
ORDINEA DE ZI 
a şedinţei Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, 

servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie 
din 20.01.2017  ora  10.00 

 

                                                               

1. Cu privire la aprobarea  “ Regulamentului privind gestionarea și protejarea spațiilor 

verzi ale mun. Chișinău”                      

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

mun.Chișinău. 

      RAPORTOR: E.Haruța, șef al ÎM.  Asociația 

 de gospodărie a spațiilor verzi. 

 

3. Despre exluderea imobilului nr. 54 din str.Columna din evidența contabilă a Direcției 

generale locative-comunale și amenajare a CMC. 

4. Despre excluderea imobilului din str. Lev Tolstoi,46 din evidența autorităților 

administrației publice locale.  

5. Despre excluderea imobilului din str.Al.Bernardazzi,14, din evidența contabilă a 

Direcției generale locative comunală și amenajare. 

6. Despre exluderea imobilului din str. Căpriana, 76 din evidența contabilă a Direcției 

generale locativ- comunale și amenajare. 

7. Despre excluderea imobilului din str.Sf. Vineri,85, din evidența autorităților 

administrației publice locale. 

8. Despre excluderea imobilului din str. Iacob Hîncu,8 din evidența contabilă a Direcției 

generale  locative comunale și amenajare. 

9.  Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea și soluționarea cazurilor 

neordinare privind procesul de compensare a cheltuielilor suportate la plata resurselor 

energetice de către persoanele defavorizate din mun.Chișinău. 

10. Despre excluderea imobilului din str.V. Belinski, 46 de la evidența contabilă a Direcției 

generale locativ-comunale și amenajare. 

   RAPORTOR:Petru Gontea, Director DGLCA 

 

11. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Alexandru cel Bun, 29 lit. V 

(subsol) dnei Vera Neguța. 

12.  Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/16-7 

din 17.03.2015 “Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor 

încăperi din str. Nicolae Titulescu, 6 lit. A (demisol) Asociației obștești “Organizația 

Veteranilor din Republica Moldova” 

13. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. 

Mircea cel Bătrîn, 24 lit.A( parter ) Fundaíei Cre;tine de Ajutorare “MOLDO-

OLANDEZĂ” 

RAPORTOR:  Aliona Berdilă, Director al 

DGERRP 



 

 

14. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/10-1 

din 18.12.2014. 

                                                                  RAPORTOR: Eugenia Ciumac, Șef al   Direcției 

management financiar 

15. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău în prima lectură, pe anul 2017. 

16. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea prin licitație a încăperilor cu 

destinație nelocuibilă, proprietate publică a unității administrative-teritoriale a 

municipiului Chișinău.  

                                                                           RAPORTOR: V. Văzdăuțan, Șef adjunct , 

                                                                                                  Direcția  Generală Finanțe 

 

17. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3\72 din 19.05.2015 

„Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Nadejda Russo,17 

Întreprinderii Mixte “”47 th Paralle” SRL” 

18. Cu privire la abrogarea Dispoziției Primarului General al mun. Chișinău nr. 1256-d din 

02.11.2016 “Cu privire la sistematizarea și organizarea circulației transportului, inclusiv 

amenajarea parcării auto publice în perimetrul străzilor Bogdan Voievod- Nadejda 

Russo- Spartacus- Tudor Vladimirescu”  

19. Cu privire la abrogarea Deciziei nr.3\87 din 19.05.2015 ’ Cu privire la darea în arendă a 

unor loturi de pământ din str. Ion Creangă și str. N. Dimo Firmei “ SARVN” S.R.L. în 

schimbul terenului arendat din str. M. Lermontov”. 

                                                                  RAPORTOR: Vadim Filipov, consilier municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


