
 
 
                                              ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 
economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor      
 

                                            14 martie  2019,  ora 15.00 
 
 
1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare ale mijloacelor fixe ale Î.M. 
„Piața Centrală’’(dispoziție).                                                                                                          
 
1. 1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare ale mijloacelor fixe ale 
Î.M. „Piața Centrală’’(dispoziție).                                               Raportor :  Octavian Bivol, 

                                                                                                       șef  al ÎM „Piața Centrală’’ 
1.2. Cu privire la casarea mijloacelor fixe Î.M.P. „Chișinăuproiect’’(dispoziție).                                                
                                                                                                              Raportor :  Pavel Cazacu,  
                                                                                                     șef al Î.M.P. „Chișinăuproiect’’ 
2. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 
Instituției Științifice  de Culturalizare și Instruire „Grădina Zoologică’’(dispoziție). 
                                                                                                         Raportor:  Alexei Hanțațuc, 
                                                                           șef al      Instituției Științifice  de Culturalizare  
                                                                                                  și Instruire „Grădina Zoologică’’ 
2.1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 
Instituției Științifice  de Culturalizare și Instruire „Grădina Zoologică’’(dispoziție). 
                                                                                                        Raportor:  Alexei Hanțațuc, 
                                                                                       Instituției Științifice  de Culturalizare                                                                                                   
                                                                                                 și Instruire „Grădina Zoologică’’ 
3. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 
Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic municipal nr. 1(dispoziție). 
                                                                                                               Raportor:  Iurie Crasiuc, 
                                                                                 șef interimar al Instituției Medico-Sanitare  
                                                                                          Publice Spitalul Clinic municipal nr. 1 
4. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare ale mijloacelor fixe ale Î.M. 
„Regia transport electric’’(dispoziție). 
                                                                                                             Raportor:  Dorin Ciornîi, 
                                                                                            șef al Î.M. „Regia transport electric’’ 
5. Cu privire la aprobarea  Raportului  privind  executarea  bugetului municipal 
Chișinău pe anul 2018. 
                                                                                                                Raportor: Olaga Ursu, 
                                                                                                 șef al Direcției Generale Finanțe 
6. Cu privire la aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Preturilor 
de sector.  
                                                                                                        Raportor: Adrian Talmaci, 
                                                                                                Secretar interimar al Consiliului 
 
 



 
 
 
     7.  Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune 
 
1. Despre operarea  unor modificări  în decizia  Primăriei municipiului  Chișinău 
nr. 14/4-17 din 03.04.2003 „Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din bd. 
Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic) Societății invalizilor din municipiul 
Chișinău’’ 
                                 
2. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
incinta IMSP „Asociația Medicală Teritorială Ciocana’’ Societății cu răspundere 
limitată „TREIV-FARM’’ 
 
3. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
str. Ion Luca Caragiale, 2 lit.A (etajul 1) Societății pe acțiuni Farmacia „Remedium 
Farm -  306’’ 

4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
bd. Constantin Negruzzi, 4/2 lit.A (soclu), dnei Maria Fiastru 

5. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj  din str. 
Serghei Lazo, 29 lit. 2-01 (etajul 1), dnei Natalia Guțu 
6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din      
str. Petru Zadnipru, 16/4 lit.A (soclu), Asociației Obștești Clubul  de Taekwon-do 
„NIKAO’’ 
7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi 
Societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM’’ 
8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din      
str. Macilor, 35 lit.A-01 (etajele 1 și 2) Întreprinderii Individuale  „IMPULS – 
ZLOBIN’’. 
9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din      
str.Nicolae Testemițeanu, 29/2 lit.A (etajul II), dlui Stepan Racu 
10. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi  
Societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM’’ 
11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
str. Alecu Russo, 57 (etajul 2), dlui Dumitru Lungu 
12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din      
str.Nicolae Testemițeanu, 29/2 lit.A (etajul II), dnei Galina Cecati 
13. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
Str. Mihai Eminescu, 32 lit.C, dnei Tamara Verdeș 
 
 
 
 
 



