
 
 

Consilierilor municipali: Lutenco Victor, 
Culai Adrian, Botnari Ghenadie, Țipovici 
Nicolai, Ceban Ion 
 

 
 

Stimați consilieri, 
 
 
În cadrul ședinței CMC din 17.03.2016, în urma audierii informației cu privire la examinarea 
situației create în cadrul instituțiilor de învățământ municipale, prezentată de Tatiana 
Nagnibeda-Tverdohleb, șefa Direcției generale educație, tineret și sport a CMC, a fost votată 
crearea Comisiei pentru evaluarea relevanței și impactului acțiunilor și inacțiunilor 
Direcției generale educație, tineret și sport și ale șefei direcției dna Tatiana 
Nagnibeda-Tverdohleb, cu următoarea componență nominală: Lutenco Victor, Culai 
Adrian, Botnari Ghenadie, Țipovici Nicolai, Ceban Ion. 
 
Conform proiectului de decizie, comisia urma să evalueze, în termen de 60 de zile, 
activitatea Direcției generale educație, tineret și sport și a șefei direcției dna Tatiana 
Nagnibeda-Tverdohleb și să prezinte, în termenul stabilit, CMC raportul și propunerile 
corespunzătoare. 
 
În scopul transparentizării activității Consiliului Municipal Chișinău și informării locuitorilor 
orașului, solicităm respectuos să ne prezentați concluziile formulate și rezultatele obținute 
în urma activității Comisiei.  
 
Rugăm să expediați informația solicitată până pe 27.12.2016 la adresa str.Maria Cebotari 8A 
sau la adresa de e-mail echipa@primariamea.md. 
 
 
Cu respect, 
Echipa PRIMĂRIAMEA 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suntem un grup de iniț iativă neafiliat politic care promovează participarea democratică a cetăț enilor ș i 
a politicienilor în procesul decizional. Platforma comunitară PRIMĂRIA MEA  are drept scop asigurarea 
unui dialog continuu ș i transparent între cetăț eni ș i aleș ii locali întru rezolvarea problemelor 
chiș inăuienilor. Pentru mai multe informaț ii despre activitatea noastră puteț i accesa site-ul 
www.primariamea.md ,  pagina de Facebook https://www.facebook.com/primariamea/, precum ș i să ne 
contactaț i la adresa de email  echipa@primariamea.md . 
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Consilierilor municipali: Ruslan 
Codreanu, Ion Ceban, Ghenadie 
Botnaru, Igor Talmazan, Ilian Cașu, 
Adrian Culai  

 
 

Stimați consilieri, 
 
În cadrul ședinței CMC din 18.02.2016 a fost votată crearea unei Comisii municipale 
pentru reforma instituţională a Primăriei municipiului Chişinău, cu următoarea 
componență nominală: Ruslan Codreanu, Ion Ceban, Ghenadie Botnaru, Igor Talmazan, 
Ilian Cașu, Adrian Culai, Tatiana Cunețchi. 
 
Conform proiectului de decizie, comisia urma ca în termen de 3 luni să analizeze 
actualitatea şi aplicabilitatea recomandărilor Analizei funcţionale şi a măsurilor din proiectul 
Planului de dezvoltare instituţională a Primăriei municipiului Chişinău 2011-2015, elaborat cu 
asistenţa CPM Consulting Group și în rezultatul analizei efectuate, să elaboreze şi prezinte 
spre aprobare CMC proiectul de decizie privind aprobarea Planului de acțiuni privind 
reformarea instituțională a Primăriei municipiului Chișinău pentru anii 2016-2018; 
 
În scopul transparentizării activității Consiliului Municipal Chișinău și informării locuitorilor 
orașului, solicităm respectuos să ne prezentați concluziile formulate și rezultatele obținute 
în urma activității Comisiei.  
 
