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Ordinea de zi a ședinței 

Comisiei pentru protecţie socială, ocrotire a sănătăţii, educaţie, cultură, mass-

media din 25.01.2017 

1. Cu privire la stabilirea mărimii capitalului social 
                                                                                                       

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

Publice Centrul Stomatologic Municipal de Copii. 

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

Publice Asociația Medicală Teritorială  Buiucani. 

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

Publice Asociația Medicală Teritorială  Centru. 

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

Publice Asociația Medicală Teritorială  Ciocana. 

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

Publice Asociația Medicală Teritorială  Rîșcani. 

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

Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica. 

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

Publice Spitalul Clinic Municipal nr.1. 

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

Publice Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1. 

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

Publice Spitalul Clinic Municipal„Sfântul Arhanghel Mihail’’. 

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

Publice „Maternitatea Municipală Nr.2’’. 

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

Publice Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii. 

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

Publice Spitalul Clinic Municipal nr.4. 

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

Publice Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime’’. 

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

Publice „Dispanserul Municipal Dermato-Venerologic’’. 

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

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

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

Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie. 

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

Instituției Medico-Sanitare Publice  Maternitatea Municipală nr.2.     

18. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului municipal de sănătate 

pe perioada 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 
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Raportor: M. Moldovanu, șef Direcția 

sănătății 

2. Cu privire la abrogarea deciziilor nr.2/4 din 27.02.2014 și nr.6/54 din 

03.10.2014 ale Consiliului municipal Chișinău 

Raportor: Ludmila Crăciun, șef DGAS 

 

3. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune 

 

1. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 

Uzinelor, 105, lit. A (etajul 1) Societății comerciale ,,VIRULAND” S.R.L. 

2. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. 

Albișoara, 84, A (etajul 1) dnei Natalia Lavric” 

3. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din sr. 

Milești, 34, lit. A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată ”VAE” 

4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. 

Igor Vieru, 15/4, lit. A (soclu) Asociației obștești Societatea Familiilor cu Mulți 

Copii de la 5 la 16 din municipiul Chișinău 

5. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 

Hristo Botev, 9/2, lit. A, A2 (soclu) dnei Marina Celac 

6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din bd. 

Dacia, 5/2, lit. A (etajul 1) Societății comerciale ,,INTEROPTIC” S.R.L. 

7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din str. 

Vasili Dokuceaev, 11, lit. A (etajul1) Societății comerciale ,,INTEROPTIC” 

S.R.L 

8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. 

Vadul lui Vodă, 80 (etajul 1) Societății comerciale ,,INTEROPTIC” S.R.L. 

9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. 

Alecu Russo, 11/1 lit. A (subsol cu geamuri, etajul 1) Societății pe acțiuni 

,,SANFARM-PRIM” 

RAPORTOR: Maria Onișciuc, Direcției 

generale Economie reforme și Relații 

patrimoniale 

4. 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: R. Terehovschi, șef al Direcției 

mun. pentru protecția drepturilor copilului 

5. 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 

Direcția finanțe 
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6. Cu privire la atribuirea rolului de executor secundar de buget unor instituții de 

învățământ gimnaziale și liceale 

7. Cu privire la stabilirea de indemnizații pentru conducătorii instituțiilor de 

învățământ general din municipiul Chișinău 

8. Despre operarea unor modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

5/66 din 17.09.2012 ,,Cu privire la reorganizarea prin transformare a Școlii 

municipale de meserii a Direcției generale educație, tineret și sport” 

Raportor: Alexandru Fleaș, șef interimar 

DGETS 

9. Despre operarea unor modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

8/8 din 15.09.2009 ”Cu privire la stabilirea tarifelor pentru călătoria în 

transportul public în raza municipiului Chișinău” 

Raportor : Ala Nemerenco, consilier 

municipal 

 

 


