privire la recepţionarea obiectivelor şi transmiterea lor la balanţă
Având în vedere nota informativă a Direcţiei construcţii
capitale a Primăriei municipiului Chișinău nr. 03-05/483 din
09.04.2008, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern
nr. 285 din 23.05.1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului
de recepţie a construcţiilor și instalaţiilor aferente”, pct. 2 (2),
pct. 3, pct. 4(1), pct. 29, pct. 33 ale Hotărârii de Guvern nr. 688
din 09.10.1995 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor,
mijloacelor fixe și altor active”, art. 14 (2) lit. b), art. 19 (4) din
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă procesele-verbale privind recepţionarea următoarelor obiective:

1.6. Gazifîcarea caselor de locuit din comuna Băcioi, str.
Toma Ciorbă, 20/36, cu lungimea totală a gazoductului de 280
m, inclusiv: gazoductul subteran de presiune joasă (D- 63 mm,
L -200 m; D-25 mm, L- 55 m), gazoductul supraterestru de presiune joasă (D- 57mm, L- 25 m).
1.7. Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
str. Grenoble, str. Puhoi din orașul Codru, cu lungimea gazoductului de 1500 m, inclusiv: gazoductul subteran de presiune
medie (D-110 mm, L- 371 m; D-50 mm, L -66 m), gazoductul
subteran de presiune joasă (D- 110 mm, L-215 m; D- 90 mm.
L-162 m; D-75 mm, L-293 m; D-50 mm, L-74 m; D- 40 mm, L-1
77 m; D-32 mm, L- 142 m), punctul de reglare a presiunii gazelor de tip RDNC- 50.

1.1. Gazificarea și construcţia centralei termice a gimnaziului nr. 99 din comuna Trușeni, municipiul Chișinău, cu lungimea totală a gazoductului de 127 m, inclusiv: gazoductul
supraterestru de presiune medie (D-57 mm, L-30 m) și gazoductul subteran (D-63 mm, L- 97 m).

1.8. Apeductul din str. Grenoble, 136, orașul Codru, municipiul Chișinău.

1.2. Reţelele termice la școala nr. 3 din str. Uzinelor, 105 din
municipiul Chișinău, cu lungimea totală de 647,5 m.

1.10. Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Aron Pumnul,
municipiul Chișinău.

1.3. Gazificarea salului Hulboaca, str. Minai Eminescu, comuna Grătiești, cu lungimea totală a gazoductului de 3699,1
m, inclusiv: gazoductul subteran de presiune medie (D-50
mm, L-195 m), gazoductul supraterestru de presiune medie
(D-57mm, L-134; D -159 mm, L-13 m; D-57 mm, L-2m), gazoductul subteran de presiune joasă (D-l 10 mm, L- 822 m; D-75
mm, L-675 m; D-50 mm, L- 120 m; D-40 mm, L- 318 m; D- 32
mm, L- 364 m), gazoductul supraterestru (D-40 mm, 1.- 210 m;
D-32 mm, L- 424,8 m; D-25 mm, L- 224,8 m; D-57 mm, L-180 m;
D-159 mm, L-16,5 m). punctul de reglare a presiunii gazelor cu
două regulatoare RDNC-50.

1.11. Reţelele de apeduct cu staţia de pompare din comuna Cruzești.

1.4. Gazificarea str. Tudor Panfile. str. Memoriei, microraionul Mircești, municipiul Chișinău, cu lungimea totală a gazoductului de 610 m, inclusiv: gazoductul subteran de presiune
medie (D-110, L.-560 m). gazoductul subteran de presiune joasă (D-110, L- 50 m), punctul de reglare a presiunii gazelor de
tip GSGO și punctul de evidenţă.
1.5. Gaziflcarea satului Dobrogea. municipiul Chișinău, cu
lungimea totală a gazoductului de 8719.8 m, inclusiv gazoductul subteran de presiune joasă (D- 125 mm, L- 594,3 m; D-110
mm, L- 443,7 m: D-90 mm, L- 1 145.4 m; D-63 mm, L-1373,8
m; D-50 mm , L-2083,6 m: D-40 mm, L-800,6 m: D-32 mm. L2132,m), gazoductul supraterestru de presiune medie (D-108
mm, L-4,3 m; D- 32 mm, L- 4 m: D-25 mm, L-138 m) din străzile
Salcâmilor, Florilor, Mihai Frunză, Ion Creangă, Ștefan cel Mare,
Dimitrie Cantemir, S. Lazo, M. Fminescu. Tineretului și stradela
Tineretului, punctul de reglare a presiunii gazelor cu regulator
RDG - 50 din strada Dimitrie Cantemir.

