
                                                   ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru buget, 

economie, finanţe, patrimoniu public local, 

agricultură şi  problemele suburbiilor       
 

             24  ianuarie  2017,  ora  13.30 

 

1. Pentru modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/5 din 

30.01.2014  ’’Cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea persoanelor care 

solicită indemnizații unice’’. 
                                                                                                   Raportor : Valentina Văzdăuțan, 

                                                                                     șef adjunct al , Direcției generală finanțe. 

                                                                                                    

2. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2017. 
                                                                                                 Raportori : Valentina Văzdăuțan, 

                                                                                     șef adjunct al , Direcției generală finanțe. 

                                                                                          șef adjunct   Valentina Constantinov, 

                                                                                                  Direcția  generală comerț APPS. 

                                                                                                          șef adjunct Vitalie Butucel, 

                                                                                   Direcția generală transport public și CC.                                                                                    

3. Despre completarea  deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/26 din 

19.03.2015 ’’Cu privire la lichidarea ÎMSP Centrul Stomatologic Municipal 

Chișinău’’. 
                                                                                                        Raportor : Mihai Moldovanu, 

                                                                                                                 șef al Direcției Sănătății. 

3.1. Cu privire la transmiterea Serviciului de Ortopedie și Traumatologie și 

bunurilor aflate la balanța Institutului  de Meducună Urgentă în proprietatea 

publică locală, Instituțiilor medico-sanitare publice municipale.                                                                                                       

3.2. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Centrul Stomatologic Municipal de Copii. 

3.3. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Asociația Medicală Teritorială  Buiucani. 

3.4. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Asociația Medicală Teritorială  Centru. 

3.5. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Asociația Medicală Teritorială  Ciocana. 

3.6. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Asociația Medicală Teritorială  Rîșcani. 

3.7. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica. 

3.8. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal nr.1. 

3.9. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-Sanitare 

Publice Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1. 

3.10. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-

Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal„Sfântul Arhanghel Mihail’’. 



3.11. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-

Sanitare Publice „Maternitatea Municipală Nr.2’’. 

3.12. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-

Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii. 

3.13. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-

Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal nr.4. 

3.14. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-

Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime’’. 

3.15. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-

Sanitare Publice „Dispanserul Municipal Dermato-Venerologic’’. 

3.16. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-

Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco’’. 

3.17. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social al Instituției Medico-

Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie. 
                                                                                                       Raportor : Mihai Moldovanu, 

                                                                                                                 șef al Direcției Sănătății. 
4. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  Instituției medico-sanitare publice 

Asociația Medicală Teritorială  Centru (dispoziție). 
                                                                                                       Raportor : Mihai Moldovanu, 

                                                                                                                 șef al Direcției Sănătății. 

 

5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  Instituției medico-sanitare publice 

Asociația Medicală Teritorială Botanica (dispoziție). 
                                                                                                       Raportor : Mihai Moldovanu, 

                                                                                                                 șef al Direcției Sănătății. 

6. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  IMSP  Spitalul Clinic Municipal 

’’Sfântul Arhanghel Mihail’’(dispoziție). 
                                                                                                       Raportor : Mihai Moldovanu, 

                                                                                                                 șef al Direcției Sănătății. 

7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  Î.M. ’’ Centrul Stomatologic 

Municipal Chișinău’’ (dispoziție). 
                                                                                                       Raportor : Mihai Moldovanu, 

                                                                                                                 șef al Direcției Sănătății. 

8. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  IMSP Spitalul Clinic Municipal 

nr.1(dispoziție). 

                                                                                                       Raportor : Mihai Moldovanu, 

                                                                                                                 șef al Direcției Sănătății. 

8.1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale 

Instituției Medico-Sanitare Publice  Maternitatea Municipală nr.2.  (dispoziție).   

 

                                                                                                       Raportor : Mihai Moldovanu, 

                                                                                                                 șef al Direcției Sănătății. 

 

9. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  Instituției Publice Liceul Teoretic 

’’Hyperion’’ (dispoziție).             
                                                                                            Raportor :   Pasat Tamara,  

                                                                                                    Director al I.P.LT. ’’Hyperion’’                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

10. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  Instituției Publice Liceul Teoretic 

’’Alexandr  Pușkin’’ (dispoziție). 

                                                                                                               Raportor : Liuba Ivașiuc, 

                                                                                                            șef adjunct IP ’’A.Pușkin’’. 

