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DE CE ȘI CUM RAPORTĂM ACTIVITATEA CMC?
Introducere
Consilierii municipali, aleși o dată la patru ani împreună cu primarul municipiului, sunt cei care aprobă cele
mai importante decizii pentru Chișinău – bugetul, taxele locale, strategii de dezvoltare, planuri urbanistice,
regulamente pentru publicitatea sau comerțul stradal ș.a. Deseori în vizorul presei și a cetățenilor ajunge
doar primarul.
Pentru ca alegătorii să înțeleagă dacă consilierii își îndeplinesc promisiunile, aceștia ar trebui să aibă acces
la informații despre activitatea aleșilor. E bine să știm cât de activi au fost consilierii și ce inițiative au
înaintat pentru un oraș mai bun. Din păcate, primăria nu publică informații sintetizate despre activitatea
consilierilor municipali.
PRIMĂRIAMEA monitorizează activitatea aleșilor locali din martie 2016. Începând cu 2017, analizăm
activitatea aleșilor prin rapoarte anuale în care prezentăm numărul de ședințe ale CMC, prezența consilierilor,
inițiativele acestora, proiectele examinate, legalitatea deciziilor aprobate și alte informații relevante despre
activitatea consilierilor municipali.
În acest raport, analizăm activitatea Consiliului municipal ales în 2019, pentru cel de-al doilea an de mandat.
Comparăm activitatea consilierilor cu primul an de mandat și înaintăm recomandări pentru un Consiliu mai
transparent și responsabil.
Vrem ca aleșii noștri să fie demni de încredere, să comunice constant cu cetățenii, să reprezinte interesele
celor care i-au ales, să raporteze despre activitatea lor și să se implice în stoparea practicilor ilegale.
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MAI PE SCURT
Sumar
Raportul reprezintă o analiză comparativă a primilor doi ani de mandat ai consilierilor din noua componență
a Consiliului Municipal Chișinău, ales la 20 octombrie 2019. Acesta include date despre numărul de ședințe
CMC, prezența consilierilor, inițiativele acestora, proiectele examinate, legalitatea deciziilor aprobate și alte
informații relevante despre activitatea consilierilor municipali.
La 15 noiembrie 2021, consilierii au marcat doi ani de activitate. În al doilea an de mandat, consilierii s-au
reunit în 18 ședințe, care s-au desfășurat pe parcursul a 28 de zile. În total, în primii doi ani de mandat
(15 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2021), consilierii s-au reunit în 42 de ședințe, desfășurate pe parcursul a
63 de zile de ședință. În perioada 15 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2021, consilierii au fost în ședință peste
330 ore.
Deși actualul Consiliu înregistrează o participare înaltă la ședințe (prezența medie a fost de 92% în primul
an de mandat, pe când în anii 2017 și 2018 de 76% și 81%), Primăria municipiului Chișinău a refuzat să ne
comunice prezența consilierilor la ședințele din anul II de mandat.
În această perioadă, consilierii au examinat 1287 subiecte, dintre care 565 în al doilea an de mandat. 29 de
proiecte din 565 au fost inițiate de consilieri, de 3 ori mai puține ca în primul an (62 proiecte).
Din cele 565 de subiecte examinate în anul II, 436 au fost aprobate, 32 – respinse, 41 – transmise la
reexaminare și 56 au fost audieri de informații în urma cărora nu s-au adoptat decizii.
Cancelaria de Stat a calificat drept ilegale 11 decizii aprobate în anul II, de 3 ori mai puțin ca în primul
(39 de decizii). 7 din cele 11 decizii au fost contestate în instanța de judecată de Cancelarie, de 5 ori mai
puțin decât în anul I de mandat (35 de decizii).
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Conform declarațiilor de venit ale consilierilor, pentru participarea la ședințe în 2021, municipalitatea a
achitat aleșilor indemnizații în valoare de peste 4,7 mln lei. Primăria însă a refuzat să ne ofere informații
oficiale despre aceasta. Menționăm că anterior primăria ne-a prezentat informații despre indemnizațiile
achitate pentru 2020 – 4,374 mln lei.
În Consiliul municipal persistă practici care contravin principiilor bunei guvernări:
(1) Nu există suficiente informații oficiale publice și ușor accesibile despre consilierii municipali;
(2) Modalitatea de exprimare și numărare a voturilor nu este eficientă;
(3) Pe timp de Cod Roșu de pandemie, ședințele s-au desfășurat offline, deseori fără respectarea distanței
sociale și a normelor antiepidemiologice;
(4) Practicile din Consiliul municipal nu încurajează participarea cetăţenilor în procesul decizional;
(5) Consilierii au în continuare restanțe la capitolul disciplină.
Acestor dificultăți se adaugă indisponibilitatea consilierilor de a furniza informații privind activitatea lor.
Doar prin transparență și dialog se poate construi încredere între cetățeni și aleșii locali, astfel ca aceștia
să colaboreze și să identifice împreună soluții la problemele prioritare pentru locuitori. Doar atunci când
cetățenii știu cu ce se ocupă cei pe care i-au ales să le reprezinte interesele și care sunt rezultatele activității
acestora, pot aprecia alegerea făcută și acorda sau nu votul pentru următorul mandat. În acest scop, venim
repetat cu recomandările:
(1) Plasarea pe site-ul primăriei a informațiilor despre consilieri (poze, date de contact, orele de audiență,
rapoarte anuale de activitate, declarațiile de avere și interese personale, proiectele de decizii inițiate,
prezența la ședințe, indemnizațiile primite, consultările publice organizate etc);
(2) Utilizarea sistemului electronic de vot;
(3) Desfășurarea ședințelor în regim online în perioada pandemică;
(4) Revizuirea mecanismului actual de evidență și plasare pe site-ul primăriei a proiectelor de decizii și
deciziilor CMC;
(5) Utilizarea cât mai eficientă a timpului alocat ședințelor, prin aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea
prevederilor regulamentului și informarea cetăţenilor despre acestea.
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CIFRE DESPRE:
1. CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

