
                                                   ORDINEA DE ZI 
a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 
agricultură şi  problemele suburbiilor      

                                             20 august 2019 ora 10:00 
1. Cu privire la expunerea la licitație funciară prin vânzare-cumpărare a unui lot de 
pământ din str. Nucarilor, pentru deținătorii de terenuri adiacente (conform art. 4 
(9) din Legea nr. 1308 din 25.07.1997) 
2. Cu privire la expunerea la licitație funciară prin vânzare-cumpărare a unui lot de 
pământ din str. Timiș, pentru deținătorii de terenuri adiacente (conform art. 4 (9) 
din Legea nr. 1308 din 25.07.1997) 
3. Cu privire la expunerea la licitație funciară prin vânzare-cumpărare a unui lot de 
pământ din str. Codrul Cosminului, 2 
4. Cu privire la expunerea la licitație funciară a unui lot de pământ din  șos. 
Hâncești 
5. Cu privire la expunerea la licitație funciară prin vânzare-cumpărare a unui lot de 
pământ din str. Brăila 
6. Cu privire la  adjudecarea  prin  licitație funciară a dreptului de arendă a loturilor 
de pământ din str. Grenoble 
                                                                                                                  Raportor:  Igor Cristal, 
                                                                                                        șef al secției, Direcția funciară 
7. 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)    
8.  Despre operarea unor modificări în  decizia nr. 2/38 din 14.03.2017 ,,Cu privire 
la  transmiterea imobilului din bd. Cuza-Vodă, 17/2 (clădire separată) de la balanța 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova’’ 
                                                                                                      Raportor:  Vladimir Iermicioi,  
                                                                                            șef interimar al al Direcției Generale,  
                                                                                 Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale 
9. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea 
mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău’’. 
                                                                                                           Raportor:  Olesea Pșenițchi, 
                                                                                        șef adjunct al Direcției generale finanțe 
10. Cu privire la  transmiterea  la balanța Direcției generale educație, tineret și 
sport a bunurilor materiale de la balanța Ministerului Educației, Culturii și  
Cercetării, pentru repartizare în Centrele de resurse pentru educație incluzivă 
                                                                                                              Raportor :   Rodica Guțu, 
                                                                                                   șef al Direcției generale educație, 
                                                                                                   tineret și sport 
11. Cu privire la stingerea obligației fiscale la plata impozitului pe bunurile 
imobiliare pentru ap. 1 din str. Petru Zadnipru, 7/3 al cărei termen de prescripție a 
expirat, proprietar Paladi Liuba 
                                                                                                                       Raportor :   Cristina Vizitiu, 
                                                                                                   șef al Direcției de Colectare a impozitelor  
                                                                                                  și taxelor locale 
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