11. Cu privire la casarea mijloacelor fixe  ale Bibliotecii municipale „B. P. 

Hasdeu” din cadrul Direcției Cultură (dispoziție). 
                                                                                     Raportor:  Mariana Hadjievschi,  

                                                                                           Director  al Bibliotecii „B. P. Hasdeu” 

12. Cu privire la atribuirea rolului de executor secundar de buget unor instituții de 

învățământ gimnaziale și liceale. 
                                                                                                           Raportor: Alexandru Fleaș, 

                                                                                     șef interimar Direcția generală educație,  

                                                                                     tineret și sport. 
13. Cu privire la stabilirea de indemnizații pentru conducătorii instituțiilor de 

învățământ general din municipiul Chișinău. 
                                                                                                        Raportor: Alexandru Fleaș, 

                                                                                     șef interimar Direcția generală educație,  

                                                                                     tineret și sport.                                                                                

14. Cu privire la aprobarea modificărilor operate la Contractul de împrumut din 

02.12.2011, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 
                                                                                                             Raportor :  Igor Gamrețki,  
                                                                          șef interimar al direcției generale comerț APPS.  

15. Cu privire la acordarea scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare din 

str. Calea Orheiului, 77 ap.5 a persoanei care suferă de pe urma unei boli 

îndelungate . 
                                                                                                       Raportor: Gheorghe Gasnaș, 

                                                                                șef al Direcției de colectare a impozitelor și    

                                                                                                                                  taxelor locale. 

16. Cu privire la transmiterea unor obiective la balanța subdiviziunilor Consiliului 

municipal Chișinău, unităților administrativ – teritoriale din componența 

municipiului Chișinău. 
                                                                                                                Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 

17. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  Direcției generale locativ-comunale 

și amenajare(dispoziție). 
                                                                                                               Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 

18. Cu privire la aprobarea Programului de executare a lucrărilor de reparație 

capitală a fondului de locațiune al municipiului Chișinău pe tipuri de lucrări și 

obiective pe anul 2016. 
                                                                                                                Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 

 



 

19. Despre excluderea  imobilului nr.54  din str. Columna din evidența contabilă a 

Direcției generale locativ-comunale și amenajare. 
                                                                                                              Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 

20. Cu privire la excluderea din evidența contabilă a Direcției generale locativ-

comunale și amenajare a  costului de bilanț a apartamentelor privatizate. 
                                                                                                               Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                  și  amenajare. 

21. Cu privire la casarea creanțelor din afara sistemului bugetar, cu termen de 

prescripție expirat ale Direcției generale locativ-comunale și amenajare. 
                                                                                                              Raportor: Petru Gontea,   

                                                                                  șef al Direcției  generale locativ - comunale  

                                                                                                                                  și  amenajare. 

22. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale   Î.M.  ’’Parcul urban de autobuze’’.                                                                          
 (dispoziție)                                                                                                         

                                                                                                         Raportor:    Iacob Capcelea.                                                                              

23. Cu privire la transmiterea autoturismului de la balanța Centrului Municipal de 

Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă. 
                                                                                                          Raportor: Anatolie Haruța, 

                                                                                                                 șef adjunct al DMPPDC 

24. Cu privire la casarea mijloacelor fixe   pentru Instituția Publică Liceul Teoretic 

’’Tudor Vladimirescu’’ (dispoziție).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                Raportor : Zinaida Fusa, 

                                                                                    Director al   IPLT’’Tudor Vladimirescu’’      

 25. Cu privire la casarea mijloacelor fixe   ale Instituției Publice Liceul Teoretic 

’’Mihai Viteazul’’(dispoziție).                                                                                                                                                                                            
                                                                                                    Raportor :  Nelea Berezovscaia,  

                                                                                                    Directorul LT’’Mihai Viteazul’’.   

 26. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii  Municipale 

’’Autosalubritate’’ (dispoziție).                                                                                                                                                                                            
                                                                                                            Raportor :  Tudor Maniv 

                                                                                                   șef  al Î.M. ’’Áutosalubritate’’. 
27.   Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  Instituției Publice Liceul Teoretic 

’’Minerva’’(dispoziție) 

                                                                                       Raportor :    Ana Macarevici, 

                                                    director Instituției Publice Liceul Teoretic ’’Minerva’’                                                                                                   

 

28. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M. ’’Piața Centrală’’ (dispoziție). 
                                                                                                            Raportor: Veaceslav Balan, 

                                                                                                            director interimar. 

29. Cu privire la casarea creanțelor. 
                                                                                                          Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                           șef, Direcția management    financiar.  

