Anexd
la dispozilia Primarului general
al municipiului Chigindu nr. 4 - CMC
din 19 septembrie 2016

ORDINEADE ZT
a gedinfei extraordinare a Consiliului municipal Chiginlu

din

22 septembrie 2016

1. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcJiile

de membri ai birourilor
electorale ale sectiilor de votare din sectoarele municipiului Chigindu.
RAPORTOR: Valeriu Didencu, Secretar al

Consiliului municipal Chi;indu.

2. Cu privire la numirea in func{ie

l.

2.

Cu privire la numirea dnei Carmina Paladi in funclia de Director al Instituliei
Medico - S anitare Publice Sp italul Clinic Municipal de Ftiziopneumolo gie
Cu privire la numirea dlui $tefan Calancea in funclia de Director al Instituliei
Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de copii nr. 1

3. Cu privire la numirea dlui Ion Nogai in funcfia de Director al Instituliei
Medico-Sanitare Publice Asocialia Medicald Teritoriali Botanica
Cu privire la numirea dlui Iurie Dondiuc in functia de director al IMSP Spitalul
Clinic Municipal nr.l.

4.

RAPORTOR:

Mihai Moldovanu, $ef

aI

Direcliei sandtdlii

3.

Cu privire la conferirea titlului de cetdlean de onoare al municipiului Chisindu
dlui Iurie Colesnic.
RAPORTOR: Cristina Aparatu, ;ef interimar aI
Direcf iei s ocial-um anitar e qi relalii interetnice

4. Cu privire la edificarea plicii commemorative
1. Cu privire Ia edificarea pldcii comemorative ,,Anastasia Dicescu" pe
Bucureqti , nr.52, sectorul Centru

2. Cu privire la edificarea pldcii comemorative ,,Vasile Procopigin"
RomanS, nr.

l9ll

pe

str.
str.

3. Cu privire la instalarea plScii comemorative ,,Tadeuq Malinovschi" pe falada
blocului Institutului de Fizicd Aplicatd aI Academiei de $tiinle a Moldovei din
str. Academiei, nr. 5
4. Cu privire Ia atribuirea denumirii ,,Pia\a Jean Monnet" teritoriului aferent
blocului de studii al ULIM din str. Vlaicu Pdrcdlab. 52 si cu instalarea unui

5.

insemn comemorativ
Cu privire la amplasarea compoziliei sculpturale ,,Alexandru Marinescu" si
atribuirea denumirii scuarului din str. Alexandru Marinescu

6. Cu privire Ia edificarea compoziliei sculpturale ,,Ion Creangd" in

curtea

Universitefli Pedagogice de Stat ,,Ion Creang[" din Chigindu.
7. Cu privire la instalarca pldcii comemorative GHENADIE IABLOCIKIN pe
fa[ada imobilului din str. Ghenadie Iablocikin nr.2l2
8. Cu privire la instalarca pldcii comemorative cu basoreliev PAVEL BO|U pe
falada imobilului din str. Serghei Lazo nr.26
9. Cu privire l,a instalarea pldcii comemorative "Vasile Anestiade" pe falada
blocului morfologic al Universitdlii de Stat de medicind gi Farmacie din bd.
$tefan cel Mare qi SfAnt
10.Cu privire la instalarea plicilor comemorative "Eugen Gladun" Ei Petru Stratulat
pe falada imobilului nr. 93 din str. Burebista
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef interimar al

Direc{iei generale arhitecturd, urbanism

gi

relalii funciare

5. Cu privire Ia aprobarea Studiului final privind contractarea

pe

bazd de
performanle a lucririlor de intrelinere multianuall a drumurilor din municipiul
Chigindu.

RAPORTOR: Igor Gamrefki, $ef al Direcliei
generale transport public gi cdi de comunicalie

6. Despre modificarea decrziei Consiliului municipal Chiginau nr.3l35 din
22.06.2000 cu privire la aprobarea Concepliei de dezvoltare a complexului de
transport public municipal pentru perioada anilor 2000-2010 Ei reglementarea
activitAfli transportului public de c5l6tori in municipiul Chiqindu.

