
                                                  ORDINEA DE ZI 
a şedinţei Comisiei pentru buget, 

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

                                             23 iulie 2019 ora, 10:00 
 
1. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de  comodat a unor încăperi din 
str. Kiev, 3 lit. 01 (subsol, etajul 1, etajul 2) Preturii sectorului Râșcani 
2. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din  
str. Nicolae Milescu Spătaru, 15/1 (parter) Uniunii veteranilor războiului din 
Afganistan din sectorul Ciocana 
3. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din  
str. Bulgară,  lit.A (demisol) dnei L  Negară 
4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din  
bd. Decebal,   (etajul ethnic) dnei O  Cernatinschi 
5. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  
bd.Dacia, 5/2 lit. A1 (etajul 1) Societății cu Răspundere Limitată ,,FARMACIA 
FAMILIEI’’ 
6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  
str. Mitropolit Petru Movilă, 6/2 lit. A (etajul 1) Societății cu răspundere limitată 
,,FARMACIA FAMILIEIȚ’’ 
7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
strada Independenței, 28,  lit.A ( etajul 1) Societății comerciale ,,OPTICA 
NATALI’’ SRL 
8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de  comodat a unei încăperi din 
bd. Cuza-Vodă, 34 (etajul 2) Organizației Obștești a Părinților Elevilor cu 
Deficiențe de Auz de la Școala specială nr.12 
9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din  
str. Botanica Veche,  lit. (parter) dnei E  Șavga 
10. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de  comodat a unor încăperi din 
bd. Mircea cel Bătrân, 26/3 lit.A (subsol, etajele 1 și 2) Întreprinderii municipale 
pentru servicii locative Ciocana 
11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Studenților, 12 lit.A secția 1(etajul 3) Institutului de Geologie și Seismologie al 
Academiei de Științe a Moldovei 
12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Uzinelor,  (parter), dlui V  Gamarț 
13. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de  comodat a unor încăperi din 
str. Alecu Russo, 57 lit. A (etajul 2) Direcției generale educație, tineret și sport 
14. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din  
str. Miron Costin, 17/1 lit. A (02) (etajul 1) Societății cu Răspundere Limitată 
,,FARMACIA  FAMILIEI’’ 
                                                                                
                                                                                                                Raportor:  Maria Onisciuc, 
                                                                                                             șef al Direcției Relații Patrimoniale 



15. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției generale locativ-comunale și 
amenajare și comercializarea acestora 
 
                                                                                                                Raportor:  Ion Burdiumov, 
                                                                                                                          șef al Direcției  Generale    
                                                                                                                  Locativ-Comunală și Amenajare 
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