 

 

 



 

 

30. Cu privire  la preluarea de la ’’Ago Dacia’’ S.A. în proprietate publică locală a 

rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare ale obiectivului ’’Bloc locativ cu 60 

apartamente în complex cu obiective de menire  social-culturală’’ din bd.Dmitre 

Cantemir nr.5/5 și transmiterea acestora la balanța S.A ’’Apă Canal Chișinău’’. 
                                                                                                          Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                           șef, Direcția management    financiar.  

31. Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a Î.S. 

’’Direcția parcurilor cultură și odihnă’’. 
                                                                                                          Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                           șef, Direcția management    financiar.  

31.1.Despre operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr.6/14 din 02.10.2014 ’’Cu privire la majorarea capitalului statutar al instituțiilor 

medico-sanitare publice din municipiul Chișinău’’. 
                                                                                                         Raportor:  Eugenia Ciumac,  

                                                                                           șef, Direcția management    financiar.  

32. Despre operarea de modificări în anexa nr.3 la decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr.5/5 din 22.09.2016 ’’ Cu privire la înființarea Serviciului social ’’Casă 

comunitară’’ 
                                                                                                      Raportor:  Rodica Terehovshi, 

                                                                                     șef interimar, Direcția municipală pentru   

                                                                                                       protecția drepturilor copilului. 
33. Cu privire la lichidarea Întreprinderii Municipale Centrul Editorial-Poligrafic  

’’Chișinău-Prim’’. 
                                                                                                                Raportor:  Natalia Bivol. 

34. Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a cadastrului spațiilor verzi din 

municipiul Chișinău. 
                                                                                                           Raportor:  Eleferii  Haruța, 

                                                                                            șef al Î.M. ’’Asociația de gospodărire  

                                                                                                                           a spațiilor verzi’’.                                                       
35. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M. ’’Asociația de gospodărire a 

spațiilor verzi’’ (dispoziție).                                                                                                 

                                                    
                                                                                            Raportor:  Eleferii  Haruța, 

                                                                                            șef al Î.M. ’’Asociația de gospodărire  

                                                                                                                            a spațiilor verzi’’.     

35.1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMP  „Chișinăuproiect’’ (dispoziție). 

                                                                                                          Raportor:  Pavel Cazacu, 

                                                                                                       șef al ÎMP „Chișinăuproiect’’.                                                      

36. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind decernarea premiilor pentru 

producătorii de cereale și leguminoase de prima grupă și participanții la recoltarea 

și transportarea cerealelor, precum și menționarea participanților la recoltarea altor 

culture agricole  cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură și industria 

prelucrătoare. 
                                                                                                            Raportor:Timofei Spataru, 

                                                                                      șef al Direcției agricultură și alimentație. 

 



 

37. Despre aprobarea Regulamentului  cu    privire  la vînzarea     prin    llicitație a 

încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a unității administrativ-

teritoriale a municipiului Chișinău. 
                                                                                                            Raportor :  Aliona Berdilă,  

                                                                                            șef  al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                    Reforme și Relații Patrimoniale. 
 

38. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului de acordare a 

facilităților fiscale la plata taxei pentru amenajarea teritoriului,în vederea susținerii 

dezvoltării economice și atragerea investițiilor în municipiul Chișinău.  
                                                                                                           Raportor :  Aliona Berdilă,  

                                                                                            șef  al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                    Reforme și Relații Patrimoniale. 

39. Cu privire la acceptarea transmiterii în proprietatea municipiului Chișinău a 

unor încăperi din gestiunea Serviciului  protecției civile și situațiilor excepționale 

al Ministerului Afacerilor Interne. 
                                                                                                           Raportor :  Aliona Berdilă,  

                                                                                            șef  al Direcției Generale,  Economie,      

                                                                                                    Reforme și Relații Patrimoniale. 

 

40.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău. 
 

1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/50-1 din 

19.05.2016. 

2. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 2/38-14 din 

04.03.2014. 

3. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/27-7 din 

19.05.2009. 

4. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/29-9 din 

25.10.2012. 

5. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/29-12 din 

25.10.2012. 

6. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 10/37-3 din 

19.12.2014. 
                                                                                                      Raportor: Maria Onisciuc,                                                                                                                                                                                   

                                                                                             șef, Direcția relații patrimoniale. 

41. Cu privire la stabilirea mărimii coeficientului de plată K 4 aplicat la calcularea 

cuantumului chiriei anuale pentru spațiile închiriate de Societatea cu răspundere 

limitată ’’Caton Grup’’. 
                                                                                                      Raportor: Maria Onisciuc,                                                                                                                                                                                   

                                                                                              șef, Direcția relații patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