1.9. Apeductul din comuna Bubuieci, satul Bâc. str. Mihai
Eminescu.

1.12. Apeductul Grădinii Zoologice.
1.13. Reparaţia blocului administrativ al Grădinii Zoologice.
1.14. Reconstrucţia grajdului pentru cai al Grădinii Zoologice.
1.15. Reconstrucţia volierelor pentru iernarea animalelor
copitate ale Grădinii Zoologice.
1.16. Reparaţia Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din str. Grenoble, 147, tranșa a Il-a.
1.17. Reparaţia sistemului de încălzire al Teatrului Municipal de Păpuși „Guguţă”.
1.18. Reparaţia Liceului Teoretic ..Hyperion” din orașul Durlești.
2. Se transmite la balanţa Direcţiei construcţii capitale (în
gestiune economică, temporar):
- reţelele de gaze menţionate în subpunctele 1.1. 1.3 - 1.7.
in sumă totală de 5 094 264.32 lei.
3. Se transmit la balanţă obiectivele proprietate municipală,, în contul majorării capitalului social, după cum urmează:
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reparaţiei și reconstrucţiei, după cum urmează:

3.1. Societăţii pe acţiuni „Apă-Canal Chișinău”:
- apeductele și canalizarea nominalizate în subpunctele 1.8
- 1.11, în sumă totală de 2 346 953,07 lei.

5.1. Primăriei orașului Durlești:
- reparaţia Liceului Teoretic „Hyperion”, în sumă totală de
371257, 24 lei.

3.2. Societăţii pe acţiuni ,,Termocom”:
- reţelele termice ale școlii nr. 3 din str. Uzinelor, 105 din
municipiul Chișinău, în sumă totală de 933 770, 33 lei.

5.2. Primăriei comunei Trușeni:
- centrala termică a gimnaziului nr. 99 din comuna Trușeni,
în sumă totală de 784192,79 lei.

3.3. Teatrului Municipal de Păpuși „Guguţă”:
- sistemul de încălzire al teatrului, în sumă totală de 602834,
62 lei.
4. Se transmit la balanţă obiectivele proprietate municipală cu majorarea respectivă a costului obiectivelor supuse reparaţiei și reconstrucţiei, după cum urmează:

6. Direcţia evidenţă contabilă și analiză economică (dna
Eugenia Ciumac) va majora valoarea mijloacelor fixe ale Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, înregistrate la
contul extrabilanţier al Primăriei, în mărimea costului reparaţiei efectuate.

4.1. Instituţiei Știinţifice de Instruire și Culturalizare „Grădina Zoologică”:

7. Managerii întreprinderilor indicate în punctul 3 al prezentei decizii vor întreprinde măsurile de rigoare pentru a înregistra modificările în actele de constituire ale întreprinderilor, Ia organele abilitate.

- obiectivele arătate în subpunctele 1.12 - 1.15, în sumă totală de 4830522,40 lei.

8. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu vaasigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

4.2. Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie:
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

- reparaţia Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, tranșa a II-a, în sumă totală de 825741,41 lei.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

5. Se transmit la balanţă obiectivele proprietate publică
locală cu majorarea respectivă a costului obiectivelor supuse

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/14-2

25 noiembrie 2008

Cu privire la recepţionarea şi transmiterea cheltuielilor efective pentru
lucrările de modernizare şi pictură
Avînd în vedere nota informativă a ÎM „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei municipiului Chișinău nr. 03-05/2545 din 15.09.2008, în
conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr.285 din 23.05.1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor și instalaţiilor aferente”, în temeiul art. 14 (2)
lit.b), art. 19 (4) din Legea nr.436-XVI din 2S.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. ÎM “Direcţia construcţii capitale” a Primăriei municipiului Chișinău va transmite cheltuielile în sumă de 29219772,27 lei, suportate la
executarea lucrărilor de modernizare și pictură la obiectivele finanţate din bugetul municipal (anexă).
2. Societatea pe acţiuni “Apă-Canal Chișinău” (dl Constantin Becciev), Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove vor asigura recepţi-

onarea cheltuielilor respective și reflectarea acestora în evidenţa contabilă la majorarea valorii iniţiale a obiectivelor, conform legislaţiei în
vigoare.
3. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizei,
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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LISTA
cheltuielilor suportate la modernizarea şi pictura obiectivelor ce se
transmit la evidenţa contabilă
Nr.
d/o

Denumirea obiectivelor

Procesele-verbale
de recepţie a obiectivelor

Gestionarul

Suma la situaţia
din 01.10.08, lei

1.