RAPORTOR: Igor Gamrefki, $ef al Direcliei
generale transport public ai cdi de comunicalie
7

. Cu privire la sustinerea propunerii
administratiapubrical0cala""ffi

de incheiere a Acordului de colaborare intre

iK"f;tr':"nt":ffi "+:;:;:i"'fi

interimar

t:"i:?

al Direcliei municipale pentru

proteclia drepturilor copilului

8. Despre operarea de modificdri in unele anexe Ia decizia Consiliului municipal
Chigindu nr. 2817 din 04.08.2005 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului qi
organigramei Centrului de reabilitare sociald copiilor ,,Casa Gavroche"

RAPORTOR

interimar

aI

:

Rodica Terehovschi , gefDirecliei municipale pentru

proteclia drepturilor copilului

9.

Cu privire la infiinlarea Serviciului social ,, Casa comunitarS"
RAPORTOR Rodica Terehovschi
interimar
Direcliei municipale
proteclia drepturilor copilului

aI

:

,

gef-

pentru

2

L0.Despre operarea de modificdri in anexa n-r. 1 la decizia CMC nr. 3ll4 din
27.03.2014 "Cu privire Ia modificarea denumirii Centrului municipal de
Plasament gi Reabilitare a Copiilor de Vdrsti fragedd, aprobarea Regulamentului
si a statelor de personal ale Centrului municipal de Plasament qi Reabilitare a
Copiilor"

RAPORTOR

interimar

aI

:

Rodica Terehovschi , qefDirecliei municipale pentru

proteclia drepturilor copilului

ll.Cu privire la instituirea Comisiei pentru proteclia copilului aflat in dificultate.
RAPORTOR: Rodica Terehovschi, qefinterimar aI Direcliei municipale pentru
proteclia drepturilor copilului

l2.Cu privire la organizarea alimentaliei copiilor aflali in Centrele de plasament din
subordinea Direcliei municipale pentru proteclia drepturilor copilului pentru
anul 2016

RAPORTOR: Rodica Terehovschi, Eefinterimar aI Direcliei municipale pentru
protecjia drepturilor copilului
13.Cu privire la desfiinlarea Casei de copii de tip familial

RAPORTOR: Rodica Terehovschi, gefinterimar al Direcliei municipale pentru
proteclia drepturilor copilului
l4.Despre operarea de modificdrila decizia Consiliului municipal Chigindunr.5lg
din 25.03.2008 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii qi statelor de
personal ale Centrului pentru Copildrie, Adolescenld Ei Familie"

RAPORTOR: Rodica Terehovschi, qefinterimar aI Direcliei municipale pentru

proteclia drepturilor copilului

15.Cu privire la reorganuarea institufiilor de

invifimffnt

1. Cu privire la reorganizarea Liceelor Teoretice ,,Trugeni"

qi ,,Durleqti".

2. Cu privire la reorganizarea $colii-internat auxiliare nr.6.
3. Cu privire la operarea unor modificdri in reteaua instituliilor de invdldmdnt
general din municipiul Chigindu.

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb,
qef al Directiei generale educatie, tineret gi
sport

16.Cu privire Ia realizarea prin parteneriat public-pnvat a proiectului investilional
privind reamenajarea gi exploatarea terenului sportiv al liceului Internat
Municipal cu Profil Sportiv din str.Alba Iulia, 20012.
RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb,
qef al Direcliei generale educafie, tineret qi
sport
17.Cu privire la aprobareain cahtate de obiect pentru parteneriatul public-privat a
proiectului ,,Reconstrucfia capitalS a edificiului scolii nr. 85 din str. Constantin
Stamati, 10, mun. Chiqindu.
RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, gef adjunct al
DirecJiei generale economie, reforme qi relaJii
patrimoniale
18.Cu privire la operarea de modificdri
nr.6lI7 drn25.10.2012

in decizia Consiliului municipal Chiginiu

RAPORTOR: Petru Gontea, $ef

aI

Direcliei

generale locativ-comunale gi amenaj are

19.Cu privire la aprobarea, intr-o noud redacfie, a Regulamentului privind modul
stabilirii qi acorddrii de compensatii persoanelor in v6rstd pentru cdlitoria in
transportul public urban gi suburban din municipiul Chigindu