Consiliul municipal activează ca un „Parlament” la nivel de municipiu. Acesta decide direcțiile strategice de
dezvoltare a urbei, identifică soluții la problemele cetățenilor, aprobă regulamente pentru buna funcționare a
orașului și alte decizii administrative. Consiliul este compus din 51 de consilieri. Aleșii municipali pot înainta
proiecte de decizii și pot cere informații sau explicații de la funcționarii din cadrul structurilor primăriei.
Actualul Consiliu s-a format în urma alegerilor locale din 20 octombrie 2019. Consiliul a fost ales pentru un
mandat de 4 ani în următoarea componență: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova – 22 consilieri,
Blocul electoral „ACUM” – 19, Partidul Liberal – 3, Partidul Politic „Șor” – 2, Partidul Democrat – 2, Mișcarea
„Forța Nouă” – 1, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova - 1 și Partidul Unității Naționale – 1. Consiliul
și-a început activitatea la ședința de constituire din 15 noiembrie 2019.
Formațiunile politice, care au mai mult de trei reprezentanți în Consiliul municipal, au creat fracțiuni.
Fiecare fracțiune își alege un președinte și un secretar. Fracțiunea, de asemenea, poate numi mai mulți
vicepreședinți.
Pe parcursul activității, componența CMC a suferit modificări, unii consilieri și-au depus mandatul și au
fost înlocuiți de colegii din partid. Schimbări majore au avut loc în cadrul fostului blocului electoral ACUM,
care s-a destrămat și a creat două fracțiuni: ACUM Platforma DA (10 consilieri) și PAS (9 consilieri). După
alegerile parlamentare din 2021, mai mulți membri ai fracțiunii PAS (Vasile Grădinaru, Alexandr Trubca,
Angela Munteanu-Pojoga și Ina Coșeru) au renunțat la mandatul de consilier în favoarea celui de deputat.
3 din 4 au fost înlocuiți conform listei electorale a blocului ACUM de către reprezentanții platformei DA.
Astfel, componența fracțiunilor s-a modificat: numărul consilierilor DA a crescut la 13 consilieri, iar a celor
PAS s-a redus la 6 consilieri.
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COMPONENȚA CMC

2020
noiembrie

22 consilieri 43%
10 consilieri 20%
9 consilieri 18%
3 consilieri 6%
2 consilieri 4%
2 consilieri 4%
1 consilier 2%
1 consilier 2%
1 consilier 2%
0 consilieri -

noiembrie2021

F9

FORȚA
NOUĂ

Consilieri
neafiliați

22 consilieri 43%
13 consilieri 25%
6 consilieri 12%
3 consilieri 6%
2 consilieri 4%
1 consilieri 2%
0 consilieri 1 consilier 2%
1 consilier 2%
2 consilieri 4%
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Toate categoriile de cetățeni trebuie să fie reprezentate în procesul decizional. În actuala componență a
Consiliului Municipal Chișinău, spre deosebire de precedenta (situația din decembrie 2018), numărul femeilor
și tinerilor s-a majorat cu peste 10%, iar numărul vârstnicilor a crescut de 4 ori. Totuși, aceste categorii
rămân cele mai slab reprezentate în Consiliul municipal. Componența consilierilor și vârsta acestora a
înregistrat modificări pe parcursul anului 2021 – numărul adulților cu vârsta între 51 și 65 de ani s-a majorat
cu 10%, iar a celor cu vârsta de 35 - 50 s-a micșorat cu 10%. Raportul dintre femei și bărbați s-a modificat
nesemnificativ. Femeile reprezentau în noiembrie 2021 35,29% din numărul total de consilieri.