 
14. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  
str.Ceucari, 7 lit.A (soclu), Societății Comerciale „CONCEPT UNIC’’ S.R.L. 
15. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor spații 
Societății cu răspundere limitată  „LANDORA-COM’’ 
16. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
Ion Creangă 14/2 lit.B (clădire separată), dnei Veronica Doboș.  
17. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din      
str. Alecu Russo, 57 (parter), Societății Comerciale „NICMALEX-AUTO’’ S.R.L. 
18. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din  
bd. Constantin Negruzzi, 10 lit.A ( soclu) Întreprinderii individuale „BRAGHIȘ T. 
D.’’    
19. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor spații 
Societății cu răspundere limitată  „BLOCNOTES’’ 
20. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  
bd. Constantin Negruzzi, 3/2 lit.A (parter) Întreprinderii individuale „GAINA N. și 
T.’’     
21. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din 
str. Miron Costin, 17/1 lit.A (parter), dnei Anna Ulanova 
22. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
bd. Dacia, 5/2 lit.B (etajul 3) dnei Liliana Toma 
23. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
str.Alecu Russo, 10 (parter), Firmei „GHELASTAN’’ S.R.L. 
24. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din 
str. Alecu Russo, 11/1 lit.A (parter), dnei Elena Putencova 
25. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
Vasile Alecsandri, 44 lit.B, dlui Alexei Spataru 
26. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din      
str. Independenței, 28 lit.A (etajul 1), Societății cu răspundere limitată „ALEVAS-
DENT’’. 
27. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din      
str. Alexandru Lăpușneanu, 2 lit.A (etajul 1), dnei Tatiana Mihailova. 
28. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  
bd. Dacia, 60/3 lit.A (etajul 1), dlui Iurie Vasilachi 
29. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  
Calea Ieșilor, 21 lit.V (parter), Firmei de producție și comerț „MALDINI’’ S.R.L. 
30. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
Dumitru Râșcanu, 6 lit. B4 boxa nr.29, dnei Oxana Iancova 
31. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din  
str. Teilor,7 lit A (soclu), Societății Comerciale „ALIGATOR-SPORT’’ S.R.L. 
 
 
 
 
 



 
 
32. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din  
str. Milescu Spătarul, 13/3 lit.A (parter, soclu), Firmei „EUDACOS SERVICE’’ 
S.R.L. 
33. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din      
str. Studenților, 11 (etajul  3), Fundației Inițiativa Pedagogică „WALDORF – 
MOLDOVA’’. 
34. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Uzinelor, 23 lit. A (etajul 1), Societății pe acțiuni  „SANFARM-PRIM’’ 
35. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
Nicolai Dimo, 13/4 lit.A (etajul 1), dlui Petru Maistrenco36. Cu privire la 
prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 
Independenței, 28 lit.A (etajul 1), Întreprinderii individuale „LOZOVANU 
TATIANA’’ 
37. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi 
Societății cu Rspundere Limitată „CATON GRUP’’ 
38. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
Vasile Lupu, 4 lit.13 (etajul 1, subsol), dlui Anatolie Spinei 
39. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Alecu Russo, 18, lit. A (etaj ethnic) dlui Petru Coșleț 
40. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui garaj din str. 
Sfatul “Țării, 7 lit.V (04) (clădire separată), dnei Ala Sufrai 
41. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Nicolae Iorga, 2 lit.A (clădire separată), Instituției de Învățământ Privat Liceul 
de Creativitate și Inventică „PROMETEU-PRIM’’ 
42. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a încăperilor  din 
bd. Grigore Vieru, 12 lit.E (construcție separată) Întreprinderii individuale 
„ATANASOV NINA’’ 
43. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
str. București, 68 lit.A (etajul 4), Societății cu răspundere limitată  „IMAȘ 
MUZICAL’’      
 
 
8. Cu privire la aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a 
Regulamentului de utilizare a acestora 
                                                                                            Raportor:  Nistor Grozavu, 
                                                                                            Viceprimar al municipiului Chișinău 
9. Cu privire la aprobarea  în redacție nouă a Regulamentului, organigramei și 
statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor 
de Vârstă Fragedă 
                                                                                                              Raportor:  Maria Jechiu, 
                                                                                   șef al Centrului Municipal de Plasament și   
                                                                                     Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă 
 



10. Cu privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la vînzarea prin licitație a 
încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a unității administrativ-
teritoriale a municipiului Chișinău 
                                                                                                     Raportor:  Vladimir Iermicioi,  
                                                                                           șef interimar al al Direcției Generale,  
                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
10.1.Despre operarea  unor completări în decizia  Consiliului municipal Chișinău 
nr.5/4 din 24.07.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Direcției generale economice, reforme și relații patrimoniale a 
Consiliului municipal Chișinău, statului de personal și organigramei’’ 
                                                                                                     Raportor:  Vladimir Iermicioi,  
                                                                                           șef interimar al al Direcției Generale,  
                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
 
 
11. Cu  privire la aceptarea vânzării cotelor-părți din încăperile cu nr. cadastral           
0100205.407.01.05 și  nr. cadastral 0100205.407.03 din imobilul din str. 
Armenească, 45A (etajul 3, parter)    
                                                                                                     Raportor:  Vladimir Iermicioi,  
                                                                                         șef interimar al al Direcției Generale,  
                                                                                         ERRP 
12. Despre operarea  de modificări  în decizia  Consiliului municipal Chișinău 
nr.16/42-133 din 22.12.2004.(darea în locațiune grădinița  nr.126.)( rex 20.3.2018)   
                                                                                                   