RAPORTOR: Ludmila Crdciun, qef al Direcliei
generale asistenld sociald

20.Cu privire la aprobarea, intr-o noud redac{ie, a Regulamentului Ei a statului de
personal ale Serviciului social ,, Asistenld Personald" din cadrul Direcliei
generale asistenf d sociali
RAPORTOR: Ludmila Crdciun, $ef al Direcliei
generale asistenld sociald

2l.Cu privire la reorganizarca prin fuziune (absorblie) a intreprinderii municipale
centrul Editorial-Poligrafic, "Chiqindu-Prim" cu intreprinderea Municipald
"Infocom"
RAPORTOR: Eugenia Ciumac, qef Direclia
manasement financiar

22.Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic
1. Cu privire la aprobarea Plariului urbanistic de detaliu (in volum redus,
obiectivul nr. 3I44) pivind amplasarea unui complex locativ cu obiective de
menire social-culturald qi parcdri subterane din str. Otovasca, 13.
2. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in volum redus
(obiectivul nr. 3101) privind amplasarea complexului locativ qi parcdrii
multietajate pe terenul din str. Ceucari

3.

Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea
terenului proprietate privatd din str.N.TestemiJeanu, 7a (numdrul cadastral
0100101 190)

4. Cu privire Ia aprobarea Planului Urbanistic
5.
6.
7.
8.
9.

Zonal privind valorificarea

terenurilor din str.Melestru,lll si Il2.
Cu privire Ia aprobarea Planului Urbanistic ZonaI privind valorificarea
terenului din bd. Decebal, 70.
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea
terenului din Calea Orheiului, 28lI
Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului
din str. Diminelii (nr. cadastral 0100106015), sectorul Botanica
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorif,rcarea ternului
din qos.H6nceEti, 609
Cu privire Ia aprobarea Planului Urbanistic ZonaI privind valorificarea
terenului din str.Vissarion Belinski.
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef interimar al

Direcliei generale arhitecturd, urbanism

gi

relalii funciare
23.Cu privire la proiectarea reconstrucliei qi extinderii strdzii Mesager (de la str.
Albiqoara pAnd Ia Calea Iegilor)
RAPORTOR: Sergiu Borozan, qef interimar al

Direcliei generale arhitecturd, urbanism

gi

rela{ii funciare

€

24.Cu privire la includerea unor terenuri
1. Cu privire Ia includerea unor terenuri in intravilanul comunei Truqeni,
municipiul Chi;indu
2. Cu privire Ia includerea unor terenuri in intravilanul comunei Stduceni,
municipiul ChiEindu
3. Cu privire.la aprobarea perimetrului intravilanului oragului Cricova, municipiul
Chigindu
4. Cu privire la includerea unui terenin intravilanul comunei Bdcioi, municipiul
ChiEindu

RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef interimar al
Direc{iei generale arhitecturd, urbanism gi
relalii funciare
25.Cu privire la privatizaret tereirului aferent obiectivului privat
1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Victor
Salinschi din str. Uzinelor, 8A gi stabilirea relaliilor funciare de arend6.
2. Cu privire la pivatizarca terenului aferent obiectivului privat al Firmei
,,VEGA-L" S.R.L. din str. Florilor, 10.
3. Cu privire la privatrzarea terenului aferent obiectivului privat din bd. Mircea
cel Bdtr6n.32/10 al S.R.L. P.A. "GI{ERASIMENCO".

*

4.

Cu privire la privatizarea terenurilor din str. Alba Iulia, 75 aferente obiectivelor
private ale dlui Gheorghe Stepuleac qi i.I."LtID IIILANICHIFOR"

5. Cu privire la privatizarea teren lui aferent obiectivului privat al Firmei
"EPSON" S.R.L. din str. Ginta Latind,I I 4 ;i atribuirea in arend[ a unui lot de
pdmAnt

6. Cu privire la privatizarca terenului aferent obiectivului privat al Societalii

cu

rdspundere limitatd,,LIUVAS-RO" din str.Uzinelor, 21012.

7. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societdlii
8.
9.

comerciale "NICPLOTEAN" S.R.L. din str. Feredeului, 2
Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societdfii cu
rdspundere limitatd ,,ACTUAL-IMPEX" din Calea Iegilor
Cu privire la privatrzarea terenului aferent obiectivului priv al Firmei de
producere gi comer!,,ASTRA-K" S.R.L. din str. Teilor, 712 qi stabilirea
relaliilor funciare de arendd

RAPORTOR: Sergiu Borozan, $ef
interimar al Directiei generale arhitecturd,
urbanism gi relalii funciare

*

26.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privati asupra
lotului de p5m6nt
1. Cu privire la autentifrcarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdmdnt din str. GrStieqti, 23 dlui Anatoli Androneac
2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatS asupra lotului de
pdmdnt din str. Frumoasa, 56 dnei Elvira Ciuntu
3. Cu privire la autentificarea dreptului de prorpietate privatd asupra lotului de
pdmdnt din str-la Criuleni, 53a dlui Ion Camenschi
4. Cu privire la autentifrcarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdmAnt din qos. Muncegti, 39 dlui Vladimir Jugulchi
5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdmdnt din str. Y. Zarzdr, 1 dlui Alexandru Badiu
6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de
pdmdnt din str.Otopeni, 10 dlui Victor Bivol
nepOnfOR: Se giu Borozan, gef interimar al

DirecJiei generale arhitecturd, urbanism

gi

relalii funciare
27.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatl comuni
l. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra
lotului de pimdnt din str. M. Lermontov, 126ll dnei Tamara Iosip.
2. Cu privire la autentiftcarea dreptului de proprietate privatd comund asupra
lotului de pdm6nt din str. ArmeneascS, 11 dlui Oleg Semionov gi dnelor Lilia
Ivanov Ei Tamara Semionov.
3. Cu privire la autentificarea dreptului de propr etate privatd comund asupra
lotuluide pdmdnt din str. Nicolae H. Costin, 33 dnei Nellea Carimova.

4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra
lotului de pdmdnt din str. Dinu Lipattt,9 dnei Tatiana Golban.
5. Cu privire la autentifrcarea dreptului de proprietate privatd comund asupra
terenului din str. IazuIut,82 dnelor Maria $ve1 qi Elena Vinari
6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd terenului din str.
Alexandru- Negru Vodd, llTll dlor Gheorghe Pddurari, Anatolie Pddurari qi
dnei Nadejda Pddurari

7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra
lotului de pdmAnt din str-la Mdlina Mic6, 3 dlui Vladimir Camegcic Si dnei
Elena Camegcic.

8. Cu privire la autentiftcarea dreptului de proprietate privatd comund asupra
lotului de pdmint din str.Minsk, 17 dlor Pavel Zoncenco (anul naqterii
07

.04.1953), Pavel Zencenco (anul naEterii 10.07. 1990) si dnei Dina Cebotari
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef interimar al

Direcliei generale arhitecturS, urbanism

gi

relatii funciare
28.Cu privire la atribuirea in folosinfl

1. Cu privire la atribuirea in folosinld

a unui

lot de pdmAnt din str. Alecu Russo,

12 Cooperativei de construcJie a locuinlelor nr. 12

2. Cu privire la
3.

4.

darea

in folosinlb a unor loturi de pdmdnt

Combinatului de

materiale de construclie,,MACON" S.A.
Cu privire la atribuirea in folosinld a unui lot de pdmdnt din str.L.ToIstoi,24lI
Asocialiei de Coproprietari in Condominiu nr.55/181
Cu privire la atribuirea in folosinld a unor loturi de pdmAnt pentru proiectarea
qi construirea unor obiective de infrastructurd a medicinii de urgenfd de cdtre
IMSP "Centrul na{ional de asistenti medicald urgentd Prespitaliceascd"
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef interimar al

Direcliei generale arhitecturS, urbanism

qi

relalii funciare
29.Cu privire la prelungirea termenuliri de arendare a lotului de

pimdnt

1. Cu privire la prelungirea termenului de arendarc a lotului de pdmdnt din

2.
3.

4.
5.

str.

Megterul Manole, 5 SocietSlii cu rdspundere limitatd,,FEDMOL".
Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pdmAnt din str.
Vasile Lupu, 6/1 Firmei de produclie gi comerf ,,ALVIT" S.R.L.
Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pdmdnt din str. A.
Corobceanu Firmei,,AGO-DACIA" S.A.
Cu privire la prelungirea teremenului de arendd a lotului de pdmint din Calea
IeEilor, 5a intreprinderii Individuale,,CHIRILOV & F".
Cu privire la prelungirea termenului de drendare a lotului de pdmAnt din str. Ion
Creangd,, 1 0/ 1 Cooperativei de Produclie,,VERTICAL"

6. Cu privire la prelungirea termenului de arendd a lotului de pdmdnt din

str.

