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DISPOZITIE
nr. /'aLe ain/fnnenB.n't€ 

"b/g

Cu privire la convocarea qedinlei
extraordin ate a Consiliului
municipal ChiEindu

in temeiul art. 16 (2) qi (3) din Legea m. 43612006 ,,Privind administralia
publicd localb", art.7 aln. Q), alin. (3) din Legea nr. L3612016 ,,Privind statutul
municipiului Chiqindu",pct.l08 qi pct. 112 dnRegulamentul privind constituirea
Ei funclionarea Consiliului municipal Chiqiniu, aprobat prin decizia Consiliului
municipal ChiEindu m. 2lI din 14.06.2016, Primarul General al municipiului
Chiqindu DISPUI\E:

1. Se convoacd Eedinla extraordinarl. a Consiliului municipal Chiqindu pe
data de 20 noiembrie 2019, ora 10:00, in incinta silii de Eedinle a Consiliului
municipal ChiEindu (bd. $tefan cel Mare gi Sffint, 83), cu ordinea de zi conform
anexei.

2. Secretarul interimar al Consiliului municipal Chiginbu, dl Adrian Talmaci,
va asigura controlul executdrii prezentei dispozifii.
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PROCES.

2.

Anexd
ilia Primarului general

- CMC din 15 noiembrie 2019

ORDINEADE ZI

a gedinfei extraordinare a Consiliului municipat Chiginiu
din 20 noiembrie2019

l. Cu privire la numirea viceprimarilor municipiului Chiqin[u.
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al
Direcliei asistenld juridicd

Cu privire la compensarea cheltuielilor persoanelor defavoizate din municipiul
ChiEiniu la efectuarea plililor pentru serviciile comunale Ei resursele energetice
in sezonul rece 2019-2020.

RAPORTOR: Ghenadie Dubila $ef
adjunct al Direcliei generale locativ-
comunale gi amenajare

Cu privire la aprobarea Organigramei Ei a Stafului de personal ale Aparatului
Primdriei municipiului ChiEindu.

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al
Direcfiei asistenli juridicd

Cu privire la aprobarea incheierii Acordului de cooperare dintre Pretura sectorului
Buiucani municipiul Chigindu gi Prim5ria Sectorului 6 Municipiul Bucureqti.

RAPORTOR: Vadi m Bfirzaniuc, pretor al
sectorului Buiucani

5. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Chigin[u pentru anul2019.
RAPORTOR: Olesea Pqenilchi, $ef
interimar al Direcliei generale finanle

6. Cu privire la acceptarea finanldrii din partea Primdriei municipiului Arad
(Romdnia).

RAPORTOR: Vlad Melnic, pretor aI
sectorului Rdgcani

7. Cu privire la aprobarea componenlei nominale a Comisiei pentru distribuirea
mijloacelor financiare ale Fondului de rezewd,al municipiului ChiginSu.

RAPORTOR: Olesea Pqenilchi, qef
interimar al Direcliei generale finanle
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8.

9.

Cu privire la operarea de modific[ri in decizia Consiliului municipal Chigindu nr.
7130 dn 23 octombrie 2018 qi decizia Consiliului municipal ChiEiniu nr.9129 dn
16 ianuarie2019.

RAPORTOR Rodica Gu!u, gef al Directiei
generale educaJie, tineret gi sport

Cu privire la aprobarea, intr-o nou[ redaclie, a Regulamentului privind stabilirea
qi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul
Chi;iniu.

RAPORTOR: Tatiana Bucearschi, qef al
Direcliei generale asistenld socialb qi
sdndtate

l0.Despre operarea de modificdri in decizia Consiliului municipiului Chiqindurc.5l7
dn 22.09.2016.

RAPORTOR: Lucia Caciuc, sef interimar
al Direcliei municipale pentru proteclia
drepturilor copilului

ll.Cu privire la instalarea pldcii comemorative ,,VLADIMIR IACOVLEV" pe
falada imobilului din str. Ialoveni, 94.

RAPORTOR: Alexei furcan, Eef interimar
al Direcliei generale arhitecturi Ei
urbanism

I2.Cu privire la desemnarea reptezentan[llor Consiliului municipal ChiEindu
instanlele de judecatd qi alte institulii.

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef
Direcfiei asistenli j uridicd

Secretar interimar al Consili TALMACI
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