Modernizarea Centralei
Termice „Codru"

nr. 244-i din
11.06.2008

Societatea
pe acţiuni „Apă-Canal
Chișinău"

6072752,00

2.

Modernizarea Centralei
Termice „Aeroport"

nr. 245-i din
11.06.2008

Societatea
pe acţiuni
„Apă-Canal
Chișinău"

7350461,00

3.

Modernizarea Centralei
Termice „Costiujeni"

nr. 243-i din
11.06.2008

Societatea
pe acţiuni
„Apă-Canal
Chișinău"

7038389,00

4.

Complexul Catedral
„Nașterea Domnului",
pictura (etapa II)

nr. 401 din
24.07.2008

Mitropolia
Chișinăului
și a întregii Moldove

8758170,27

TOTAL

29219772,27
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/14-3

25 noiembrie 2008

Cu privire la recepţionarea şi transmiterea la balanţă a lucrărilor de
construcţie a reţelelor de canalizare menajer-fecaloidă din străzile:
M.Eminescu, Şcolilor, Budeşti, M.Sadoveanu, din com.Tohatin, mun.Chişinău
Avînd în vedere nota informativă a Î.M. „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei municipale Chișinău nr.03-05/2954 din 10.11.2008,
în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23.05.1996 “Cu privire la aprobarea Regulamentului
de recepţie a construcţiilor și instalaţiilor aferente”, pct. 2 (2), pct. 3,
pct.4 (1), pct.29, pct.33 ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr.688 din 09.10.1995 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor
fixe și altor active”, art. 14 (2) lit.b), art. 19 (4) din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor de
construcţie a reţelelor de canalizare menajer-fecaloidă din străzile:
M.Eminescu, Școlilor, Budești, M.Sadoveanu, din com.Tohatin, mun.
Chișinău, cu lungimea totală de 3065 m, inclusiv: cu diametrul de 160
mm - 2180 m; cu diametru] de 200 mm - 108 m; cu diametrul de 110
mm - 777 m, și a staţiei de pompare a apelor reziduale ( beneficiar - în-

treprinderea municipală „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei municipiului Chișinău, antreprenor - Societatea pe acţiuni „Lusmecon”)
în sumă totală de 2729051,12 lei.
2. Întreprinderea municipală „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei municipiului Chișinău va transmite obiectivul nominalizat,
proprietate municipală, la balanţa „Apă-Canal Chișinău” S.A., în contul
majorării capitalului social.
3. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/15

25 noiembrie 2008

Cu privire la utilizarea toponimicului „Chişinău” în marca de produs la divin si rachiu de către S.A. „Aroma”
Având în vedere scrisoarea s.a. ..Aroma”, înregistrată cu nr.
04-109/3130 din 08.05.08, și nota informativă a direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu prevederile
regulamentului privind modul și condiţiile de acordare a permisiunii
pentru utilizarea simbolicii locale și denumirii oficiale sau istorice a
municipiului Chișinău în denumirea întreprinderii și/sau în marca de
produs și sau de servi cu, aprobat prin decizia consiliului municipal
Chișinău nr. 53/17 din 20.07.2006, în temeiul art. 14 (3) și art. 19 (3)
din legea Republicii Moldova nr. 436-.XI1 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală Consiliul municipal Chișinău decide:
1. Se permite S.A. „Aroma” (certificat de înregistrare nr.
1002600031892 uin 18.oi .2000, cod iîscal 1002600031892), cu sediul
în municipiul Chișinău, str. Toma Ciorbă, 38. să utilizeze, timp de 10
ani, toponimicul „Chișinău” în marca de produs la divin și rachiu, clasa
33.

