
ORDINEA DE ZI 

a şedinţei Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, 

servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie 

din  01.03.2017   ora  14.00 

 
 

1. Cu privire la aprobarea modificărilor operate la contractual de împrumut din  02. 12 .2011  

încheiat între Primăria mun.Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.         

2. Despre aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Direcția general transport public 

și căi de comunicație privind eliberarea permisiunilor la executarea lucrărilor de terasament. 

 

                                                         RAPORTOR: I.Gamrețki, Șef, Direcția 

                                                     Transport public și căi de comunicații 

 

3. Cu privire la aprobarea Programului de împlimentare a Strategiei de Transport a mun. 

Chișinău pînă în anul 2025. 

                                                                  RAPORTOR: V.Butucel , Șef adjunct , Direcția          

Transport public și căi de comunicații 

4. Informații cu privire la depozitarea deșeurilor menajere la gunoiștea Mina Purcel și despre 

rezultatele negocierilor cu privire la deschiderea poligonului de la Țînțăreni. 

 

                                                               RAPORTOR: Dorin Chirtoacă,   Primar general          

al municipiului Chișinău 

                                                                                             

5. Cu privire la casarea creanțelor din afara sistemului bugetar, cu termen de prescripție expirat 

ale Direcției generale locativ comunale și amenajare. 

6. Cu privire la transmiterea blocului de locuințe nr.5/1, din str. Cornului  Asociației de 

coproprietari în condominiu, nr.53/463. 

7.  Cu privire la transmiterea unor obiective la balanța subdiviziunilor CMC, unităților 

administrativ-teritoriale din componența mun. Chișinău. 

8. Despre excluderea imobilului din str. Timiș, 2, din evidența contabilă a Direcției generale 

locativ-comunale și amenajare. 

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

Direcției generale locativ-comunale și amenajare. 

10.  Despre excluderea apartamentelor nr.1, nr.2, nr.3 din str. Tricolorului, 42( lit.A) din evidența 

contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare. 

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

Direcția generale locative- comunale  și  amenajare. 



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

generale locativ-comunale și amenajare. 

13. Despre excluderea imobilului din str. Vl. Pârcălab, 38 din evidența contabilă a Direcției 

generale locativ-comunale și amenajare. 

14. Despre excluderea imobilului din str. București, 13 din evidența contabilă a Direcției generale 

locative comunale și amenajare. 

15. Despre excluderea imobilului din str. Ion Inculeț, 52, din evidența contabilă a Direcției 

generale locativ-comunale și amenajare. 

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

costului de bilanț a apartamentelor privatizate. 

17. Cu privire la aprobarea  Programului de executare a lucrărilor de reparație capitală a fondului 

de locuințe al mun. Chișinău pe tipuri de lucrări și obiective pe anul 2016. 

18. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de excludere din evidența contabilă 

a costului apartamentelor privatizate.  

19. Cu privire la aprobarea  Regulamentului  cu privire la achitarea cotei părți la apă. 

 

                                                                       RAPORTOR:Petru Gontea, Șef al Direcției           

Generale Locativ Comunale și Amenajare 

 

20. Cu privire la repartizarea profitului net, obținut în anul 2015 de către Întreprinderea 

Municipală Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”. 

21. Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2015 de către Întreprinderile Municipale 

de Gestionare a Fondului Locativ. 

22.   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. Dmitrie Cantemir nr. 5/5 și 

transmiterea acestora la balanța S.A. „Apă-Canal Chișinău” 

                                                                          RAPORTOR:Eugenia Ciumac, Șef al Direcției 

Management Financiar 

23. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Mircea cel 

Bătrîn, 16 (parter) Asociației obștești “ Societatea Invalizilor din sectorul Ciocana”. 

 

                                                                        RAPORTOR:Aliona Berdilă, Șef al Direcției           

Generale  Economie, Reforme și Relații Patrimoniale 


