
ORDINEA DE ZI 

a comisiei juridice, pentru ordine publică și 

activitatea administrației publice locale 

din 23 ianuarie 2017            ora 15.00 

 

1. Cu privire la delegarea de imputerniciri 

                                                       RAPORTOR  Valeriu Bogdan, sef adjunct al Directiei juridice 

 

2. Cu privire la modificarea deciziei CMC nr. 4/15 din 15.04.2010 „Despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău și 

stimularea morală și materială a cetățenilor de onoare ce locuiesc pe teritoriul municipiului 

Chișinău 

3. Cu privire la prevenirea reducerii spațiilor verzi pe terenurile cu numerele cadastrale 

0100506617 și 0100506052 din municipiul Chișinău 

4. Cu privire la protecția spațiilor verzi ale orașului Chișinăude pe terenurile cu numerele 

cadastrale 0100506068 și 0100506236 

5. Cu privire la asigurarea definitivării construcției complexului sportiv de tennis cu nr. cadastral 

0100202609 din str. Vasile Lupu, mun. Chișinău 

                                                             RAPORTOR  Vasili Chirtoca, consilier municipal 

 

6. Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a Î.S. Direcția parcurilor 

cultură și odihnă” 

7. 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 

 

8. Cu privire la transmiterea autoturismului de la balanța Centrului Municipal de plasament și 

Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă 

                                                                              RAPORTOR    Anatolie Haruta, șef adjunct al 

                                                                              Direcției protecția dreptului copilului  

 

9. Cu privire la lichidarea Întreprinderii Municipale Centrul Editorial Poligrafic „Chișinău-Prim” 

                                                              RAPORTOR  Natalia Bivol, contabil-economist 

 

10. Cu privire la abrogarea deciziei Primariei municipiului Chișinău nr. 14/2 din 08.06.2001 

                                                              RAPORTOR  Sergiu Borozan, șef interimar DGAURF 

 

11. 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 municipiul Chișinău 

12. Despre excluderea imobilului din str. Lev Tolstoi, 46 din evidența contabilă a Direcției 

generale  locativ-comunale și amenajare 

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

generale   locativ-comunale și amenajare 

14. Despre excluderea imobilului din str. Capriana, 76 din evidența contabilă a Direcției generale  

 locativ-comunale și amenajare 

15. Despre excluderea imobilului din str. Sf. Vineri, 85 din evidența contabilă a Direcției 

generale  locativ-comunale și amenajare 

16. Despre excluderea imobilului din str. 31 August 1989, nr. 7 din evidența contabilă a Direcției 

generale  locativ-comunale și amenajare 

17. Despre excluderea imobilului din str. Timis, 2 din evidența contabilă a Direcției generale  

 locativ-comunale și amenajare 



18. Despre excluderea imobilului din str. 31 August 1989, nr. 26 din evidența contabilă a 

Direcției generale  locativ-comunale și amenajare 

19. Cu privire la aprobarea dispoziției primarului general al municipiului Chișinău nr. 799-d din 

08.08.2012 „Cu privire la repartizarea apartamentelor în blocul locativ nr. 9/2 din str. Liviu 

Deleanu” 

                                                                             RAPORTOR   Petru Gontea, șef al Direcției  

                                                                             Locativ-comunale și amenajare 

 

20. 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  Tatiana Veleșco, DGERRP 

21. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea prin licitație a încăperilor cu 

destinație nelocuibilă, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului 

Chișinău 

                                                                         RAPORTOR  Alina Luchița, DGERRP 

22. Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea CMC 

și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți  

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

Cebotari, 1, lit.A (clădire separată) Serviciului Stare Civilă al Ministerului Justiției                                                                       

24. Cu privire la abrogarea deciziei CMC nr. 1/50-1 din 19.05.2016 

25. Cu  privire la abrogarea deciziei CMC nr. 2/38-14 din 04.03.2014 

26. Cu privire la abrogarea deciziei CMC nr. 6/27-7 din 19.05.2009 

27. Cu  privire la abrogarea deciziei CMC nr. 6/29-9 din 25.10.2012 

28. Cu privire la abrogarea deciziei CMC nr. 6/29-12 din 25.10.2012 

29. Cu privire la abrogarea deciziei CMC nr. 10/37-3 din 19.12.2014  

                                                                        RAPORTOR  Vladimir Iermicioi, șef adjunct al  

                                                                        DGERRP                                                                            

 

30. Despre operarea unor modificări la decizia CMC 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  Valentina Cujbă, șef adjunct al DGETS 

 

31. Cu privire la transmiterea Serviciului de Ortopedie și Traumatologie și bunurile aflate la 

balanța Institutului de Medicină Urgentă în proprietatea publică locală, Instituțiilor medico-

sanitare publice municipale 

                                                               RAPORTOR  Mihai Moldovanu, șef al Direcției sanatății 

 

32. Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Sergiu Culațchi” pe fațada imobilului din str. 

Sergiu Culațchi, 4 

                                                                  RAPORTOR  Sergiu Borozan, șef interimar al  

                                                               Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare 

 

33. Despre abrogarea pct. 5 din anexa deciziei CMC nr. 6/5 din 01.12.2016 „Cu privire la 

stabilirea tarifelor la serviciile prestate de către Biblioteca municipală  „B.P.Hajdeu” și filialele 

ei 

                                                                      RAPORTOR  Ana Culev, șef al Direcției cultură 

 

34. Cu privire la abrogarea deciziilor nr. 2/4 din 27.02.2014 și nr. 6/54 din 03.10.2014 ale CMC 

                                                                     RAPORTOR  Ludmila Crăciun, șef DGAS 

 