                                                                                                     Raportor:  Vladimir Iermicioi,  
                                                                                           șef interimar al al Direcției Generale,  
                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
13. Cu privire la recepționarea obiectivelor și transmiterea acestora la balanța 
APLP, CCL  și  ACC. 
                                                                                                             Raportor : Ion Burdiumov, 
                                                                                                                șef  al Direcției generală  
                                                                                                    locativ – comunală și amenajare 
14. Cu privire la transmiterea pavilionului „Melancolie’’de la balanța Direcției 
cultură la balanța Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi’’ 
                                                                                                              Raportor : Stela  Mitriuc, 
                                                                                                   șef interimar al Direcției cultură 
15. Cu privire la recepționarea și transmiterea rețelelor electrice exterioare cu 
punctul de transformare ale obiectivului „Rețelele inginerești exterioare la 
Complexul locativ pentru angajații din sfera bugetară, familii tinere și a unui 
complex de garaje din str. Ghioceilor, mun. Chișinău’’ 
                                                                                                   Raportor :  Alexandru  Caftanat, 
                                                                                       șef adjuncr al ÎM  Direcției Construcții 
                                                                                      Capitale 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
16.Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 8/11 din 
22.11.2018 „Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului 
„Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor’’, tranșa a IV-a (amenajarea 
parcului, scara)’’ 
                                                                                                 Raportor :  Alexandru  Caftanat, 
                                                                                       șef adjuncr al ÎM Direcției Construcții  
                                                                                       Capitale 
17. Cu privire la delegarea membrilor Comisiei pentru transmiterea unor bunuri  
imobile din proprietatea publică a statului, administrarea Agenției Proprietății 
Publice (gestiunea Î.S. „Calea Ferată din Moldova’’) în proprietatea municipiului 
Chișinău 
                                                                                                           Raportor : Ion Burdiumov, 
                                                                                                                șef  al Direcției generală  
                                                                                                    locativ – comunală și amenajare 
18. Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău 
dlui Fiodor Căpățină 
19.Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău 
dlui  Alexandru Grecu 
                                                                                            Raportor:  Gheorghe Bâlici 
                                                                                                                          specialist principal  
20. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău’’ de către Întreprinderea de 
Stat „Aeroportul Internațional Chișinău’’. 
20.1. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău’’ de către S.R.L. „Simpals’’. 
                                                                                                        Raportor :  Veronica Onofrei,  
                                                                                                 șef  adjunct al Direcției Generale,  
                                                                                  Economie, Reforme și Relații Patrimoniale                                                                                              
 
21. Cu privire la  transmiterea bunurilor materiale din proprietatea publică a 
statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în propietatea 
Consiliului municipal Chișinău, administrarea Direcției generale educație, tineret și 
sport 
                                                                                                                Raportor : Rodica Guțu, 
                                                                                                    șef al Direcției generale educație     
22.   Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea  Centrului social regional „Renașterea’’, a statului de 
personal și a structurii acestuia 
                                                                                                         Raportor:    Carolina Olaru,   
                                                                                                       șef interimar Direcția generală  
                                                                                                           asistență socială și sănătate      
23. Cu privire la repartizarea profitulului  net obținut în anul 2016 de către Î.M . 
‘‘Piața Centrală’’. 
 
 
 



 
 
 
24. Cu privire la repartizarea profitulului  net obținut în anul 2017 de către 
Întreprinderea  Municipală  „Parcul Urban de Autobuze’’. 
24.1. Cu privire la repartizarea profitulului  net obținut în anul 2016 de către 
Întreprinderea  Municipală  „Centrul Stomatologic municipal Chișinău’’. 
24.2. Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2014 de către Î.M.G.F.L. 
nr.8, Î.M.G.F.L. nr. 10 și  Î.M.G.F.L. nr.12. 
                                                                                                          Raportor:  Eugenia Ciumac,  
                                                                                             șef, Direcția management  financiar.   
25. Cu privire la  repartizarea profitulului  net obținut în anul 2017 de către 
Întreprinderea  municipală  „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi’’.                                                                                                          
26.  Cu privire la calcularea dividendelor de către S.A. „Agenția municipală de 
ipotecă din Chișinău’’ și achitarea acestora în formă nemonetară                                                                                                        
27. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2017 de către 
Întreprinderea Municipală „Primtrans’’                                                                                                          
28. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2017 de către 
Întreprinderea Municipală Institutul Municipal de Proiectări  „Chișinăuproiect’’.                                                                                                           
29. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2017 de către 
Întreprinderea Municipală „INFOCOM’’                                                                                                          
30. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2017 de către 
Întreprinderea Municipală „Parcul Dendrariu’’ 
                                                                                                          Raportor:  Eugenia Ciumac,  
                                                                                           șef, Direcția management    financiar.   
31. Cu privire la aprobarea  tarifului per persoană/copil per zi de odihnă  la Baza de 
odihnă „Orhideea’’ a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi’’    
                                                                                                               Raportor : Serghei Carp, 
                                                                                                                      șef interimar al Î.M. 
                                                                                „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi’’    
32.  Cu privire la  stabilirea domeniilor prioritare în anul 2019, pentru depunerea 
proiectelor finanțate prin intermediul Bugetului Civil al Primăriei municipiului 
Chișinău        
                                                                                                               Raportor :   Ana Varzari, 
                                                              specialist principal  în cadrul   Direcției relații publice    
33.  Cu privire la  încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul 
militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil ( de 
alternativă) în aprilie-iulie 2019.                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Raportor :   Eduard Loghin, 
                                                                                                      Comandant Centrul militar al  
                                                                                                      municipiului Chișinău 
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