
ORDINEA DE ZI 

aprobată de Consiliul municipal în cadrul  

şedinţei  extraordinare a Consiliului municipal Chişinău 

din   11 februarie  2016 

 

1. Raport  cu privire la incendiul  produs în localul „La Soacra”, la 09 ianuarie 

2016 : 

1.1 Informație despre măsurile și acțiunile întreprinse pe parcursul anului 

2015, în privința prevenirii incendiilor în mun. Chișinău; 

1.2 Măsurile întreprinse după incendiului care a avut loc la Î.M. „Piața 

Centrală” din mun. Chișinău; 

RAPORTORI:  Dorin Chirtoacă, primar 

general al municipiului Chișinău, președintele 

Comisiei situații excepționale din mun. 

Chișinău; Oleg Poiată, pretor al sectorului 

Centru; Marcel Zambițchi, șef al Direcției 

generale comerț, alimentație publică și prestări 

servicii; Veaceslav Balan, director-interimar al 

Î.M. „Piața Centrală”;  Veaceslav Grabovschi, 

șef al Direcției situații excepționale a 

municipiului Chișinău 

 

1.3 Cu privire la eliberarea din funcție a dlui Oleg Poiată, pretor al 

sectorului Centru; 

1.4 Cu privire la eliberarea din funcție a dlui Marcel Zambițchi, șef al 

Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii; 

1.5 Cu privire la eliberarea din funcție a dlui Veaceslav Balan, șef al Pieței 

Centrale din mun. Chișinău; 

RAPORTOR : Ion Ceban, consilier municipal 

 

2. Raport cu privire la aprobarea contractului de parteneriat public – privat dintre 

Primăria municipiului Chișinău și compania EME Parkleitsystem GmbH 

privind amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor și parcajelor 

controlate cu plată în municipiul Chișinău. 

RAPORTOR: Igor Gamreţchi, şef al Direcţiei 

generale transport public şi căi de comunicaţie 

 

3. Raport cu privire la implementarea proiectului „Amenajarea spațiilor de 

parcaje în mun. Chișinău”. 

RAPORTOR: Igor Gamrețchi, șef al Direcției         

generale transport public și căi de comunicație 

 

4. Cu privire la demiterea dlui Igor Gamreţchi, şef al Direcţiei generale transport 

public şi căi de comunicaţie. 

RAPORTOR : Ion Ceban, consilier municipal 



5. Cu privire la stabilirea unor restricții la executarea lucrărilor de construcții. 

RAPORTOR: Vasili Chirtoca, consilier 

municipal 

 

6. Cu privire la depozitarea și prelucrarea deșeurilor solide  pe teritoriul 

municipiului Chișinău; 

RAPORTOR: Vasile Chirtoca, consilier 

municipal  

 

7. Cu privire la perfecționarea sistemului administrativ al Primăriei municipiului 

Chișinău și a preturilor de sector; 

RAPORTOR: Vasile Chirtoca, consilier 

municipal  

 

8. Cu privire la inițierea reformei instituționale a Primăriei municipiului Chișinău 

și a subdiviziunilor Consiliului Municipal; 

RAPORTOR: Ruslan Codreanu, consilier 

municipal 

 

9. Cu privire la declararea moratoriului la proiectarea și construcția stațiilor 

PECO în municipiul Chișinău; 

RAPORTOR: Ion Ștefăniță, consilier municipal 

 

10. Cu privire la introducerea moratoriului pentru o perioadă de minim de 30 zile 

lucrătoare destinat construcțiilor problematice din orașul Chișinău; 

RAPORTOR: Ion Ceban, consilier municipal 

 

11. Cu privire la incidentul ce s-a produs în seara zilei de vineri, 5.02.2016, la 

caruselul din Piața Marii Adunări Naționale, informație; 

RAPORTOR : Valeriu Nemerenco, pretor al 

sectorului Buiucani 

 

12. Cu privire la crearea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de conducere în Întreprinderile municipale, Direcții, 

societăți comerciale ÎMGFL din mun. Chișinău;  

RAPORTOR: Ion Ceban, consilier municipal 

 

13. Audierea dnei Gabriela Ciumac, șef al Direcției Relații Externe, Cooperare 

regională și Integrare europeană privind salarizarea și deplasările de serviciu 

acesteia peste hotarele țării; 

RAPORTORI : Eugenia Ciumac, șef al 

Direcției management financiar, Gabriela 

Ciumac, șef al Direcției Relații Externe, 

Cooperare regională și Integrare europeană și 

deplasările acesteia peste hotarele țării 



14. Raportul Direcției Asistență Juridică cu privire la licitația publică de vânzare a 

loturilor de terenuri proprietate mun. Chișinău, efectuată de către executorul 

judecătoresc Iacob Miron; 

RAPORTOR: Diana Gurschi, șef al Direcției 

Asistență Juridică 

 

15. Informație cu privire la examinarea situației create în cadrul instituțiilor de 

învățământ municipale: 

- înmatricularea copiilor în instituțiile preșcolare municipale, inclusiv 

sistemul electronic; 

- transmiterea, cedarea, demolarea clădirilor instiuțiilor preșcolare 

municipale; 

- activitatea combinatelor de alimentație publică;  

- concursurile de angajare a directorilor de instituții de învățământ. 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi 

sport 

 

16. Cu privire la introducerea votului electronic la ședințele Consiliului municipal 

Chișinău și transmiterea on-line a ședințelor comisiilor de specialitate a 

Consiliului municipal Chișinău; 

RAPORTORI: Victor Lutenco, consilier 

municipal 

 

17. Cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihai Moldovanu, șef al Direcției 

sănătății; 

RAPORTOR: Ion Ceban, consilier municipal 

 

18. Raport cu privire la achitarea compensațiilor în transport public  urban 

pensionarilor pentru limită de vârstă și persoanelor cu dizabilități, pentru anul 

2015 -2016; 

RAPORTOR: Gheorghe Morgoci, director al 

Î.M. „Regia Transport Electric” 

 

19.  Raport cu privire la achitarea compensației pentru perioada rece a anului a 

agentului termic pentru 2015 – 2016; 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 

generale locativ-comunale şi amenajare 

 

20. Cu privire la efectuarea auditului S.A.„Apă-Canal”, Î.M. „Autosalubritate”, 

S.A.„Termoelectrica”, la Înreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului 

Locativ, precum și revizuirea calculelor pentru majorarea tarifelor la serviciile 

comunale; 

RAPORTOR: Ion Ceban, consilier municipal 

 



21. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului 

de pământ; 

1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

str-la Sf. Andrei, 19 dnei Rodica Coptu;  

2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

str. Nucarilor, 30 dnei Polina Kijner; 

3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Grătiești, 23 dlui Anatoli Androneac. 

4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str-la L. Damian, 4 dlui Vladimir Baltaga. 

5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Frumoasa, 56 dnei Elvira Ciuntu. 

6. Cu privire la autentificarea dreptului de prorpietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici, 38 dlui Serghei Cataranciuc. 

7. Cu privire la autentificarea dreptului de prorpietate privată asupra lotului de 

pământ din str. George Călinescu, 30 Pavel Zaporojan. 

8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str-la Criuleni, 53a dlui Ion Camenschi. 

9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. V. Cupcea, 3 dnei Ludmila Costîșina. 

10. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Vasile Coroban, 15 Raisa Iova. 

11. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din șos. Muncești, 39 dlui Vladimir Țuguțchi. 

12. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Sucevița, 47 A dlui Nicolae Crăciun. 

13. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  asupra lotului de 

pământ din str. Dante, 16 dnei Valentina Hrîciova. 

14. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului  din 

str. Ipotești, 53 dlui Ivan Josan 

15. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului  din 

str. Str.Călărași, 60 dlui Vladimir Cebotari 

16. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str-la Calarași, 12 „a” dnei Elena Condurachi 

17. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Cetatea Albă, 132 dlui Igor Grigoraș 

18. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Cărăușilor, 16 dnei Aureia Delimarscaia 

19. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str.Nilolae H.Costin, 27 dnei Ecaterina Popa 

20. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str-la Hrușcă, 2 dlui Oleg Burlea 

21. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str-la Hrușcă, 2 dnei Elena Troițcaia 



22. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Pitulicii, 29 dlui Andrei Chirtoaca. 

23. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Lipcani, 6 dlui Vladimir Bunescu. 

24. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. V. Zarzăr, 1 dlui Alexandru Badiu. 

25. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Vlad Țepeș, 58 dlui Victor Nirco. 

26. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

str. Milești, 12/1 dnei Svetlana Florean. 

27. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

str. Milești, 12/3 dnei Elena Guzun. 

28. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

str. Călătorilor, 45 dlui Nicolae Ungureanu. 

29. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

str. Milești, 12 dlui  Pavel Vacari. 

30. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str-la 2 Pietrăriei, 26 ”A” dnei Alla Vladova. 

31. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Pietrăriei, 13 dlui Fiodor Mihni. 

32.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Iazului, 57 dnei Axenia Stăvilă. 

33.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Dragomirna, 6 dnei Angela Coman. 

34.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Otopeni, 10 dlui Victor Bivol. 

35.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Arhanghelul Mihail, 36 dnei Galina Peșterev. 

36.   Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. V. Belinschi, 91a  dnei Liudmila Bulatova.  

37.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din șos. Muncești, 286 dnei Ala Cutișceva. 

38.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ  din str. Aviatorilor, 4 dlui Nicolai Macarenco. 

39. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

str. Lacului, 1 dnei Svetlana Haritonova. 

40.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

șos. Hâncești 136/1 dlui Pavel Zaporojan. 

41. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str-la M. Lermontov, 25 dlui Igor Goriţă. 

42. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Liviu Rebreanu, 83 dlui Ghennadi Vedenţev. 

 

 



43. Cu privire la revocarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren 

din str. Malina Mică,1/10, solicitantă dna Cornelia Șaragova. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

22. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună 

asupra lotului de pământ 

 

1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună  asupra 

terenului  din str. Alexadru Diordiță, 3 dlor Viorel Chetrușcă și Alexandr Guțu. 

2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună asupra 

lotului de pământ din str. Ion Inculeț, 76 dnelor Zulfia Mannanova, Liubovi 

Morozova, Varvara Tcaci și dlui Eduard Grecu. 

3. Cu privire  la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună asupra 

lotului de pământ din str. Criuleni, 50 dnei Stela Vîrlan 

4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună asupra 

lotului de pământ din str. Onești, 27 cetățenilor Ludmila Leontiev și Natalia 

Sanina 

5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra 

lotului de pământ din str. Călărași, 98 dnei Tatiana Apostol 

6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comină asupra 

lotului de pământ din str. Hipodromului, 27 dlui Vasili Stanciuc și dnei Ana 

Codrean 

7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună  asupra 

lotului de pământ din str. A. Bernardazzi, 14 dlui Anton Cazac și dnei Maria 

Mogâldea. 

8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună  asupra 

lotului de pământ din str.Primar Carol Șmidt, 28 dlor Ion Călugăru, Glenn 

Drake și Cristina Călugăru. 

9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună  asupra 

lotului de pământ din str. Pescărușilor, 16 dlui Iurie Boțolan și dnei Irina 

Pocitar. 

10. Cu privire la autentificarea dreprului de proprietate privată comună asupra 

lotului de pământ din str. Dobrușa, 3 dnelor Tatiana Șumunov, Elena Vlas și 

Ecaterina Erhan 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

23. Cu privire la atribuirea în proprietate privată  a unui lot de pământ  

 

1. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. 

Corobceanu, 19 dlui Vladimir Pavlovici 



2. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui teren din str. 

Constructorilor, 61 dnei Natalia Drovnicenco. 

3. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

Burebista, 98/V dlui Anatolie Bumbu 

4. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

Călătorilor, 55/1 dlui Nicolae Bostan 

5. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

Frumușica ½ dlui Igor Sobețchi 

6. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

N.Testemițeanu, 17/13 dnei Elena Mozovețcaia 

7. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 

Ialoveni, 55 dnei Tamara Duca 

8. Cu privire la atribuirea în proprietate privată  a lotului de pământ  din str. 

Constantin Stamati, 12 dnei Melania Ghelvan 

9. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din 

str. Ciocîrliei, 27 dlor Mircea Timofte, Dina Timofti şi Efrosinia Timofti. 

10. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din 

str. M. Lermontov, 76 dlor Alexandr Ceclu şi Anna Ceclu. 

11. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din 

str. Gh.Codreanu, 3 dlui Corneliu Chiriac, dlui Nicolae Chiriac și dnei Angela 

Chiriac. 

12. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comină a unui lot de pământ din 

str. Banatului,113 dlor Victor Burzacovschii, Igor Burzacovschii, Vitalie 

Burzacovschi, dnelor Evghenia Gîsca și Olesea Burzacovschi 

13. Cu  privire la autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea 

pomicolă ”SIDEV” COOP. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

24. Cu privire la atribuirea în folosință 

1. Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Alecu Russo, 

12 Cooperativei de construcţie a locuinţelor nr. 12   

2. Cu privire la darea în folosință a unor loturi de pământ Combinatului de 

materiale de construcție „MACON” S.A. 

3. Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str.L.Tolstoi, 24/1 

Asociației de Coproprietari în Condominiu nr.55/181 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

25. Cu privire la prelungirea termenului de arendare  a lotului de pământ 

 

1. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. 

Meşterul Manole, 5 Societăţii cu răspundere limitată „FEDMOL”. 



2. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. 

Vasile Lupu, 6/1 Firmei de producţie şi comerţ „ALVIT” S.R.L. 

3. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. A. 

Corobceanu Firmei „AGO-DACIA” S.A. 

4. Cu privire la prelungirea teremenului de arendă a lotului de pămînt din Calea 

Ieșilor, 5a Întreprinderii Individuale „CHIRILOV & F”. 

5. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt, 64 dnei Nina Ceciui. 

6. Cu privire la prelungirea relațiilor de arendare a lotului de pământ din 

bd.Traian, 23/1 cu Î.I. „FILIPPENCO-COMERȚ” 

7. Cu privire la prelungirea termenului de arendă a lotului de pământ din 

bd.Dacia, 24 Societății comerciale „B.O.S.-COM”S.R.L. 

8. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din 

bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 119 dnei Elena Eroșenco și dlui Seelleur Mark 

Derek. 

9. Cu privire la prelungirea termenului de arendă a loturilor de pământ din 

str.Mihail Sadoveanu Societății cu răspundere limitată „TEODOLIT”” S.R.L. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar 

al Direcţiei generale arhitectură, urbanism 

şi relaţii funciare 

 

26. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă 

 

1. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare  de arendare a loturilor de pământ din 

str. Lăpuşnei, 14 cu dna Silvia Grosu şi dl Nicolae Grosu. 

2. Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din șos. Hîncești și str. 

N.Testemițeanu Societății cu răspundere limitată ”LOBODĂ ECO”, în schimbul 

terenului arendat din Calea Ieșilor 

3. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar din str. Varnița, 

14/1 Societății cu răspundere limitată ”DARON-LUX” 

4. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din 

bd. Iuri Gagarin, 5/2 cu dna Larisa Lisnic 

5. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ  din 

str. Hristo Botev, 11/1, cu Întreprinderea individuală ”CEAUȘ” 

6. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a unor loturi de pământ 

din str. Transnistria, 16/1 cu Societatea pe acțiuni ”INCOMAȘ” și Întreprinderea 

mixtă moldo-engleză ”ORVENTO-METALL TRADING COMPANY” S.R.L. 

7. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din 

str. Trandafirilor, 1/1 cu Firma de producție și comerț ”CEZA” S.R.L. 

8. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a unor  loturi de pământ 

din str. Grigore Alexandrescu, 3 cu Întreprinderea mixtă „CITY” S.R.L.  

9. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din bd. Dacia, 60/7 

Cooperativei de construcţie a garajelor, 119, în proces de reorganizare  

10. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă  a lotului de pământ din 

str. Ion Creangă, 32 cu S.R.L. „FONCARD-SERVICE”. 



11. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Moscova, 5 Societății 

cu răspundere limitată „MOLDPRESA GRUP” 

12. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ  din 

str-la Teatrului, 6 cu dna Larisa Lisnic. 

13. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din 

bd. Cuza - Vodă, 2 dlui Vasile Haruţa. 

14. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Grenoble, 303 “A” 

Cooperativei de construcţie a garajelor nr. 13/1. 

15. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Independenţei Societăţii 

comerciale „PÎNZARI-PRIM” S.R.L 

16. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Meşterul Manole, 5 dlui 

Ilie Mihailaş şi dnei Maria Mihailaş. 

17. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Meşterul Manole, 5 dlui 

Fiodor Plămădeală. 

18. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. 

M. Kogălniceanu, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4  Firmei “AGO-DACIA” S.A. 

19. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Meşterul Manole, 5 dlui 

Tudor Munteanu şi dnei Alexandra Munteanu. 

20. Cu privire la atribuirea în arendă a unor loturi de pământ din str. Alba-Iulia, 75 

Întreprinderii mixte “ORANGE MOLDOVA” S.A.  

21. Cu privire la restabilirea relaţiilor funciare de arendare a unui lot de pământ din 

bd. Dacia, 30/3 cu Banca comercială “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. 

22. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Podgorenilor, 91 a 

Societăţii comerciale „VLACOTAL” S.R.L. 

23. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare a lotului de pământ din Calea 

Orheiului, 113/1 Societăţii cu răspundere limitată “GLORINAL”. 

24. Cu privire la reperfectarea relațiilor de arendare a lotului de pământ din str. cu 

Societatea Comercială „RUDIVEST” S.R.L. 

25. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sarmizegetusa, 25/2 

dlui Alexandru Sclearuc și dnei Natalia Sclearuc. 

26. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sarmizegetusa, 25/2  

dnei Margareta Grițco. 

27. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sarmizegetusa, 25/1  

dnei Claudia Popescu și dlui Alexandru Popescu. 

28. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din Calea 

Moșilor, 16 cu dna Eugenia Chișcă și dl Adrian Chișcă. 

29. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare  de arendă a loturilor de pământ din str. 

Podul Înalt, 12/3  şi 20/5 cu Cooperativa de construcţie a garajelor nr. 154. 

30. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. pictor Mihai Grecu, 

Întreprinderii mixte „AGREGAT” S.A. de tip închis. 

31. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

A.Pușkin, 15 cu Agenția de publicitate „NRG MEDIA” S.R.L. 

32. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de 

pământ aferent imobilului din str. Ion Inculeț, 32 



33. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

A.Șciusev, 96 cu dna Galina Bostan și dra Elizaveta Popovici 

34. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 22 cu dl Igor Filipașcu, dna Nina Ciuhrai și dl 

Alexei Ciuhrai 

35. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Armenească, 40/4 cu dl Andrei Uzun 

36. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. 

Decebal, 139/2 cu Societatea cu răspundere limitată ”OLIVELA” 

37. Cu privire la restabilirea relațiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din 

str. Mihail Sadoveanu, 40/3 cu Societatea cu răspundere limitată ”FERFAM 

MIACRO” 

38. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Melestiu, 20/4 cu Cooperativa de construcție a garajelor nr. 28 COOP  

39. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a unui lot  de pământ din str. 

Gh. Asachi cu dl Vladimir Belenciuc  

40. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. 

Alba-Iulia, 204 cu Societatea pe acțiuni ”FARMACIA BUIUCANI nr. 465” 

41. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Petricani, 84 cu Societatea cu răspundere limitată ”TEXTIL  FLOARE” 

42. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. 

Dacia, 22/4 cu Cooperativa de construcție a garajelor nr. 330 

43. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Gh. Asachi, 73/1 cu Societatea cu răspundere limitată ”SCULCOM GRUP” 

44. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din str. 

Toma Ciorbă, 11 și str. Alexandru cel Bun, 93, cu Societatea cu răspundere 

limitată ”CHIȘINĂU-GAZ”  

45. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Uzinelor, 12 cu Societatea cu răspundere limitată ”CHIVELVAR” 

46. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Petricani, 84 cu Societatea cu răspundere limitată ”IMEX  FLOARE  LUX” 

47. Cu privire la stabilirea  relațiilor funciare  de  arendă a unui lot de pământ din 

str.  Maria  Drăgan cu Cooperativa  de  construcție  a locuințelor nr. 311 COOP 

48. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ  din str. 

Uzinelor, 19 cu Societatea cu răspundere limitată ”CANDELUX-COM” 

49. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din str. 

Mitropolit Varlaam, 63/23 cu Societatea cu răspundere limitată „AVENT” 

50. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Basarabiei, 12/2 

Societății comerciale „VASILE TUHAR” S.R.L. 

51. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din str. 

Sprîncenoaia Cooperativa de construcție a garajelor nr. 110 

52. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str.Arborilor, 17/2 

Societății cu răspundere limitată ”PREMIUM-CORT” 



53. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din 

str. Mihai Viteazul, 1/1 şi 1/2 Societăţii cu răspundere limitată „MANICI-

COM”. 

54. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din 

bd.Moscova, 2/1 Firmei „GRINAJ” S.R.L. 

55. Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pămînt , suplimentar terenului -

proprietate privată din str.Grenoble, 23 Societății pe acțiuni „M-INTER-

FARMA” 

56. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. -

Burebista, 5/2 Societății cu răspundere limitată ”LAVIT”. 

57. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pămînt din -

str.Nicolae Costin, 44/1 cu Societatea cu răspundere limitată „FORUM PRIM” 

58. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar celui privat din -

bd.Decebal, 6 Societății cu răspundere limitată „EUROBLOC”. 

59. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar tererenului din - 

str.Melestiu, Societății cu răspundere limitată „CAPITOLES PARC” 

60. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă cu Societatea pe acțiuni -

„INTROSCOP” și repartizarea în folosință Întreprinderii de stat „Direcția pentru 

exploatarea imobilului” a loturilor de pământ din str.Alecu Russo, 9/2 

61. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Hristo Botev, 9 cu Instituția de Învățământ INSTITUTUL INTERNAȚIONAL 

DE MANAGEMENT „IMI – NOVA”. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

27. Informație cu privire la situația creată la S.A. „Autocomtrans” și S.A. 

„Speranța Unic”, unde Consiliul  Municipal Chişinău  deţine  acţiuni. 

RAPORTOR: Diana Gurschi, șef al Direcției 

asistență juridica,  Eugenia Ciumac, șef al 

Direcţiei management financiar 

CORAPORTORI : Valentina Constantinov, șef 

adjunct al Direcţiei generale comerţ, 

alimentaţie publică şi prestări servicii, 

Alexandru Fleaș, șef adjunct al Direcţiei 

generale educaţie, tineret şi sport 

 

28. Informație despre  cheltuielile ce țin de executarea titlurilor executorii privind 

asigurarea cu spațiu locativ în perioada 2010-2014 . 

RAPORTORI: Diana Gurschi, şef al Direcţiei  

asistență juridică, Petru Gontea, şefal Direcţiei  

generale locativ – comunale și amenajare 

 

 



29. Cu privire la crearea Comisiei pentru examinarea situației privind comerțul 

stradal. 