și plata în termen la bugetul unităţii administrativ-teritoriale a taxei
respective și-o asumă cotiribuabilul.
4. Pentru neachitarea la timp și în mărime deplină a taxei, se aplică sancţiuni financiare conform legislaţiei fiscale în vigoare.
5. Transmiterea dreptului de utilizator a acestui toponimic unei
alte persoane fizice sau juridice se efectuează doar cu permisiunea
Consiliului municipal C hișinău.
6. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 29/5 din
14.1 1.1996 „Cu privire la autorizarea folosirii simbolicii locale de către
Asociaţia de producţie ,,Aroma”.
7. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

2. S.A. „Aroma” se obligă să achite taxa pentru dreptul de a folosi simbolica locală în mărime de 0,1 la sută faţă de venitul din vânzări a producţiei fabricate cu aplicarea simbolicii locale, la contul
bancar al trezoreriei teritoriale Chișinău -bugetul municipiului nr.
226630149810166, contul trezorerial nr. 12232010120.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Responsabilitatea pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/16

25 noiembrie 2008

Cu privire la comercializarea activelor neutilizate în activitatea S.A. „Combinatul auto nr. 4 din Chişinău”
Având în vedere nota informativă a S.A. „Combinatul auto nr. 4
din Chișinău” privind oportunitatea comercializării activelor neutilizate în activitatea întreprinderii, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a
activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 480 din 28.03.2008, în temeiul art. 14
alin. 2, lit. b) 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 acceptă comercializarea activelor neutilizate în activitatea
S.A. „Combinatul auto nr. 4 din Chișinău”, conform listei anexate.
2. Directorul S.A. „Combinatul auto nr. 4 din Chișinău” dl Vasile

Goreţchi va asigura comercializarea activelor menţionate, conform
cerinţelor legislaţiei în vigoare.
3. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Kamaz 5410

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Autocamion

Automobil

Remorca

Remorcă

Semiremorcă

Semiremorcă

Semiremorcă

Semiremorcă

Semiremorcă

Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

k-4 amg

tppz 12885

tppz 12885

tppz 12885

odaz 9370

gcb 8350

pr 16

bmw 520

zii 130 v1

zii 130 v1

zii 130v1

zii 441510

maz 500

mercedes 2233

gaz 33075

gaz 3307

gaz 3307

gaz 3307

gaz 5312

Kamaz 5410

Marca

Nr.
Denumirea
d/o
obiectului
1
Autocamion

cam 273

cah 274

cah 275

cag 527

cal 774

cam 139

cac 581

ckf 300

ced 537

ced 536

ced 529

cec 156

ced 530

cdg 761

cad 639

cbw 099

cab 608

cem 238

cbi 774

cax 130

cax 131

Nr. de stat

1990

1984

1985

1984

1985

1987

1983

1997

1984

1986

1984

1988

1974

1983

1993

1991

1992

1992

1991

1992

234799

112219

64210

65100

182688

78912

679153

265790

95100

65620

108572

307950

54614

713115

183211

213039

213828

220260

248145

265935

Anul
Parcursul
producerii
1992
173941

158716

158716

158716

158716

158716

158716

158716

158703

15870422

15870422

15870422

15870422

15870422

15870422

15870422

15870422

15870422

15870422

15870422

15870422

Codul de
amortizare
15870422

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

14,3%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Norma de
amortizare
20%

912935

12750

25500

25500

25500

50000

23560

25466

144614

45000

45000

45000

22500

60000

136534

38000

38000

17969

20042

38000

34300

258100

7000

5000

5000

5000

12000

8000

7000

87000

5600

5600

5600

6000

5000

32000

8500

10800

7500

7000

4500

11000

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

198465

2605

0

0

0

9286

7503

6800

86080

0

0

0

3258

0

31879

8231

9594

5549

5746

2066

8390

Valoarea
Valoarea
Preţul iniţial (lei)
initiala(lei) restantă (lei)
39700
11478
13000

Lista
activelor pasibile comercializării ale S.A. “Combinatul auto nr. 4 din Chişinău”

ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 21/16 din 25 noiembrie 2008
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/17-1

25 noiembrie 2008

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale S.A. “Combinatul auto nr. 4 din
Chişinău”
Urmare a examinării proceselor-verbale de casare a mijloacelor
de transport și altor mijloace fixe, întocmite de comisia permanentă pentru casarea mijloacelor fixe ale S.A. “Combinatul auto nr. 4 din
Chișinău”, desemnată prin ordinul directorului nr. 25 din 11.04.2008,
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chișinău nr. 11/18 din 03.06.2004 “Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate
la mijloace fixe”, în temeiul art.14 alin. 2, lit. b) și art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XV1 din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

compartimentului „Rezultatele casării obiectelor” din procesele - verbale întocmite și va crea posibilitatea utilizării pieselor ce urmează
să fie luate în evidenţă, stabilindu-se valoarea acestora. Elementele
pieselor ce conţin metale preţioase vor fi predate Vistieriei de Stat a
Republicii Moldova, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.