Rugăm să expediați informația solicitată până pe 27.12.2016 la adresa str.Maria Cebotari 8A 
sau la adresa de e-mail echipa@primariamea.md  
 
 
 
Cu respect, 
Echipa PRIMĂRIAMEA 
 
 
Anexă: Proiectul de decizie „Cu privire la iniț ierea reformei instituț ionale a Primăriei mun.Chiș inău” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Suntem un grup de iniț iativă neafiliat politic, care promovează participarea democratică a cetăț enilor ș i 
a politicienilor în procesul decizional. Platforma comunitară PRIMĂRIA MEA  are drept scop asigurarea 
unui dialog continuu ș i transparent între cetăț eni ș i aleș ii locali întru rezolvarea problemelor 
chiș inăuienilor. Pentru mai multe informaț ii despre activitatea noastră puteț i accesa site-ul 
www.primariamea.md ,  pagina de Facebook https://www.facebook.com/primariamea/, precum ș i să ne 
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Consilierilor municipali: Ilian Cașu, 
Burduja Petru, Lutenco Victor, Codreanu 
Ruslan 

 
 

Stimați consilieri, 
 
 
În cadrul ședinței CMC din 31.03.2016, în timpul examinării punctului 20 din ordinea de zi, 
proiectul de decizie al fracțiunii PSRM privind efectuarea auditului S.A.„Apă-Canal”, Î.M. 
„Autosalubritate”, S.A.„Termoelectrica”, la Întreprinderile Municipale de Gestionare a 
Fondului Locativ, precum și revizuirea calculelor pentru majorarea tarifelor la serviciile 
comunale, a fost votată constituirea Comisiei pentru organizarea procesului de auditare 
a întreprinderilor municipale și a societăților în care CMC este fondator sau are cotă 
parte, cu următoarea componență: Cunețchi Tatiana (fracțiunea PSRM), Ilian Cașu 
(fracțiunea Partidului Nostru), Burduja Petru (fracțiunea PSRM), Lutenco Victor (fracțiunea 
PPEM), Codreanu Ruslan (fracțiunea PPEM) și doi membri din societatea civilă cu drept de 
vot consultativ – Sergiu Tofilat, Sergiu Ungureanu. 
 
Conform proiectului de decizie, comisia urma să elaboreze planul de efectuare a auditului la 
întreprinderile municipale și a societăților în care CMC este fondator sau are cotă parte și să 
informeze CMC și Primarul privind rezultatele auditului. Totodată, Comsia urma să înainteze 
Consiliului Municipal Chișinău la ședința imediat următoare propunerile ce trebuie întreprinse 
în raport cu fiecare întreprindere municipală și societate pe acțiuni în parte. 
 
În scopul transparentizării activității Consiliului Municipal Chișinău și informării locuitorilor 
orașului, solicităm respectuos să ne prezentați concluziile formulate și rezultatele obținute 
în urma activității Comisiei.  
 
Rugăm să expediați informația solicitată până pe 27.12.2016 la adresa str.Maria Cebotari 8A 
sau la adresa de e-mail echipa@primariamea.md. 
 
 
Cu respect, 
Echipa PRIMĂRIAMEA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suntem un grup de iniț iativă neafiliat politic care promovează participarea democratică a cetăț enilor ș i 
a politicienilor în procesul decizional. Platforma comunitară PRIMĂRIA MEA  are drept scop asigurarea 
unui dialog continuu ș i transparent între cetăț eni ș i aleș ii locali întru rezolvarea problemelor 
chiș inăuienilor. Pentru mai multe informaț ii despre activitatea noastră puteț i accesa site-ul 
www.primariamea.md ,  pagina de Facebook https://www.facebook.com/primariamea/, precum ș i să ne 
contactaț i la adresa de email  echipa@primariamea.md . 
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Consilierilor municipali: Oazu Nantoi, 
Dinari Cojocaru, Ilian Cașu  

 
 
 
 
 

Stimați consilieri, 
 
 
 
În cadrul ședinței CMC din 17.03.2016, în timpul examinării punctului 17 din ordinea de zi, 
proiectul de decizie „Cu privire la demiterea dlui Mihai Moldovanu din funcția de șef al 
Direcției sănătății”, a fost votată constituirea Comisiei de disciplină și anchetă de serviciu 
pentru investigarea acțiunilor sau inacțiunilor dlui Mihai Moldovanu, șeful direcției 
sănătate a CMC mun. Chișinău, în următoarea componență: Secretarul CMC, Oazu Nantoi 
(fracțiunea PPEM), Dinari Cojocaru (PSRM), Ilian Cașu (fracțiunea PN) și președintele 
organizației teritoriale din care funcționarul face parte. 
 
