
                                                 ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor       
 

                   23 iulie   2018,  ora   15.00 

 

1.Cu privire la audierea Raportului despre executarea bugetului municipal 

Chișinău pe semestrul I al anului 2018 
                                                                                                                  Raportor: Olga Ursu, 

                                                                                                   șef al Direcției generale finanțe 
2.Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare aprobate în bugetul municipal 

Chișinău pe anul 2018 
                                                                                                        Raportor:Alexandru Panfilii, 

                                                                                  șef al Î.M. „ Direcția construcții   capitale’’ 

3.Cu privire la stabilirea  premiului anual  și suplimentelor salariale persoanelor 

care dețin funcții de demnitate publiccă, fucționarilor publici, personalului auxiliar 

și personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul aparatului Primăriei 

municipiului Chișinău, preturilor de sector, direcțiilor generale și direcțiilor 

Consiliului municipal Chișinău.   
                                                                                                             Raportor: Valerii Bogdan, 

                                                                                                    șef al Direcției asistență juridică 
 

4. Despre aprobarea Acordului de cooperare trilateral Mannheim-Chișinău-

Cernăuți 
                                                                                                            Raportor:  Nistor Grozavu, 

                                                                                                          viceprimar al  mun.Chișinău 

5. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic municipal boli contagioase de 

Copii. (dispoziție)   

 
                                                                                                           Raportor:  Ludmila Bîrca  
 

6. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Preturii sectorului Râșcani. (dispoziție)   

 
                                                                                                           Raportor:  Roman Andrieș, 

                                                                                                           Vicepretor sect. Râșcani 

7. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați 

din instituțiile de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău.   

 
                                                                                                           Raportor:  Rodica Guțu, 

                                                                                                           șef al DGTES 
 

8. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Direcției generale educație, tineret și sport(dispoziție)   



8.1.  Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Direcției generale educație, tineret și sport(dispoziție)    

 
                                                                                                           Raportor:  Rodica Guțu, 

                                                                                                           șef al DGTES 
9. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Direcției educație, tineret și sport a sectorului Buiucani (dispoziție)   

 
                                                                                                               Raportor:  Aliona Grecu, 

10. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Instituției Medico-Sanitare Publice  Asociația Medicală Teritorială 

Buiucani.(dispoziție)   

                                                                                                               Raportor:  Liliana Iașan, 

                                                                                                              șef al IMSP AMTB 

11. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale  Î.M. 

Parcul „Dendrariu’’ (dispoziție)   

                                                                                                                    Raportor:  Ion Uzun, 

                                                                                                    șef al Î.M. Parcul „Dendrariu’’  
12. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Instituției Publice Liceul Teoretic „Petru Movilă’’ (dispoziție) 
                                                                                                             Raportor:  Elena Bogoeva, 

                                                                                                             șef al L.T. „Petru Movilă’’ 

13. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Întreprinderii municipale „Infocom’’(dispoziție) 

                                                                                                       Raportor:  Ion Margineanu, 

                                                                                                       șef al Î.M.„Infocom’’ 

14. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Direcției cultură (dispoziție) 

                                                                                                          Raportor:  Tamara Iurcu,  

                                                                                                          contabil-șef 

15.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă     

(dispoziție)        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                          Raportor:  Maria Pisariuc, 

                                                                                                          contabil-șef alCMPRCVF                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
16. Cu  privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în 

proprietatea Consiliului municipal Chișinău și a societăților pe acțiuni în care 

Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți  (2015) 

17. Cu  privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în 

proprietatea Consiliului municipal Chișinău și a societăților pe acțiuni în care 

Consiliul municipal Chișinău deține cote-părț, la situația datei de 01.01.2016 
                                                                                                         Raportor:   Maria Onisciuc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                              șef adjunct al al Direcției Generale,  

                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 

                                                                                                             



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

4/26-9 din  13.05.2014 „ Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. 

Miron Costin, 26, lit.A (etajele 1, 3) Asociației obștești „Ínsula Speranțelor’’ 

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

15/33-17 din 22.12.2017 „ Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de 

locațiune a unor încăperi din str.Milești, 34 lit.A (subsol cu geamuri), Societății cu 

răspundere limitată „VAE’’ 

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

str. Armenească, 45a lit. A (parter), Societății cu răspundere limitată „FIVA’’ 

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

bd. Moscova,12 lit.A(parter), Asociației Obștești Organizația Veteranilor din 

Republica Moldova sectorul Râșcani 

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

str. Maria Cebotari, 53 lit.1 (03) și lit.B (02) (parter), Serviciului de Protecție și 

Pază de Stat 

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

1/50-13 din 19.05.2016  ’’ Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de   

locațiune  a  unor încăperi din str. Alexei Șciusev, lit. A-01 (etajul 1) Publicației 

periodice  ’’MEDIUL AMBIANT’’. 
                                                                                                           Raportor: Maria Onisciuc,  

                                                                                              șef adjunct al al Direcției Generale,  

                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 

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

str. Matei Basarab, ½ cu Societatea cu răspundere limitată „Horus’’ 

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

0100413224 din str. Matei Basarab, 1/3, proprietatea privată a Societății cu 

răspundere limitată „Horus’’ 
 