STATISTICA CMC / Egalitatea de gen

2020
noiembrie
17 femei

33,33%

34 bărbați

2021
noiembrie
18 femei

66,67%

35,29%

33 bărbați
64,71%
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STATISTICA CMC / Vârsta

2020
noiembrie
12

2021
noiembrie
până la 35 ani

consilieri

23,53% | 21,57%

25

35 - 50 ani

consilieri

49,02% | 39,22%

10

51 - 65 ani

consilieri

19,61% | 29,41%

4

peste 65 ani

consilieri

7,84% | 9,80%

11

consilieri

20

consilieri

15

consilieri

5

consilieri
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2. ȘEDINȚELE CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

Pentru a-și exercita atribuțiile și a decide cum să fie soluționate problemele din municipiul Chișinău, aleșii
locali se întrunesc în ședințe ordinare (o dată în trei luni) sau extraordinare (de câte ori este necesar).
În al doilea an de mandat, consilierii s-au reunit în 18 ședințe (cu 6 mai puțin decât în primul an de mandat).
Ședințele s-au desfășurat pe parcursul a 28 de zile (peste 155 de ore). Deși regulamentul Consiliului prevede
că consilierii se reunesc în ședințe ordinare o dată în 3 luni, din cele 18 ședințe desfășurate în al doilea an de
mandat, 15 au fost extraordinare, 3 de îndată și nici una ordinară. În primul an de mandat, din 24 de ședințe
(35 de zile), 23 au fost extraordinare și una de constituire. Astfel în primii doi ani de mandat consilierii au
lucrat doar „extraordinar” și de îndată, adică de „urgență”.

STATISTICA CMC / Numărul de ședințe și ore
anul I

anul II

24

Număr de ședințe

35

Zile de ședință

24

peste 180

Ore de şedinţă

peste 150

5 ore

Durata medie

6 ore

(1 - de constituire,
23 - extraordinare)

4,374 mln lei

Indemnizaţii achitate
consilierilor

18

(15 - extraordinare,
3 - de îndată)

??? *

* Primăria nu a oferit informații despre indemnizațiile achitate consilierilor.

MANDAT 2019 - 2023: retrospectiva anului II

11

Şedinţele Consiliului sunt publice. Orice persoană interesată poate asista la şedinţe.

La începutul fiecărei ședințe convocate, se alege, prin vot deschis, un președinte sau o președintă care
conduce lucrările Consiliului municipal pe întreaga durată a şedinţei. Propunerea candidaturilor se face,
de regulă, după principiul rotației. Spre deosebire de Consiliul precedent, unde majoritatea ședințelor au
fost conduse de același consilier, actualul CMC a luat în considerare principiul rotației. În al doilea an de
mandat, PSRM a prezidat 5 ședințe, exact ca în primul an; PAS – 3 ședințe, comparativ cu 6 în primul an;
DA – câte 4 ședințe în ambii ani; PD – 3 ședințe în al doilea an și 3 în primul; PUN – 2 ședințe și 3 în primul
an. Partidul „Șor” nu a prezidat nici o ședință în al doilea an, comparativ cu 2 ședințe prezidate în primul, iar
PCRM nu a moderat nici o ședință în doi ani de mandat.
Dintre consilieri, lideri la prezidarea ședințelor în al doilea an de mandat sunt:
 consilierul PSRM Victor Poleacov (3 ședințe, 5 zile de ședință);
 consiliera DA Aliona Mandatii (2 ședințe, 6 zile de ședință).
În primul an de mandat, cele mai multe ședințe au fost prezidate de fostul consilier și actualul deputat PAS,
Vasile Grădinaru, (4 ședințe, 4 zile de ședință) și consilierul DA Andrei Năstase (3 ședințe, 5 zile de ședință).
* Informații detaliate despre ședințele desfășurate în perioada 15 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2021
găsiți în Anexa 1.
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STATISTICA CMC / Președinți și președinte de ședințe
anul I

anul II

Ședințe

Zile de ședință

Ședințe

Zile de ședință

5

9

5

8

Președinți/e de ședințe
Dinari Cojocaru - 2 ședințe / 4 zile
Alexandr Comarov - 1 ședință / 1 zi
Victor Poleacov - 1 ședință / 2 zile
Vitalie Mucan - 1 ședință / 2 zile