Conform proiectului de decizie, Comisia urma să investigheze, în termen de 30 zile, 
abaterile disciplinare și abuzurile de serviciu a dlui Mihai Moldovanu, șeful direcției sănătate 
a CMC mun.Chișinău și să prezinte raportul și propunerile corespunzătoare. 
 
În scopul transparentizării activității Consiliului Municipal Chișinău și informării locuitorilor 
orașului, solicităm respectuos să ne prezentați concluziile formulate și rezultatele obținute 
în urma activității Comisiei.  
 
Rugăm să expediați informația solicitată până pe 27.12.2016 la adresa str.Maria Cebotari 8A 
sau la adresa de e-mail echipa@primariamea.md.  
 
 
Cu respect, 
Echipa PRIMĂRIAMEA 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suntem un grup de iniț iativă neafiliat politic care promovează participarea democratică a cetăț enilor ș i 
a politicienilor în procesul decizional. Platforma comunitară PRIMĂRIA MEA  are drept scop asigurarea 
unui dialog continuu ș i transparent între cetăț eni ș i aleș ii locali întru rezolvarea problemelor 
chiș inăuienilor. Pentru mai multe informaț ii despre activitatea noastră puteț i accesa site-ul 
www.primariamea.md ,  pagina de Facebook https://www.facebook.com/primariamea/, precum ș i să ne 
contactaț i la adresa de email  echipa@primariamea.md . 
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Consilierilor municipali: Odinţov Alexandr, 
Oazu Nantoi,Culai Adrian, Ştefaniţă Ion, 
Ţipovici Nicolai, Cojuşneanu Vadim 

  
 

 
Stimați consilieri, 
 
În cadrul ședinței CMC din 18.02.2016, prin Decizia nr.1/5 din 18 februarie 2016 „Cu privire la 
introducerea unui moratoriu pentru construcțiile problematice din municipiul Chișinău”, a fost creată 
Comisia municipală pentru verificarea modului de atribuire a terenurilor proprietate publică 
şi privată a Consiliului mun.Chişinău şi de autorizare a construcţiilor în mun. Chişinău 
pentru anii 2011-2015, formată din 6 consilieri municipali şi un membru al societăţii civile. 
 
În conformitate cu decizia menționată, Comisia urma să sistematizeze materialele şi să prezinte, 
până la data de 30.04.2016, Consiliului municipal Chişinău, raportul şi propunerile asupra modului 
de atribuire a terenurilor proprietate publică şi privată a mun.Chişinău şi de autorizare a 
construcţiilor pentru anii 2011-2015. 
 
În scopul transparentizării activității Consiliului Municipal Chișinău și informării locuitorilor orașului, 
solicităm respectuos să ne prezentați concluziile formulate în urma activității Comisiei.  
 
Rugăm să expediați informația solicitată până pe 27.12.2016 la adresa str.Maria Cebotari 8A sau 
la adresa de e-mail echipa@primariamea.md  
 
 
Cu respect, 
Echipa PRIMĂRIAMEA 
 
 
Anexă: Decizia nr.1/5 din 18 februarie 2016 „Cu privire la introducerea unui moratoriu pentru construcț iile 
problematice din municipiul Chiș inău” 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Suntem un grup de iniț iativă neafiliat politic, care promovează participarea democratică a cetăț enilor ș i a 
politicienilor în procesul decizional. Platforma comunitară PRIMĂRIA MEA  are drept scop asigurarea unui 
dialog continuu ș i transparent între cetăț eni ș i aleș ii locali întru rezolvarea problemelor chiș inăuienilor. Pentru 
mai multe informaț ii despre activitatea noastră puteț i accesa site-ul  www.primariamea.md ,  pagina de 
Facebook https://www.facebook.com/primariamea/, precum ș i să ne contactaț i la adresa de email 
echipa@primariamea.md . 
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Consilierilor municipali: LUTENCO Victor, 
VARTANEAN Gaik, CULAI Adrian, 
ȘTEFĂNIȚĂ Ion, CAȘU Ilian, OBOROC Liviu 

 
 

 
 

 
Stimați consilieri, 
 
În cadrul ședinței CMC din 17.03.2016 a fost adoptată decizia nr.1/12 „Cu privire la introducerea 
votului electronic la ședințele Consiliului municipal Chișinău și transmiterea online a ședințelor 
comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal Chișinău”. 
 