1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe de la balanţa S.A. “Combinatul auto nr. 4 din Chișinău”, conform listelor anexate.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

2. S.A “Combinatul auto nr. 4 din Chișinău” va asigura completarea

ANEXA nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 21/17-1 din 25 noiembrie 2008

Extrasul din registrul nr.1 al actelor fondurilor fixe casate şi scoase de la
balanţa S.A. „Combinatul auto nr. 4 din Chişinău”

Nr.
d/o

Denumirea
obiectului

Marca

Nr. de
stat

Anul
producerii

Parcursul km

Valoarea
iniţială,
lei

Codul de
amortizare

Norma
de amortizare

Suma
uzurii, lei

Valoarea restanta

1

Autocamion

ZIL
431812

CBH
877

1990

356419

48000

15870422

20%

48000

2

Autocamion

GAZ 5201

CDL 033

1991

211530

25139

15870422

20%

25139

-

3

Total

73139

-

73139

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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ANEXA nr.2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 21/17-1 din 25 noiembrie 2008

Extrasul din registrul nr.2 al actelor fondurilor fixe casate şi scoase de la
balanţa S.A. „Combinatul auto nr. 4 din Chişinău”
Anul
producerii

Valoarea
iniţială,
lei

Suma
uzurii,
lei

Valorea
restantă, lei

Nr. de
inventar

1.

100295

Automat gazare apă

2003

7700-00

14841810

20 %

7700-00

2.

100126

Telefon mobil „Nokia 6510"

2002

4264-76

14852790920

33.33 %

4264-76

3.

100092

Telefon CSM _Nokia"

2002

1438-33

14852790920

33.33 %

1438-33

4.

100163

Strung 3- B-634

1979

5135-00

148460

12.5 %

5135-00

5.

100034

Aparat de casă „Datecs MP 500"

1998

1292-00

148470

33.33 %

1292-00

-

6.

100262

Încălzitor

1996

2200-00

14853710

6.67 %

2200-00

-

7.

100216

Elevator SDO-8

1989

9200-00

14842541000

10.0 %

9200-00

-

8.

100099

Fotoliu

1997

1200-00

16940330

20 %

1200-00

-

9.

100165

Strung pentru prelucrarea lemnului

1976

7930-00

148461

20%

7930-00

-

10.

100119

Imprimantă

1994

4500-00

148471

33.33 %

4500-00

-

Total

x

44860-09

x

x

44860-09

-

11.

Denumirea obiectului

Codul de
amortizare

Norma
de amortizare

Nr.
d/o

-

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 21/17-2

25 noiembrie 2008

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale S.A. Firma de construcţie a drumurilor “Edilitate”
Urmare a examinării proceselor-verbale de casare a mijloacelor
fixe nr. 1-38, întocmite de comisia permanentă pentru casarea mijloacelor fixe ale S.A. Firma de construcţie a drumurilor “Edilitate”, desemnată prin ordinul directorului nr. 4 din 17.02.2006, și modificată
prin ordinul nr. 69 din 05.09.2008, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele
(fondurile) fixe, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
11/18 din 03.06.2004 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe”, în temeiul art. 14
alin. 2, lit. b) 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 aprobă casarea mijloacelor fixe de la balanţa S.A. Firma de
construcţie a drumurilor “Edilitate”, conform anexei.
2. S.A. Firma de construcţie a drumurilor “Edilitate” va asigura

completarea proceselor-verbale întocmite, la compartimentul „Rezultatele casării obiectelor”, și va crea posibilitatea utilizării pieselor
ce urmează să fie luate în evidenţă, stabilindu-se valoarea acestora.
Elementele pieselor ce conţin metale preţioase vor fi predate Vistieriei de Stat a Republicii Moldova, conform cerinţelor legislaţiei în
vigoare.
3. Viceprimărul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu și directorul S.A. Firma de construcţie a drumurilor “Edilitate” dl Anatol Gorbunov vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

31
ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 21/17-2 din 25 noiembrie 2008

E X T R A SUL din registrul actelor fondurilor fixe casate şi scoase de la
balanţa S.A. Firma de construcţie a drumurilor “Edilitate”

5

6

7

Norma
de
amorţizare
8
9

CACBM 136
MAZ-5410

1989

140058

158705

16,67

140058

-

Autobasculantă

MMZ-555 CCH-460

1974

112514

15870422

20

112514

-

3

Autocamion

GAZ 53

CBM-139

1982

59570

15870422

20

59570

-

4

Autocamion

GAZ-53

CBO-092

1978

4914

158705

16,67

4914

-

5.