RAPORTOR : Vasile Petrea, consilier   

municipal, Vladimir Gurițenco, pretor al 

sectorului Botanica, Valeriu Nemerenco, pretor 

al sectorului Buiucani, Oleg Poiată, pretor al 

sectorului Centru, Galina Bostan, pretor al 

sectorului Ciocana, Tudor Călugăreanu, pretor-

interimar al sectorului Rîșcani  

 

30. Informație cu privire la finisarea lucrărilor de construcție a sălii sportive din 

str.Cuza Vodă, 19/3. 

RAPORTOR: Roman Sofroni, şef al Direcţiei 

construcţii capitale 

 

31. Cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău 

dnei Zinaida Julea 

RAPORTOR  : Dorin Chirtoacă, primar general 

al municipiului Chișinău 

 

32. Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău 

dlui Veaceslav Jiglițchi 

33. Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău 

dnei Ludmila Scalnîi 

RAPORTOR : Oleg Onișcenco, consilier 

municipal 

 

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

RAPORTOR: Veronica Herța, șef al Direcției 

generale finanțe 

 

35. Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2015. 

RAPORTOR: Veronica Herța, șef al Direcției 

generale finanțe 

 

36. Cu privire la vanzarea prin licitatie a terenurilor municipale de catre executori 

judecatoresti 

RAPORTOR: Diana Gurschi, şef al Direcţiei   

asistență juridică 

 

37. Cu privire la inființarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în 

situații de risc. 

RAPORTOR: Svetlana Chifa, șef  al  Direcției  

municipale  pentru protecția drepturilor  

copilului 



 

38. Despre operarea de modificări și completări în decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr. 9/24 din 13.11.2014 

RAPORTOR: Svetlana Chifa, șef  al  Direcției  

municipale  pentru protecția drepturilor  

copilului 

 

39. Cu privire la stabilirea de indemnizații pentru conducătorii instituțiilor de 

învățămînt artistic extrașcolar subordonate Direcției Cultură. 

RAPORTOR : Ana Lucia Culev, șef al 

Direcției Cultură. 

 

40. Cu privire la stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali. 

RAPORTOR : Eugenia Ciumac, șef al Direcției 

management financiar 

 

41. Cu privire la preluarea în proprietatea publică locală a rețelelor electrice de 

iluminat exterior de la Î.S. ’’Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele 

Sociale’’, și transmiterea acestora la balanța Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat 

„Lumteh” 

RAPORTOR : Eugenia Ciumac, șef al Direcției 

management financiar 

 

42. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice 

Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al 

Direcției sanătății 

 

43. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice 

Spitalul Clinic Municipal  nr.1. 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al 

Direcției sanătății 

 

44. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice 

Spitalul Clinic Municipal de copii  nr.1. 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al 

Direcției sanătății 
                                      

45. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice 

Spitalul Clinic Municipal de  boli contagioase de copii 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al 

Direcției sanătății 

 

 

 



46. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice 

Asociația Medicală Teritorială Rîșcani. 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al 

Direcției sanătății 

 

47. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice 

Spitalul Clinic Municipal  ’’Sfîntul  Arhanghel Mihail’’. 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al 

Direcției sanătății 

                                                                                                      

48. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice 

Asociația Medicală Teritorială  Centru. (2 proiecte) 

RAPORTOR: Mihai Moldovanu, șef al 

Direcției sanătății 

 

49. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IPLT „Principesa Natalia Dadiani” 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi 

sport 

 

50. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întrerinderii de Stat de alimentație 

publică cantina „Liceist” 

RAPORTOR: Țilea Abidor, contabil-șef al 

Întrepinderii de Stat de alimentație publică 

cantina „Liceist” 

 

51. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport a 

sectorului Râșcani 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi 

sport 

 

52. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport a 

sectorului Râșcani (fondul de carte) 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb, 

şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi 

sport 

 

53. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M. „Piața Centrală”. 

RAPORTOR: Veaceslav Balan, director-

interimar al Î.M. „Piața Centrală” 

 

54. Cu privire la delegarea competenței. 

RAPORTOR: Ghenadie Botnaru, consilier 

municipal 



55. Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea și soluționarea 

cazurilor neordinare privind procesul de compensare a cheltuielilor suportate la 

plata resurselor energetice de către persoanele defavorizate din municipiul  

Chișinău pentru sezonul de încălzire 2015-2016. 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 

generale locativ-comunale şi amenajare 

 

56. Cu privire la schmbarea destinației încăperilor din demisolul blocului locativ 

din str.Paris, 34/3. 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 

generale locativ-comunale şi amenajare 

 

57. Despre excluderea imobilului 

1. Despre excluderea imobilului din str. 31 August 1989, nr. 22 din evidența 

contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare. 

2. Despre excluderea imobilului din str. Vasile Alecsandri, 113   din evidența 

contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare. Lit.B 

3. Despre excluderea imobilului din str. Lev Tolstoi, 24 din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare. 

4. Despre excluderea imobilului nr. 26, str. A. Bernardazzi, din evidenţa contabilă  

a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare. 

5. Despre excluderea imobilului nr. 27 din  str. Ismail  din evidența contabilă  a 

Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare. 

6. Despre excluderea imobilului nr.20, str.Florica  Nița din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 

generale locativ-comunale şi amenajare 

 

58. Cu privire la primirea în proprietatea municipiului Chișinău și în gestiunea 

economică a Direcției generale locativ-comunale și amenajare a imobilului din 

str. Hristo Botev, 25. 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 

generale locativ-comunale şi amenajare 

 

59. Cu privire la recepționarea și transmterea la balanță a obiectivului 

„Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”  

RAPORTOR: Roman Sofroni, director tehnic 

al Direcţiei construcţii capitale 

 

60. Cu privire la aprobarea Studiului  final privind contractarea pe  bază de 

performanţe a lucrărilor de întreţinere multianuală a drumurilor din municipiul 

Chişinău. 

RAPORTOR: Igor Gamreţchi, şef al Direcţiei 

generale transport public şi căi de comunicaţie 

 



61. Despre modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.3/35 din 

22.06.2000 cu privire la aprobarea Concepției de dezvoltare a complexului de 

transport public municipal pentru perioada anilor 2000-2010 și reglementarea 

activității transportului public de călători în municipiul Chișinău. 

RAPORTOR: Igor Gamreţchi, şef al Direcţiei 

generale transport public şi căi de comunicaţie 

 

62. Cu privire la modul de executare al lucrărilor de întreținere, amenajare, 

reparație și asistenșă tehnică a infrastructurii rutiere. 

RAPORTOR: Ștefan Racu,  director  adjunct  

al Î.M. Regia „EXDRUPO” 

 

63. Cu privire la operarea de modificări în Regulamentul funcționării cimitirelor 

din orașul Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr.4/11 din 15.04.2010 

RAPORTOR: Ludmila Boțan, director al Î.M. 

Combinatul Servicii Funerare” 

 

64. Cu privire la amplasarea bustului poetului „Andrei Mureșanu” pe Aleea 

Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

65. Cu privire la amplasarea bustului „Spiru Haret” în fața blocului de studii al 

Liceului din str. Maria Cebotari, 53. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

66. 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: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

67. 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. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 



68. Cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri din șos. 

Balcani (drumul public M 12). 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

69. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic 

 

1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu (în volum redus, 

obiectivul nr. 3144) privind amplasarea unui complex locativ cu obiective de 

menire social-culturală şi parcări subterane din str. Otovasca, 13. 

2. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în volum redus 

(obiectivul nr. 3101) privind  amplasarea  complexului locativ  și parcării  

multietajate pe terenul din str. Ceucari 

3. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea 

terenului proprietate privată din str.N.Testemițeanu, 7a (numărul cadastral 

0100101190) 

4. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea 

terenurilor din str. Melestiu, 1/1 si 1/2. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

70. Cu privire la organizarea unui drum de acces (str. Brăila) 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

71. Cu privire la includerea unor terenuri  
 

1. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Trușeni, 

municipiul Chișinău 

2. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Stăuceni, 

municipiul Chișinău 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

72. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat 

 

1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Victor 

Salinschi din str. Uzinelor, 8A şi stabilirea relaţiilor funciare de arendă. 

2. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii  

cu capital străin Laboratorul  de încercări “VERITRANS PLUS” S.R.L. din str. 

Vadul lui Vodă, 68. 



3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei 

„VEGA-L” S.R.L. din str. Florilor, 10. 

4. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Mitropolit 

Dosoftei, 108 al „ALPHA BANK” A.E 

5. Cu privire la privatizarea terenului din str. Columna, 148 A, aferent 

obiectivului privat al dnei Mariana Arnăut. 

6. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din bd. Mircea 

cel Bătrân, 32/10 al S.R.L. P.A. ”GHERASIMENCO”. 

7. Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale   

Uniunii centrale a Cooperativelor de consum din Republuca Moldova 

“MOLDCOOP”. 

8. Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale Uniunii 

centrale a Cooperativelor de consum din Republuca Moldova “MOLDCOOP” 

din str. Otovasca, 19. 

9. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.A. 

„IGIENA-PLUS” din str. Ialoveni, 102/2. 

10. Cu privire la privatizarea terenurilor din str. Alba Iulia, 75 aferente obiectivelor 

private ale dlui Gheorghe Stepuleac și Î.I.”LUDMILA NICHIFOR” 

11. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu 

răspundere limitată ”EUROLUMINA” din str. Tudor Vladimirescu, 1 ”A” și 

stabilirea relațiilor funciare de arendare a unor loturi de pământ 

12. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat  al Firmei 

”EPSON” S.R.L. din str. Ginta Latină, 1 / 4 și atribuirea  în arendă a unui lot de 

pământ  

13. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei 

”GRINANJ” S.R.L. din str. Kiev, 6/6 

14. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu 

răspundere limitată ”CANDELUX-COM” din str. Meșterul Manole, 9/12 

15. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Constantin 

Ciocanu din str. Mesager, 5/6 

16. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății 

comerciale ”NICPLOTEAN” S.R.L. din str. Feredeului, 2  

17. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății 

comerciale ”DOMUS AUTO” S.R.L. din str. Varnița, 24  

18. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății pe 

acțiuni ”INTROSCOP” din str. Maria Drăgan 

19. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu 

răspundere limitată ”MEGA-COMPLEX din bd. Moscova, 20/5  

20. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Clubului de 

handbal „OLIMPUS-85” din bd. Iu. Gagarin, 14/1 

21. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Î.C.S. „NORD-

ACTIV„ S.R.L. din str. Circului, 15 

22. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor  private din șos. 

Muncești, 799/12 ale S.R.L. ”PAGMA”    



23. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei 

”BASWOOL” S.A. din str. Uzinelor, 188 

24. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu 

răspundere limitată ”FRUCT ECOLOGIC” din șos. Hâncești 

25. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Alexandr 

Groza din șos. Muncești, 43 

26. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei 

”COLINS” S.R.L. din str. Băcioii Noi, 10a 

27. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Asociației 

Obștești  Tenis Club „PROFI-SPORT”  din str. Vasile Lupu 

28. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu 

răspundere limitată ”LIFTCOM” din str. Meșterul Manole, 6/2 și stabilirea 

relațiilor funciare de arendare a unui lot de pământ 

29. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu 

răspundere limitată „ACTUAL-IMPEX” din Calea Ieșilor 

30. Cu privire la privatizarea terenului din str. Liviu Deleanu, 3/6, aferent 

obiectivului privat al dlui Iulian Mititel și dnei Liubovi Mititel. 

31. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întrerinderii 

individuale „CRISTINA HMELNIȚCHI” din bd. Mircea cel Bătrân. 

32. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Firmei de 

producție și comerț ”SANTARM” S.R.L. din str. Uzinelor, 78 

33. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu 

răspundere limitată „ALIMCONSTRUCT GRUP” di str. Alexandru cel Bun, 

49/2. 

34. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. 

„LISMEDFARM” din șos. Muncești, 167A 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

73. Despre operarea unor modificări 

 

1. Despre operarea unor modificări în planul cadastral terenului (nr. 0100117607) 

din str. Valea Bîcului, 1/2  proprietate privată a Societăţii cu răspundere 

limitată “GRIVALENT LUX”. 

2. Despre operarea unor modificări în planul cadastral al terenului (nr. 

0100117066) din str. Valea Bîcului, 1/2  proprietate privată a Societăţii pe 

acţiuni “MONTAJCOM” .  

3. Despre operarea unor modificări în documentaţia cadastrală a terenului din str. 

Pietrarilor, 33 (proprietar dl Virgiliu Mîţu). 

4. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău  nr. 

16/7-8 din 09.10.2008 “Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din 

str. Nicolae Milescu Spătarul,30 Cooperativei de construcţie şi exploatare a 

garajelor nr. 11. 



5. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100109590 din șos. Muncești, 344 (proprietar dl Constantin Marin) 

6. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. 

Arheolog Ion  Casian Suruceanu, 11 (parcela cu numărul cadastral 

0100101769), proprietară dna Lilia Donțu 

7. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100416057, aferent imobilului privat al dnei Ecaterina Doicov din str. 

Nadejda Russo, 7/3 

8. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Vlad 

Ioviță, 11/2 cu numărul cadastral 0100118261 (coproprietari dl Vladimir 

Reabenchi și dna Svetlana Dzihoeva)  

9. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 

0100506018 din str. Nicolae  H. Costin, 48/8, proprietate privată a dlui Vadim 

Manughevici 

10. Despre operarea unor modificări în configuraţia loturilor de pământ din str. 

Cetatea Chilia, 28 şi 30. 

11. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. I. 

Pruncul, 2 cu numărul cadastral 0100417681 (proprietar dl Petru Savițchi)  

12. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100218101, aferent imobilului din str. Sf. Vineri, 50 

13. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

9/45-5 din 02.12.2013 ”Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a 

lotului de pământ din str. Pietrarilor, 1/6, cu Cooperativa de construcție a 

garajelor ”NR. 76” 

14. Despre operare de modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100422104, aferent obiectivului private ale Firmei „NISTRU & CO” S.R.L 

din Calea Moșilor, 7 și în decizia Consiliului municipiului Chișinău nr. 10/53-

24 din 29.10.2009 

15. Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 

5/14-10 din 18.05.2010 şi nr. 6/8-13 din  27.05.2010. (str. Zimbrului, 10) 

16. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100506010 din str. Nicolae H. Costin, 20, proprietate privată comună a dnei 

Liudmila Voznesenscaia și a dlui Alexandr Voznesenschi       

17. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ din str. Ginta Latină, 

44/4, deținut în proprietate privată de dl Ghenadie Pavlic și dna Carolina 

Pavliuc 

18. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 

0100403045 din str. Petricani, 19/5 proprietate privată  a Firmei 

”SALIPETRIER” S.R.L.  

19. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău  

nr.6/19-1 din 25.10.2012 și în hotarele terenului privat cu numărul cadastral 

0100103207 din bd. Dacia, 10/1 

20. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 

0100513292 din str. V. Stroiescu, 5 deținut în proprietate privată  de dl 

Veaceslav Cornea și dna Ana Cornea 



21. Despre operarea unor modificări și completări în decizia CMC nr. 2/22-9 din 

02.04.2015 

22. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. V. 

