
Chestiuni propuse suplimentar pe ordinea de zi 

a şedinţei extraordinare a Consiliului municipal Chişinău 

din 2 iunie 2016 

 

1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/46-9 ”Cu privire 

la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Asociației Obștești Tenis Club 

”Profi - Sport” din str. Vasile Lupu” 

RAPORTOR: I. Ceban, consilier municipal 

2. Cu privire la delegarea împuternicirilor consilierilor municipali pentru reprezentarea 

intereselor Consiliului municipal Chișinău în instanțele de judecată 

RAPORTOR: M. Lebedinschi, consilier 

municipal 

3. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal pe anul 

2015 

RAPORTOR: V. Herța, șef Direcția generală 

Finanțe 

4. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016 

RAPORTOR: V. Herța, șef Direcția generală 

Finanțe, A. Berdilă, șef, Direcției generale 

Economie, reforme și relații patrimoniale M. 

Zambițchi, șef al Direcției generale comerț, 

alimentație publică și prestări servicii, I. 

Gamrețchi şef interimar al Direcţiei generale 

transport public şi căi de cominicaţie 

5. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2016 în lectura II 

RAPORTOR: V. Herța, șefi de direcții și 

Întreprinderile municipale 

6. Informație cu privire la nesemnarea proiectelor votate la 11.02.2016 

RAPORTOR: A. Moțpan șef al Direcției 

administrație publică locală 

7. Cu privire la stabilirea hotarelor spațiilor verzi 

RAPORTOR: I. Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare E. Haruța, șef, I.M.”Spații Verzi” 

Coraportori: V. Chirtoca, M. Lebedinschi, I. 

Ceban, consilieri municipali 



8. Cu privire la inițierea examinării licitațiilor de către Curtea Constituțională art. 29 și 

55 din Legea 436, privind administrația publică locală  

RAPORTOR: V. Bulat, consilier municipal 

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor 

funciare cu strigare în municipiul Chișinău 

RAPORTOR: I. Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

Coraportor:  I. Cașu, consilier municipal 

10. Cu privire la atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și 

construirea unor obiective de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP 

”Centrul național de asistență medicală urgentă Prespitalicească” 

RAPORTOR:  I. Carpov şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

11.  Cu privire la numirea  dnei Carmina Paladi  în funcția de Director al Instituției 

Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie 

12. Cu privire la numirea dlui Ștefan Calancea  în funcția de Director al Instituției 

Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de copii nr. 1 

13. Cu privire la numirea dlui Ion Nogai în funcția de Director al Instituției Medico-

Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica 

RAPORTOR: M. Moldovanu, șef Direcția 

sănătății 

14.  Despre operarea de modificări în decizia CMC nr. 4/34 din 13 mai 2014”Cu privire la 

delegarea competenței” 

RAPORTOR: V. Chirtoca, consilier municipal 

15. Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe din gestiunea ÎM „Asociația de 

gospodărire a spațiilor verzi” Consiliului orașului Vadul lui Vodă 

RAPORTOR:  Onofriiciuc Iurii, primarul 

orașului Vadul lui Vodă , Eliferii Haruța, șeful 

ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” 

16.  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ în cartierul 

locativ din Calea Orheiului – str.Bucovinei angajaților Universității de Stat din 

Moldova. 



17. Cu privire la aprobarea listei angajaților Universității agrare de Stat din Moldova 

pentru care vor fi atribuite terenuri în vederea proiectării și construirii caselor de 

locuit particulare în cartierul locativ „Calea Orheiului – str. Bucovinei. 

RAPORTOR: I. Carpov şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

18.   Informație referitor la decizia CMC nr. 2/47 din 05.03.2009 ”Cu privire la 

transformarea Î.M. ”Direcția construcții capitale” a Primăriei municipiului Chișinău în 

”Direcția generală investiții capitale” a Consiliului municipal Chișinău” 

 

RAPORTOR: N. Grozavu, viceprimar 

19.  Informație referitor la reparația străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt, C. Negruzzi, V. 

Alecsandri 

RAPORTOR: D. Chirtoacă, primar general al 

municipiului Chișinău, V. Butucel, șef adjunct 

al Direcției generale transport public și căi de 

comunicație V. Herța, șef al Direcției generale 

Finanțe, inginerul firmei de implementare a 

proiectului 

20.  Informație privind executarea deciziilor irevocabile de judecată. 

RAPORTOR: D. Gurschi, șef al Direcției 

asistență juridică 

 

21.  Cu privire la restabilirea în funcție a directorului spitalului municipal nr. 4, D. 

Noroc 

RAPORTOR:  M. Moldovanu, Direcția 

sănătății 

22. Cu privire la executarea deciziei irevocabile 

RAPORTOR: I. Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare, D.  Gurschi, șef al Direcției asistență 

juridică 

23.  Cu privire la activitatea ghișeului unic  

RAPORTOR: I. Carpov şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

 