Dulap

4836

2004

2041.25

16940330

20

1632.96

408.29

6.

Dulap

4835

2004

2041.25

16940330

20

1632.96

408 29

7.

Pompa cu motor

3770

1986

4801.87

14841370300

12,50

4801.87

8.

Căsuţă de locuit
din scândură

E-118

1960

4068.75

11000007000

2.6

3924.11

144.64

9.

Pat pentru 1 persoană

1202

2005

1105.3

16940320

14,29

473.92

631.38

10.

Pat pentru 1 persoană

1201

2005

1105.3

16940320

14,29

473.92

631.38

11.

Masă de biliard

4825

2003

8340

16940330

10

4517.68

3822.32

12.

Set de mobilă

4820

2004

3393.33

16940330

10

1696.80

1696 53

13.

Set de mobilă

4774

2002

3336

16940330

10

2727.88

608 12

14.

Încăpere pentru
duș

13

1971

4142.45

11000003000

2,60

3842.49

299.96

15.

Pompă cu motor

GNOM
16/16

4757

2001

10000

14841370210

12,50

10000

-

16.

Contor de gaze

TSG,
C-250

4761

2004

6100

149026

25

6100

-

17.

Staţia de transformatoare

Z-2/11

1966

25457.25

11000003000

3.33

25457,25

-

18.

Pompă cu motor

A [ V-6-6,3 4760

2001

12500

14841370210

14,70

12500

-

19.

Dispozitiv

ICNT-5052 3436

1982

8370

14851529900

20

8370

-

20.

Pompă cu motor

GNOM
16/16

1996

3500

14841370210

12,50

3500

-

Nr
d/0

Descriere

Nr. de
unventar
sau de
stat

Marca

1

2

3

I.

Autobasculantă

2.

MP-800

4

4727

Anul
producerii

Valoarea
iniţială
(lei)

Codul
de
amortizare

Suma
uzurii
(lei)

Suma
restantă
(lei)
10

32

21.

Tractor

CO-712

Nr. de
unventar
sau de
stat
4430

22.

Contor de gaze

PG-1000

4725

1996

22562.23

149026

25

22562.23

-

23.

Separator seminţe
cu reductor

4500

1991

9868.6

14747410000

16,67

9868.6

-

24.

Pompă pentru
mortar

SO-49

4435

1992

3060

148413400000

25

3060

-

25.

Pompă pentru
mortar

SO-49

4439

1992

3060

148413400000

25

3060

-

26.

Pompă pentru
mortar

SO-49

4434

1992

3060

148413400000

25

3060

-

27.

Cupă rotitoare

4238

1989

4030

14847431000

25

4030

-

28.

Instalaţie de amestecat beton

4495

1990

799260

14847431000

25

799260

-

29.

Cupă rotitoare

4237

1989

4030

14847431000

25

4030

-

30.

Agregat de sudat

VD-306

4132

1988

3162

14851529900

20

3162

-

31.

Pompă pentru
mortar

SO-49

4438

1992

3060

148413400000

25

3060

-

32.

Pompă pentru
mortar

SO-49

4477

1990

4800

148413400000

25

4800

-

33.

Pompă pentru
mortar

SO-49

4478

1990

4800

148413400000

25

4800

-

34.

Staţie electrică

4001

1987

12693 60

14850211100

12,50

12693,60

-

35.

Pompă pentru
mortar

SO-49

4479

1990

2154.60

148413400000

25

2154,60

-

36.

Macara

CB-100

3365

1982

123814

14842620000

10

123814

-

37.

Compresor

l'R-IOM

4748

2000

43400

14841480310

12,30

43400

-

38.

Macara pe calea
ferată

CD\-16I

1077

1969

176865

15870510000

14,29

176865

-

Nr
d/0

Descriere

Marca

1990

28020

14870120

Norma
Suma
de
uzurii
amorţi(lei)
zare
10
28020

Anul
producerii

Valoarea
iniţială
(lei)

Codul
de
amortizare

Suma
restantă
(lei)
-

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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