Alba-Iulia Societdtii cu rdspundere limitatS,,SANMIRAS"
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef
interimar al Direc{iei generale arhitecturS,
urbanism si relatii funciare
30. Cu privire la stabilirea relafiilor funciare de arendl

1. Cu privire la darea in arendd a unor loturi de pdmdnt din ;os. Hincegti gi str.
N.Testemileanu Societdlii cu rdspundere limitatd "LOBODA ECO", in

"'

schimbul terenului arendat din Calea Iegilor.
2. Cu privire Ia darca in arendd a unui lot de pimAnt din bd. Moscova, 5 Societdlii
cu rdspundere limitatd ,,MOLDPRESA GRUP"
3. Cu privire la stabilirea relaliilor funciare de arendare a lotului de pdm6nt din
str. M. Kog[lniceanu, 8IlI,8112,8113,81/4 Firmei "AGO-DACIA" S.A.
4. Cu privire la reperfectarea relafiilor funciare a lotului de pdmAnt din Calea
Orheiului, II3ll Societdlii cu rdspundere limitatd "GLOR[{AL".
5. Cu privire la reperfectarea relaliilor de arendare a lotului de pdmdnt din str. cu
Societatea Comercial6,,RIIDIVEST" S.R.L.
6. Cu privirela darea in arendd a unui lot de pdmdnt din str. Mitropolit Varlaam,
63 Societdlii cu rdsundere limitatd ,,MONOGRAMA"
7. Cu privire la stabilirea relaliilor funciare de arendd a lotului de pdmAnt din
bd.Moscova,I2l2 (box27) cu dl Gheorghe Mustea.
8. Cu privire la reperfectarea relaliilor funciare de arendd a unui lot de pdmdnt din
str. N. Testemileanu cu Societatea pe acJiuni "AVANTAJ-AV"
9. Cu privire la darea in arendi a unui lot de pdmdnt din bd. D. Cantemir, 517
Firmei qtiinlifice de produclie EXTREMUM
10.Cu privire la reperfectarea relatiilor funciare de arenda a unor loturi de pamint
din str. N.Testemiteanu, 2913 Societatii cu raspundere limitata ,,ECONORD

IND''
11.Cu privire Ja reperfectarea relaliilor funciare de arendd a lotului de pdmdnt din

Calea Basarabiei, 2615, cu - Societatea cu rdspundere limitati

''GRANDMASTER'S

l2.Cu privire la reperfectarea relaliilor funciare de arendd a unor loturi de pimdnt
din str. Grigore Alexandrescu, 3 cu intreprinderea mixt6,,CITY" S.R.L.
13.Cu privire la stabilirea relafiilor funciare de arendd a loturilor de pdmdnt din
str.Maria Drdgan, 2I cu S.C.,,ISI-BLOC" S.R.L. Si Firma
,,ELECTRODESING" S.R.L.
I4.Cu privire la darea in arendd a unui lot de pdmAnt din Calea Ieqilor in schimbul
lotului arendat din bd. D. Cantemir,5l5 al Firmei ,,AGO-DACIA" S.A.
15.9u privire la darea in arendi a unor loturi de pdmAnt din str. Mihail Yiteazul,2O
Intreprinderii cu capital strdin,,LUKoil-Moldova" S.R.L.
16.Cu privire la reperfectarearelajiilor funciare de arendare a lotului de pdmAnt din
str.Alba Iulia, 73 cu Intreprinderea cu capital striin,,LUKOIL - MOLDOVA"

17.9u privire la darea in arendd a unui lot de pdmdnt din Eos. Munceqti,793,
Intrepinderii cu capttal, strdin,,LIIKOIL-MOLDOVA" S .R.L.
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef interimar al
Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi
relalii funciare

31.Despre operarea unor

modificlri

1. Despre operarea unor modificdri in decizia Consiliului municipal ChiEindu nr.
9145-5 din 02.12.2013 "Cu privire la stabilirea relaliilor funciare de arendd a
lotului de pimAnt din str. Pietrarilor, 116, cu Cooperativa de construclie a
garajelor "NR. 76"

2. Despre operare de modificdri in hotarele terenului cu numdrul

3.