Belinski, 62 (parcela cu numărul cadastral 0100507103), proprietară dna 

Angelica Malinoc     

23. Despre modificarea hotarelor terenului cu numărul cadastral 0100514440, 

aferent imobilului aflat în proprietate privată a dnei Angela Cănănău     

24. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

3/21-3 din 04.05.2011 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate 

private comună asupra lotului  de pământ din șos. Muncești, 642 și 642/1 dlor 

Andrei Ermicioi și Radislav Ermicioi”    

25. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100515163, aferent imobilului aflat în proprietate privată a dlui Valentin 

Afanasiev. 

26. Despre operarea modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100101842 din str. Trandafirilor  

27. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului din str. M. Sadoveanu, 

deținut în proprietate de dna Eugenia David 

28. Cu privire la abrogarea unor prevederi ale deciziilor CMC nr.28/51-3 din 

05.08.2005 și  nr.29/20-33 din 23.09.2005 și stabilirea unor prevederi vizând 

terenurile proprietate publică 

29. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100101091, aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată 

“DRAGOŞ AS” din str. Grenoble, 157/1 

30. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100514195 (din str. Ion Pelivan, 15/1). 

31. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. 

Romană, 24 (proprietară dna Silvia Hăruța). 

32. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str.Pavel 

Boțu, ½ (proprietar Grigore Tabaran) 

33. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. 

Lermontov, 126/2 (parcela cu numărul cadastral 0100218465) 

34. Cu privire la anularea în parte a deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 

4/14-11 din 15.05.2012 (str. Rândunele, 15). 

35. Despre operarea de modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100202575 din str. Ciocîrliei (proprietar Andrei Lungu) 

36. Despre operarea unor modificări în configurația  lotului de pământ cu numărul 

cadastral 01002007366 din str. Ciuflea, 11/1, Xenia Chistol 

37. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 

0100417302 (din str. Albișoara, 78/5) 

38. Cu privire la modificarea planului cadastral cu nr. 0100117188 al terenului 

aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 271/1 

39. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

6/32-17 din 02.10.2014 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate 

asupra loturilor de pământ  din str. Zagreb, 1 dlui Vladimir Golban 



40. Despre operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul  

cadastal 0100117242 din str. Albiţa, 11 (proprietar dl Veaceslav Bostan).  

41. Despre operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul 

cadastral0100402239 din str. Domniţei, 16, (proprietar dl Sergiu Sclifos). 

42. Despre operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul 

cadastral0100516261 din str. V. Belinski,32 

43. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.9/24-1  din 

30.07.2010 și operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr.6/19-1 din 25.10.2012. 

44. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. 

Nadejda Russo, 16 (proprietar dl Mihail Cazarinov). 

45. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100216302 din str. Ciocârliei, 37 (proprietară dna Valentina Flocea). 

46. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100216182 din strt-la Nichita Smochină, 1 (proprietară dna Cristina 

Frolov). 

47. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100216333 din str-la Nichita Smochină, 1 (proprietară dna Natalia 

Trofim). 

48. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100202186 din str. Cireșilor, 80„A” 

49. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. 

Băcioii Noi (parcela cu numărul cadastral 0100119001). 

50. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100213833 din str. C. Vârnav, 6 proprietate privată a Societății cu 

răspundere limitată „SKY HOME LUX” și atribuirea în arendă a unui lot de 

pământ 

51. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. 

Valea Dicescu, 73 (parcela cu numărul cadastral 0100211568), proprietară dna 

Maria Duca  

52. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul 

cadastral 0100209198, aferent imobilului aflat în proprietate privată a dlui Ivan 

Diacov, dnei Lilia Diacov și dnei  Alina Zagorodnîi 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 

Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 

relaţii funciare 

 

74. Cu privire la transmiterea unor încăperi din bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 132 lit. 

A (parter) 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al 

Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale 

 

 



75. Cu privire la constatarea apartenenței imobilului nr.10 din str.Miorița în 

proprietatea proprietarului încăperilor Firmei „SIM” S.R.L 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al 

Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale 

 

76. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune 

 

1. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

bd. Cuza-Vodă, 36 lit. B (etajul 2) Asociației obștești ”SENSUL VIEȚII”. 

2. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

șos. Muncești, 400  lit. V (etajul 1) dlui Ion Sîrbu. 

3. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Mihail Kogălniceanu, 48 lit. A (clădire separată) Î.M.S.P. „Policlinica 

Stomatologică Republicană”. 

4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Miron Costin, 17/1 lit. A (parter) Societății pe acțiuni „ Farmacia nr. 280”. 

5. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Petru Rareș, 32 lit. B (parter) Societății pe acțiuni „ Farmacia nr. 280”. 

6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune ale unor încăperi 

din str. Socoleni 19 lit A. (parter), Societății pe Acțiuni ” Farmacia nr. 280”.  

7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str. Alecu Russo, 11/1 lit. A (etajul 5) Firmei de producție și comerț „INVEST- 

FOND” S.R.L. 

8. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 

str. Alexe Mateevici, 11 lit. A1 (clădire separată) Întreprinderii individuale 

„MARIA JOSAN”. 

9. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 

bd. Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic) Societăţii invalizilor din 

municipiul Chişinău. 

10. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 

str. Sarmizegetusa, 39 lit.A (etajul 1 ) Societății comerciale „MARTCROS” & 

CO” S.R.L. 

11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. S. Lazo, 2 lit.A, A1, D, D1, E, G, J, V (clădiri separate, subsol) Centrului 

de cercetări științifice în domeniul automatizării de pe lângă Guvernul 

Republicii Moldova. 

12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  a unor încăperi din 

str. Alexandru cel Bun, 96 (subsol) Firmei de producție și comerț „PRIMEX 

COM” S.R.L. 

13. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str.Mihail Kogălniceanu, 15 lit.B (subsol) dnei Galina Maslov 

14. Cu privire la prelungirea relașiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str.A.Șciusev, 63 lit.A-01 (etajul 1) Publicației periodice „MEDIUL 

AMBIANT”. 
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15. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

bd.Dacia, 32 lit.A (soclu) Societății Invalizilor din sectorul Botanica 

16. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a unei încăperi din 

str.Călărași , 68 lit.A (01) secția 1 (soclu) dnei Viorica Măriuță. 

17. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a unei încăperi din str. 

Independenței, 30/3 lit. A (etajul 1) dlui Andrei Ștefîrță 

18. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 

str. Bucureşti, 64, lit. B (etajul ) Firmei de producţie şi comerţ „MALDINI” 

S.R.L. 

19. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din 

str. Florilor , 14/4 lit. A (parter) Societății cu răspundere limitată ,,LANDORA-

COM”. 

20. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Gheorghe Cașu, 33 lit. G (clădire separată) Societății cu răspundere limitată 

„BENEDEZ”. 

21. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din 

str. Mihai Eminescu, 42 lit. A (parter) Fondului municipal Chișinău de 

susțineree socială a populației. 

22. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Mircea cel Bătrân, 16 (parter) Asociației obțtești Societatea Invalizilor din 

sectorul Ciocana 

23. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 

str. Nicolai Zelinski, 8 lit. A (subsol) dlui Ion Buga 

24. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi  din 

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 131 lit.B (parter) Asociației obștești „Cernobâl” 

din municipiul Chișinău 

25. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Mazililor, 34 lit. A(subsol cu geamuri) dlui Denis Candit. 

26. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a încăperii din str. 

Ismail, 47 lit. B (parter) dnei Carolina Cojocaru. 

27. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

șos. Hâncești, 20 lit. A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată 

”GULEOST”. 

28. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 

str. Mitropolit Varlaam, 73/75 lit. A (subsol) dnei Oxana Velicaia. 

29. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a unei încăperi din Drumul 

Schinoasei, 1/3 lit. A (subsol) dnei Irina Țiganu 

30. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

bd. Cuza – Vodă, 15/1 lit. A (etajul 9) dlui Victor Cedîrean 

31. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

bd. Dacia, 50 (etajul 23) dnei Parascovia Lefter 

32. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str. Nicolae H. Costin, 61/1 lit. A (etajul 9) dnei Elena Durnescu 

33. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Nicolae H. Costin, 61/1 lit A, (etajul 9) dnei Raisa Cebotari 



34. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din 

bd. Dacia, 26, lit. A (acoperiș) Societății pe acțiuni „MIGDAL-P” 

35. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Bulgară, 24 lit. A2 (parter) Judecătoriei Centru municipiul Chișinău 

36. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

bd. Dacia, 51/ 1 lit. A (etajul 18) dlui Vasile Bulibaș 

37. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. București, 64 lit.A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată 

„CRIPSI-GRUP”. 

38. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Matei Basarab, 14 (etajul 1) Societății cu răspundere limitată „DELCO”. 

39. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Alecu Russo, 11 (parter) Întreprinderii cu capital străin ,,CHUN LIN” 

S.R.L. 

40. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din 

bd. Dacia, 5/2 lit. B (etajul 1) dlui Vladimir Bejuc. 

41. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

șos. Muncești, 792/2 lit. A (etajul 2) dlui Andrei Lifenco. 

42. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi 

Societății cu răspundere limitată ,,PANDA”. 

43. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din 

str. Studenților, 10/3 (parter) dnei Galina Samohina 

44. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str. Pentru Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu) Societății cu răspundere limitată 

,,VIRAL-ELEGANT”. 

45. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

bd.Dacia, 26 lit.A (subsol, subsol cu geamuri) Firmei științifice de producție 

„BIOSINTEZ” S.R.L. 

46. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

bd.Dacia, 51 lit.A (etajul 23) dnei Zinovia Ceban 

47. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi 

Întreprinderii Municipale Specializate „LIFTSERVICE” 

48. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Teilor, 7/2 lit. A (demisol) Inspectoratului de Poliție Botanica a Direcției de 

Poliție municipiul Chișinău al DGP. 

49. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Petru Zadnipru, 16/4 lit. A (soclu, etajele 3 și 4) Întreprinderii Individuale 

”Gloria – Varnacova” 

50. Cu privire la prelungirea relațiilor constractuale de comodat a unor încăperi din 

str. Grigore Vieru, 17 (parter) Direcției generale asistență socială CMC 

51. Cu privire la prelungirea relațiilor constractuale de locațiune a unor încăperi 

din str. Mihail Kogălniceanu, 90 lit. A (clădire separată) Întreprinderii 

municipale Casa Limbii Române Nichita Stănescu 



52. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Mitropolit Petru Movilă 20 lit. A (etajul IV) Centrului învățământ și 

producție „BAT- INTELECT” S.R.L. 

53. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. Petre Ungureanu, 17 (etajul 2) dlui Maxim Condratiev 

54. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str. Igor Vieru, 5/2 lit. A (etajul 2) Întreprinderii mixte moldo-grecești 

”LINGUATA” S.R.L. 

55. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 

str. Ginta Latină, 9 lit. V (etajul 1) Întreprinderii mixte moldo-grecești 

”LINGUATA” S.R.L.  

56. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str. București, 68 lit. A (etajul 7) Asociația obștești ”Centrul de Impresariat 

”SENS MUZICAL” 

57. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale  de locațiune a unei încăperi din 

bd. Cuza-Vodă, 36 (etajul 2) Asociației  obștești „TRAIAN” 

58. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru unele 

încăperi din bd. Cuza Vodă, 29/4 lit. A,B.C (clădiri separate) Centrului 

municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al 

Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale 

 

77. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi 

 

1. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Teilor, 7 lit. V (etajul 1) 

Asociației obștești ”Uniunea conducătorilor Auto” din Republica Moldova”. 

2. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 7/1 

(etajele 1, 3) Societăţii Misionare „VESTEA BUNĂ”.  

3. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Doina şi Ion Aldea 

Teodorovici, 13 lit. A1, A2 (parter) Comunităţii religioase Parohia ortodoxă 

„Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei” din cadrul Mitropoliei Basarabiei din 

municipiul Chişinău.  

4. Cu  privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Grigore Vieru, 21/3 

lit.A (01) (subsol cu geamuri) Asociației republicane a participanților la 

războaie. 

5. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi pe str. Sciusev, 84 lit. V dlui 

Leonid Popescu. 

6. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Suceava, 110 lit. A 

(subsol) dnei Maia Laguta, membru al Uniunii Cineaștilor din Republica 

Moldova. 

7. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str.Alessandro Bernardazzi, 

97 lit.V  (subsol) Societății cu răspundere limitată  „CONSULT PERFECT’’. 

8. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Testemițeanu, 

29/2 lit.A (etajul 5) dnei Janna Cornovan 



9. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Testemițeanu, 

29/2 lit. A (parter) dlui Marin Guțu 

10. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Cuza – Vodă , 17/4 lit. A 

(etajul 1) dlui Sergiu Luncașu 

11. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Matei Basarab, 5/1 lit. 

A(01) secția 1 (subsol cu geamuri) Întreprinderii de stat 

„RADIOCOMUNICAȚII” 

12. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Valea Crucii, 4/2 lit.A 

(subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată „KRAV-FITNESS”. 

13. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 14/4 

lit.A (etajul 1) Societății cu răspundere limitată „SAVUROS PRIM”. 

14. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Teilor, 7 lit. A (etajul 3) 

dnei Nelli Dașevscaia 

15. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din șos. Hâncești, 136 lit. B 

(etajul 1) Societății cu răspundere limitată „BOLADIS”. 

16. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Studenților, 8/2 lit.A2 

(subsol cu geamuri) Asociației Obștești Clubul de Dans Sportiv „EXTRA”. 

17. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Miron Costin, 26 

(demisol, parter) Asociației obștești Clubul de Dans Sportiv „MIRAJ”. 

18. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Ion Creangă, 47/2  

(etajul 2) dnei Svetlana Gumeniuc. 

19. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Ion Creangă, 47/2 (etajul 

2) dnei Maria Nicolaeva. 

20. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din șos. Hâncești, 13 lit. A 

(etajul 1) dlui Ion Colesnic 

21. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din șos. Muncești, 400 (etajul 1) 

dlui Sergiu Morteanu. 

22. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Studenților, 8/2 (parter) 

Asociației Obștești ,,POZITIV”. 

23. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Decebal, 74 (etajul 3) 

Asociației obștești ,,Elena Alistar” 

24. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Petru Zadnipru, 14/4 

(etajul 3) Instituției Private Studioul de Creație ,,ZAO”. 

25. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Albișoara , 84 (etajul 1) 

Asociației Obștești ,,MOLDACTIV”.  

26. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. N.M. Spătaru 13/3 

(etajul 1) Societății cu Răspundere limitată ,,CONCIV-GARANT”. 

27. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Nicolai Zelinski, 36/4 

lit. A (etajul 1) dlui Alexandr Boico. 

28. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Mazililor, 34a lit. A 

(etajul 1) Societății cu raspunsdere limitată „SCORPION GRUP”. 

29. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Milești, 34 lit. A (parter) 

dlui Daniel Graur 

30. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Anatol Corobceanu, 16 

lit. B (parter) Societății cu răspundere limitată „DINAS PLUS” 



31. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Ion Creangă 47/2 (etajul 

2) dnei Marina Fratea. 

32. Cu privire la permisiunea cesiunii (cedării) locațiunii unor încăperi din str. 

Nicolae Titulescu, 37 lit. A (etajul 2) Societății pe acțiuni Farmacia 

„CENTROFARM”. 

33. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Gh. Madan, 50 lit. A 

(subsol) dlui Mihail Fistican și dlui Veaceslav Pluta 

34. Cu privire la darea în locațiune  a unui garaj din str. Cojocarilor, 14 lit. E-05 

(clădire separată) dlui Veaceslav Bespaliuc 

35. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Grigore Vieru, 5 lit. A 

(demisol) dlui Vladimir Zanovei 

36. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Columna, 136 lit. B-02 

(subsol) dlui Tudor Șalaru 

37. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Traian, 7/2 lit.A (subsol) 

dlui Ion Scutaru 

38. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Florilor, 12/1 lit. A sec. 