24.  Cu privire la elaborarea Regulamentului circulației automatizate a petițiilor și 

documentelor 

RAPORTOR:  I. Ciobanu, consilier municipal 

25.  Cu privire la activitatea ghișeului unic privind ordinea cronologică și 

consecutivitatea dosarelor conform cererilor depuse de către beneficiari pentru 

solicitarea deciziilor CMC, pentru perioada 2009-2016 

RAPORTOR: I. Carpov şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare 

26.  Cu privire la unele construcții problematice în municipiul Chișinău 

RAPORTOR: I. Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare D. Gurschi, șef al Direcției asistență 

juridică, I. Ștefăniță, consilier municipal 

27.  Cu privire la încheierea contractului de vânzare-cumpărare grădiniței nr. 164 din str. 

M. Costin de la S.A. ”MONOLIT” 

RAPORTOR: A. Berdilă, Direcția economie 

reforme și relații patrimoniale, T. Tverdohleb, 

șef al Direcției generale educație, tineret și 

sport, ”MONOLIT” 

28.   Cu privire la modificarea deciziilor CMC: 

-nr. 1/16 din 17.03.2015 ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de 

locațiune a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 90 lit. A (parter) ”;   

-nr. 3/37-16 din 19.11.2015 ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de 

locațiune a unor încăperi din str. Constantin Stere, 10 lit. A (clădire separată) 

Agenției pentru ocuparea forței de muncă a mun. Chișinău” ; 

-nr. 3/37-27 din 19.11.2015 ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de 

locațiune a unor încăperi din str. Kiev, 6/1 li.A (parter) Agenție pentru ocuparea 

forței de muncă a municipiului Chișinău”. 

RAPORTOR: V. Lutenco, consilier municipal 

29.  Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune ”Casa Mărioarei” 

RAPORTOR: A. Berdilă, Direcția economie 

reforme și relații patrimoniale 

 



30.  Cu privire la modificarea componenței nominale  Comisiei Fondul municipal de 

susținere a populației 

RAPORTOR: V. Filipov, consilier municipal 

31.  Cu privire la modificarea componenței numerice și nominale a Comisiilor de 

specialitate a CMC 

RAPORTOR: I. Ceban, consilier municipal 

 

32.  Cu privire la introducerea unor măsuri urgente spre îmbunătățirea  condițiilor 

animalelor de companie 

RAPORTOR: V. Lutenco, consilier municipal 

33.  Cu privire la modificarea coeficientului de arendă a Firmei Blue Bird „Despre 

operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/40-9 din 

01.04.2011 ,,Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor 

încăperi din str. Independenței, 28 lit. A (etajul 1) Societății cu răspundere limitată 

,, BLUE BIRD “ și „Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului 

municipal Chișinău nr. 2/40-8 din 01.04.2011 ,,Cu privire la prelungirea relațiilor 

contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Independenței, 28 lit. A (etajul 1) 

Societății cu răspundere limitată ,,BLUE BIRD”  

RAPORTOR: A. Berdilă, Direcția economie, 

reforme și relații patrimoniale 

34.  Cu privire la reglementarea panotajelor stradale 

RAPORTOR: A. Nemerenco, consilier 

municipal 

35. Informație cu privire la dezinfectarea spațiilor verzi 

RAPORTOR: E.Haruță, șeful ÎM „Asociația de 

gospodărire a spațiilor verzi”  Direcția  

Sănătății, Pretori de sector 

36. Cu privire la autorizarea reprezentanților în entitățile economice 

RAPORTOR: I. Ceban, consilier municipal  

E. Ciumac șef al Direcției management 

financiar 

37.  Cu privire la autorizarea gheretelor 

RAPORTOR: N. Grozavu, viceprimar, Pretorii 

de sector, M. Zambițchi, șef al Direcției 

generale comerț, alimentație publică și prestări 

servicii, I. Carpov şef interimar al Direcţiei 

generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 



38.  Cu privire la audierea unor șefi de direcții a subdiviziunilor primăriei și a 

Direcțiilor din subordinea CMC 

RAPORTOR:  I. Ceban, consilier municipal 

 

39. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. N.M. Spătaru 13/3 (etajul 1) 

Societății cu Răspundere limitată ,,CONCIV-GARANT”. 

 

RAPORTOR: A. Berdilă, Direcția economie, 

reforme și relații patrimoniale 

 

40. Cu privire la constituirea aparatului Consiliului municipal Chișinău 

 

RAPORTOR:  O. Onișcenco, consilier 

municipal 

41. Cu privire la organizarea licitației privind procurarea autobuselor pentru Parcul 

Urban de Autobuse 

 

RAPORTOR:  O. Onișcenco consilier 

municipal 

42. Raport privind calitatea transportului urban în municipiul Chișinău 

 

RAPORTOR: R. Codreanu,  consilier municipal 

 

43.  Cu privire la anularea taxelor pentru întreținerea cimitirelor la unele categorii de 

populație 

RAPORTOR: S. Popa, consilier municipal, 

 L. Boțan, director al Î.M. ”Combinatul Servicii 

Funerare” 

 

 

 

 

 

Secretar al municipiului                                                      Valeriu Didencu 


