
Ordinea de zi 

a ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, 

 patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor, din  16.04.2021, 

ora 14:00 

 

1. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor 

 

1. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanța instituțiilor 

publice de învățământ (13 obiective) 

2. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanță (6 obiective) 

3. Cu privire la recepționarea obiectivelor și transmiterea acestora la balanță (4 

obiective) 

4. Despre operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

9/39 din 16.01.2019 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective” 

RAPORTOR: Vladimir Roșca, șef al 

Direcției Construcții Capitale 

 

2. Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală 

RAPORTOR:Tamara Pasat, director 

liceul „Hiperion”, or. Durlești 

 

3. Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală 

RAPORTOR: LiliaSecrieru, director 

școala primara comuna Bacioi 

 

4. Cu privire la excluderea costului de bilanț 

1. Cu privire la excluderea costului de bilanț a imobilului din str. Nicolae 

Titulescu, 4a din evidență contabilă a Direcției generale locativ-comunale și 

amenajare a Consiliului municipal Chișinău 

2. Cu privire la excludereacostului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 

0100102.267.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale 

3. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 

0100102.160.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale 

4. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 

0100112.118.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale 

RAPORTOR: Ghenadie Dubiță, șef 

adjunct al Direcției generale locativ-

comunale și amenajare 

 

5. Cu privire la transmiterea unui veceu public în gestiunea economică 

Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” 

RAPORTOR: Ghenadie Dubiță, șef 

adjunct al Direcției generale locativ-

comunale și amenajare 

 

 



6. Cu privire la darea în locațiune 

1. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi nelocuibile din Parcul „Valea 

Morilor”, aflată în gestiunea Întreprinderii Municipale „Direcția Parcurilor 

Cultură și Odihnă (sală de festivități) 

2. Cu privire la darea în locațiune a „Parcului de atracții”, zonă de agrement, parte 

componentă a Parcului municipal „Dumitru Râșcanu”, sectorul Râșcani, aflat în 

gestiunea Întreprinderii Municipale „Direcția Parcurilor Cultură și Odihnă 

3. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi nelocuibile din Parcul „Valea 

Morilor”, aflate în gestiunea Întreprinderii Municipale „Direcția Parcurilor 

Cultură și Odihnă” (alimentație publică) 

RAPORTOR: Serghei Chirnițchi, 

administrator interimar al Întreprinderii 

Municipale  „Direcția Parcurilor Cultură 

și Odihnă” 

 

7. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia nr. 14/2 din 11 august 2020 

„Cu privire la aprobarea conceptului de modernizare a Î.M. „Piața Centrală” 

RAPORTOR: Ion Pîntea, director 

interimar al Î.M. „Piața Centrală” 

 

8. Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor  încăperi din str. 

Bulgară, 43 (subsol, etajele 1 și 2) Preturii sectorului Centru a municipiului 

Chișinău  

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef al 

Direcției generale economie, comerț și 

turism 

 

9. Cu privire la modificarea componenței numerice a Grupului de lucru, instituit 

pentru organizarea și desfășurarea achizițiilor publice necesare, în scopul 

îmbunătățirii procesului de alimentație în instituțiile publice școlare și 

preșcolare din municipiu 

RAPORTOR: Angela Munteanu-Pojoga, 

consilier municipal 

 

10.  Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de 

învățământ primare din municipiul Chișinău 

RAPORTOR: Zinaida Popa, consilier 

municipal 

 

 