1(soclu) dlui Iuri Harcenco 

39. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu din str. Grenoble, 149 lit. A 

(soclu) Băncii Comerciale MOLDINCONBANK” S.A”. 

40. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Arhanghelul Mihail, 38 

(clădire separată) Societății cu răspundere limitată  ”ARTEGOR”. 

41. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Calea ieșilor 21 (subsol 

cu geamuri) Asociația Obștești Clubul Sportiv „GARUDA”. 

42. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 19/4 

(etajul 2) asociației obștești Clubul de Taekwondo ,,KOREAN ART”. 

43. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Sarmizegetusa, 39. A 

(soclu0 Asociației obștești „VIVA VOX”. 

44. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. pentru Zadnipru, 16/4 

(etajul 1) Societății cu Răsundere limitată ,,V. Cejegov”. 

45. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu din șos. Hâncești, 136 subsol cu 

geamuri) asociației obștești clubul Taekwon-do ,,Stolas Leukas”. 

46. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Petru Zadnipru, 14/4 

(soclu) Societății cu răspundere limitată ,,BABUIN ADVERTISING”  

47. Cu privire la darea în folosință a unor încăperi și a bazinului din str. Miron 

Costin, 24/1 lit. B, III (parter) Școlii specializate pentru copii și tineret a 

rezervațiilor olimpice de polo pe apa ,, DELFIN” mun. Chișinău. 

48. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din bd. Traian, 9 (subsol) dlui 

Victor Cernavin. 

49. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str. Alexei Șciusev, 35 lit.B 

(subsol) dnei Evdochia Tarasova. 

50. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din bd. Cuza-Vodă, 20/1 lit.A 

(subsol) dlui Mihail Grossu 

51. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str.Hristo Botev, 19/6 lit.A 

(subsol) dnei Vera Ciumaș 



52. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din bd. Cuza-Vodă, 17/8 lit.A 

(subsol) dlui Vitalie Rusu. 

53. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Doina, 113 lit.A 

(subsol) dlui Valentin Popescu. 

54. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Acad. A.Saharov, 3 

lit.A-01 (subsol) dnei Iulia Rogolskaia 

55. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din  str. V. Belinschi, 67 lit.A 

(subsol) dlui Mihail Donțu. 

56. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str.Miron Costin, 14 lit.A 

(01) (subsol) dnei Natalia Castraveț. 

57. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Andrei Doga, 43/2 lit. A 

01 (subsol) dnei Valeria Mihalachi. 

58. Cu privire la darea în  locațiune a unui garaj din str. Otovasca, 21a (etajul 1, 

subsol) dlui Ion Curcubăt. 

59. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi  din str. Braniștii, 13 lit.A-01 

(subsol) dlui Gheorghe Baran. 

60. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str.Studenților, 12/3 lit.A 

secția nr.1 (subsol) dlui Serghei Malțev 

61. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str. A. Pușkin, 37 lit.A 

(subsol) dnei Corina Punga. 

62. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str. Bulgară, 105 lit.A 

(subsol) dnei Nadejda Buză. 

63. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str. Nicolae H. Costin, 61/3 

(subsol) dnei Liudmila Vinocurova. 

64. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Socoleni, 11 lit.A 

(subsol) dlui Oleg Lozovan. 

65. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str. Sucevița, 34/2, lit.A-01 

(subsol) dnei Viorica Gori. 

66. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Alba-Iulia, 23 lit.A-01 

secția 2 (subsol) dlui Sergiu Stanciu. 

67. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, ½ lit.A-

01 (subsol) dlui Alexandru Popa. 

68. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din bd. Traian, 13/2 lit.A 

(subsol) dlui Maxim Lungu. 

69. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str. Bogdan Voievod, 8/6 

lit.A (subsol) dlui Ivan Condrasi. 

70. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din bd. Grigore Vieru, 13 

(subsol) dlui Vitalie Gligor. 

71. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str.Mitropolit G.Bănulescu-

Bodoni, 41 lit.V (03) (subsol cu geam) dnei Nina Talmaci. 

72. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Columna, 171 lit.A 

(subsol) dnei Aurelia Malai, dlui Viorel Malai și dlui Vasile Mogâldea. 

73. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din șos. Muncești, 812 (subsol) 

dlui Ion Mihailov 



74. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Traian, 9 lit. 01A 

(subsol) dnei Aliona Timuța 

75. Cu privire la darea în folosință a unor încăperi din str. Melestiu, 18 lit. G, E 

(clădiri separate) Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru 

76. Cu privire la darea în folosință a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 4/3  

lit.A (clădire separată) Preturii sectorului Ciocana a municipiului Chișinău. 

77. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 32/2 

lit.A (etajul 2) Instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul de Medicină 

Urgentă”. 

78. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd Cuza Vodă, 7/5 (etajul 1) 

Asociației obștești a părinților de la grădinița nr. 165. 

79. Cu  privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Dacia, 6 lit. A (subsol) 

dnei Olga Talmaci 

80. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Ion Luca Caragiale, 1 

(etajul 1) Instituției Medico – Sanitare Publice „Institutul de Medicină 

Urgentă” 

81. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi  din str. Nicolae Titulescu, 1 lit. 

A (subsol) Societății cu răspundere limitată  „V@E CONSTRUCT” 

82. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 4/1 

(parter) dnei Raisa Mihalcenco. 

83. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. București 68 lit. A 

(etajul 7) Societății Comerciale ”CTM COMPANIE” S.R.L. 

84. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. București 68 (etajul 3), 

Aociației obștești ”Centrul de resurse pentru voluntari ”IMPACT” 

85. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Liviu Deleanu 5/4 lit. B 

Asociației obștești clubul sportiv SPORT ELITĂ 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al  

Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale 

 

78.  Despre operarea unor modificări 

 

1. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr.7/5 din 12.11.2001 ”Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str. 

Grenoble, 106/4 (parter, etajul 2, subsol) Combinatului republican de producție 

și instruire al invalizilor ”BUNATATE” S.R.L.” 

2. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr.39/6-4 din 24.01.2006. „ Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din 

incinta Spitalului clinic municipal nr.1 din str. Melestiu,  20 lit. E (etajul 1) 

Unității medico-sanitare nr. 8 „Magnific” Societate pe Acțiuni. 

3. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

1/43-2 din 11.02.2011 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de 

locațiune a unor încăperi din str.  Melestiu, 20 lit. E (etajele 2,3) Firmei 

„OVICO” S.R.L. 



4. Despre operarea unor modificări și completări în decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr. 5/32-3 din 30.05.2013. 

5. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr.4/20-4 din 23.05.2012 

6. Despre operarea unor modificări în decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 

1/8-15 din 04.01.1999 ”Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din incinta 

Policlinicii municipale nr. 1 din str. 31 August 1989, 63 lit. A (subsol cu 

geamuri) Societății cu răspundere limitată ,,UNIDENT-AS”. 

7. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului unicipal Chișinău nr.9/51-24 din 

02.12.2013. 

8. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.11/33-12 din 

23.12.2014. 

9. Despre operarea unor modificări și completări în decizia Consiliul municipal 

Chișinău nr. 44/18-2 din 18.04.2006. 

10. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr.6/27-5 din 

19.05.2009 și nr.5/25-4 din 18.05.2010 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al 

Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale 

 

79.  Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr.6/17 din 25.10.2012 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 

generale locativ-comunale şi amenajare 

 

80.  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”,  

 

81.  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea 

Consiliului municipal Chișinău. 

RAPORTOR: Alexandra Moțpan, șef al 

Direcției administrație publică locală 

 

 

 

 

 

 
 