Conform deciziei, pentru iniţierea, coordonarea şi implementarea sistemelor electronice care vor 
permite transmiterea în regim on-line a şedinţelor şi a sistemului care va asigura votarea în regim 
electronic în cadrul şedinţelor Consiliului municipal Chişinău a fost constituită Comisia de 
supraveghere a procesului de introducere a votului electronic şi transmiterii on-line a 
şedinţelor, cu următoarea componență nominală: LUTENCO Victor, VARTANEAN Gaik, CULAI 
Adrian, ȘTEFĂNIȚĂ Ion, CAȘU Ilian, OBOROC Liviu. 
 
În scopul transparentizării activității Consiliului Municipal Chișinău și informării locuitorilor orașului, 
solicităm respectuos să ne prezentați concluziile formulate și rezultatele obținute în urma 
activității Comisiei.  
 
Rugăm să expediați informația solicitată până pe 27.12.2016 la adresa str.Maria Cebotari 8A sau 
la adresa de e-mail echipa@primariamea.md . 
 
 
Cu respect, 
Echipa PRIMĂRIAMEA 
 
 
Anexă: Decizia CMC nr.1/12 din 17.03.2016  „Cu privire la introducerea votului electronic la ș edinț ele 
Consiliului municipal Chiș inău ș i transmiterea online a ș edinț elor comisiilor de specialitate ale Consiliului 
municipal Chiș inău” 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suntem un grup de iniț iativă neafiliat politic care promovează participarea democratică a cetăț enilor ș i a 
politicienilor în procesul decizional. Platforma comunitară PRIMĂRIA MEA  are drept scop asigurarea unui 
dialog continuu ș i transparent între cetăț eni ș i aleș ii locali întru rezolvarea problemelor chiș inăuienilor. 
Pentru mai multe informaț ii despre activitatea noastră puteț i accesa site-ul  www.primariamea.md ,  pagina 
de Facebook https://www.facebook.com/primariamea/, precum ș i să ne contactaț i la adresa de email 
echipa@primariamea.md . 
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Consilierilor municipali: Chirtoca Vasile, Bulat 
Veceslav, Ștefăniță Ion, Filipov Vadim, Culai 
Adrian, Cașu Ilian, Cojușneanu Vadim  

  
 

 
Stimați consilieri, 
 
 
În cadrul ședinței CMC din 18.02.2016, în timpul examinării pct.5 din ordinea zi, proiectul de 
decizie înaintat de Vasili Chirtoca „Cu privire la stabilirea unor restricții la executarea lucrărilor de 
construcții”,  a fost creat un grup de lucru, cu următoarea componență: Chirtoca Vasile, Bulat 
Veceslav, Ștefăniță Ion, Filipov Vadim , Culai Adrian, Cașu Ilian , Cojușneanu Vadim, precum și 
reprezentanții societății civile Sprânceană Vitalie, Chironda Victor, Voznoi Vitalie – membri ai 
Rețelei Civice Urbane  
 
Grupul urma ca în termen de cel mult 30 de zile să sintetizeze propunerile parvenite și să 
definitiveze proiectului menționat.  
 
În scopul transparentizării activității Consiliului Municipal Chișinău și informării locuitorilor orașului, 
solicităm respectuos să ne prezentați concluziile formulate în urma activității grupului de lucru.  
 
Rugăm să expediați informația solicitată până pe 27.12.2016 la adresa str.Maria Cebotari 8A sau 
la adresa de e-mail echipa@primariamea.md . 
 
 
 
Cu respect, 
Echipa PRIMĂRIAMEA 
 
 
Anexă: Proiectul de decizie „Cu privire stabilirea unor restricț ii la executarea lucrărilor de construcț ii” 
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Suntem un grup de iniț iativă neafiliat politic, care promovează participarea democratică a cetăț enilor ș i a 
politicienilor în procesul decizional. Platforma comunitară PRIMĂRIA MEA  are drept scop asigurarea unui 
dialog continuu ș i transparent între cetăț eni ș i aleș ii locali întru rezolvarea problemelor chiș inăuienilor. Pentru 
mai multe informaț ii despre activitatea noastră puteț i accesa site-ul  www.primariamea.md ,  pagina de 
Facebook https://www.facebook.com/primariamea/, precum ș i să ne contactaț i la adresa de email 
echipa@primariamea.md . 
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