4.
5.

6.

cadastral
0100422104, aferent obiectivului private ale Firmei ,,NISTRU & CO" S.R.L
din Calea Mosilor, 7 qi in decizia Consiliului municipiului Chigindu nr. 1015324 drn 29 .10.2009
Despre operarea modificdri
hotarele terenului cu numdrul cadastral
0100101842 din str. Trandafirilor
Cu privire la anularea in parte a deciziei Consiliului municipal ChiEindu nr.
4l14-11 din 15.05.2012 (str.Rdndunele, 15).
Despre operarea unor modificdri in configuratia lotului de pdm6nt cu numirul
cadastral 01002007366 din str. Ciuflea,I7lI, Xenia Chistol
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chigindu w.9124-l din

in

30.07.2010 gi operarea unor modificdri in decizia Consiliului municipal
Chigindu nr.6l 19 -l din 25.10.2012.
7. Despre operarea unor modificiri in configuratia lotului de pdmAnt din str.
Valea Dicescu, 73 (parcela cu numdrul cadastral 0100211568), proprietard dna
Maria Duca
8. Despre operarea unor completdri in anexa la decizia Consiliului municipal
Chigindu nr. 3123 din 02.04.2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind ge stionarea resurselor funciare municipale"
9. Despre operarea unor modificdri ;i completiri in decizia Primdriei
municipiului Chi{indu nr. 16128 din 23.07. 1998
lO.Despre operarea unor modificdri in hotarele terenului cu numdrul cadastral
0100414041, aferent obiectivului privat al dlui Valeriu Jereghe din str.Miron
Costin,2616.
11.Despre operarea unor modific[ri qi completdri in decizia Consiliului municipal
Chiqiniu nr. 3121-1 3 din 04.05.2011.
12.Despre operarea unor modificdri qi completiri in decizia Consiliului municipal
Chiqindu nr. 24115-41 din 07 .05.2005.
l3.Despre operarea unor modificdri qi completdri in decizia Consiliului municipal
ChiEinbu nr. 5137-3 din 17.09.2012
l4.Despre operarea de modificiri in configuralia lotului de pdmAnt din str. L.
Dumitriu, 11 (coproprietari dna Tatiana Gubenco gi dl Mihail Gubenco).

15.Despre operarea unor modificdri in decizia Consiliului municipal Chiqindu
nr.6l48-21 din 24.02.2014 ,,Cu privire Ia darea in arendd a unui lot de pdmdnt
din str. Sfatul Ttuii,67ll S.A. ,,RENET"
16.Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pdmdnt cu numdrul cadastral
0100302048 din str. Varnila, 16lI, proprietate privatd a Societdlii cu
rdspundere limitatd ,, RADIAL PLUS"
17.Despre operarea unor modificdri in configuralia lotului de pdmdnt cu numdrul
cadastral 0100520303 din str. Toma Ciorb6, (proprietard dna Natalia BantuqGurduza).
l8.Despre operarea unor modificdri in configuratia lotului de pdmAnt din str.
Semion Timogenko, I42, proprietar dl Teodor Movileanu.
19.Cu privire la operarea de modificdri in decizia Consiliului municipal Chiqindu
nr.22122-5 din 22.01.2009 ( proprietate privatd comuni din str. Lipcani,20).
20.Cu privire la operarea unor modificari in configuralia lotului de pdmdnd cu

numdrul cadastral 0100313402 din str.M.Sadoveanu, 57 (transmis in
proprietate privatd dnei Valeria Chiticari qi Iurie Chiticari), qi respective,

atribuirea in arendd a unui lot de pdmdnt.
2l.Despre operarea unor modificdri in configuratia lotului de pdmdnt cu numdrul

cadastral 0100518124 din str. Mihai Yiteazul, 15 proprietate privati a
intreprinderii cu capital strdin,,LUKOIL-MOLDOVA" S.R.L.
RAPORTOR: Sergiu Borozan, gef interimar al
Direcliei generale arhitecturS, urbanism gi
rela{ii funciare

Secretar al Consiliului municipal Chiqi
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