Victor Poleacov - 3 ședințe / 5 zile
Vitalie Mucan - 2 ședințe / 3 zile

Ședințe

Zile de ședință

Ședințe

Zile de ședință

6

7

3

5

Președinți/e de ședințe
Vasile Grădinaru - 4 ședințe / 4 zile
Angela Munteanu-Pojoga - 1 ședință / 1 zi
Zinaida Popa - 1 ședință / 2 zile

Dumitru Ivanov - 1 ședință / 2 zile
Ina Coșeru - 1 ședință / 1 zi
Roman Cojuhari / Zinaia Popa - 1 ședință /
2 zile (1 zi Cojuhari, 1 zi Popa)

Ședințe

Zile de ședință

Ședințe

Zile de ședință

4

6

4

8

Președinți/e de ședințe
Andrei Năstase - 3 ședințe / 5 zile
Aliona Mandatii - 1 ședință / 1 zi

Iurie Tesa - 1 zi / 1 ședință
Aliona Mandatii - 2 ședințe / 6 zile
Aliona Doroș - 1 ședință / 1 zi
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anul I

anul II

Ședințe

Zile de ședință

Ședințe

Zile de ședință

2

3

1

1

Președinți/e de ședințe
Veronica Herța - 1 ședință / 1 zi
Ion Cebanu - 1 ședință / 2 zile

Ion Cebanu - 1 ședință / 1 zi

Ședințe

Zile de ședință

Ședințe

Zile de ședință

2

4

0

0

Președinți/e de ședințe
Valerii Klimenco - 4 ședințe / 4 zile

Ședințe

Zile de ședință

Ședințe

Zile de ședință

2

2

3

4

Președinți/e de ședințe
Veaceslav Nedelea - 1 ședință / 1 zi
Victor Mîndru - 2 ședințe / 3 zile

Veaceslav Nedelea - 1 ședință / 1 zi
Victor Mîndru - 1 ședință / 1 zi

Ședințe

Zile de ședință

Ședințe

Zile de ședință

3

4

2

2

Președinți/e de ședințe
Corneliu Pântea - 3 ședințe / 4 zile

Corneliu Pântea - 2 ședințe / 2 zile

* Informații detaliate despre ședințele desfășurate în perioada 15 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2021
găsiți în Anexa 1.
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3. PREZENȚA CONSILIERILOR LA ȘEDINȚELE CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

Prezenţa consilierilor la şedinţe este obligatorie. Potrivit Regulamentului CMC, absența fără motive
întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului poate duce la pierderea mandatului de consilier.
Totuși, în ultimii 6 ani de când PRIMĂRIAMEA monitorizează activitatea Consiliului municipal, nu a fost
înregistrat nici un caz în care vreun consilier să-și fi pierdut mandatul din acest motiv.
Şedinţele se pot desfășura doar dacă există cvorum. Mai exact, dacă în sală sunt prezenţi majoritatea
consilierilor aleşi, adică cel puțin 26.
Chiar dacă actualul Consiliu înregistrează o participare înaltă la ședințe (prezența medie a fost de 92%
în primul an de mandat, pe când în anii 2017 și 2018 de 76% și 81%), Primăria municipiului Chișinău și
secretarul Consiliului municipal nu a răspuns la solicitarea PRIMĂRIAMEA din ianuarie 2022 prin care am
cerut informație despre prezența consilierilor la ședințele din anul II de mandat.
4. INDEMNIZAȚII PENTRU PARTICIPAREA LA ȘEDINȚE

Pentru participarea la ședințe, consilierilor municipali li se achită o indemnizație de două salarii minime
(3300 lei) pentru fiecare zi de ședință, din care se rețin impozite. Până în iunie 2020, consilierii erau
remunerați cu 2000 lei pentru 8 ore de ședință și maxim 6 000 de lei pe lună. Pe 19 iunie 2020, la propunerea
executivului, consilierii au aprobat mărirea indemnizației până la 3 300 lei, fără limita de 6000 lei pe lună
sau 8 ore de lucru pe ședință. Executivul a argumentat necesitatea majorării prin faptul că aleșii locali din
municipiul Chișinău examinează un număr mare de proiecte și sunt implicați în multe alte activități, care nu
pot fi remunerate conform legislației.
Pe lângă participarea la ședințele CMC, consilierii se reunesc în ședințele comisiilor de specialitate,
desfășoară întâlniri și discuții cu locuitorii, elaborează proiecte, merg în teren pentru a examina diverse
probleme sau lucrări, participă în grupuri de lucru și alte activități pentru a găsi soluții la problemele
orașului. Consilierii sunt remunerați însă doar pentru participarea la ședințe.
Conform declarațiilor de venit ale consilierilor, în 2021 municipalitatea a achitat indemnizații pentru
participarea la ședințe în valoare de peste 4,7 mln de lei. Primăria însă a refuzat să ne ofere informații
oficiale despre aceasta. Menționăm că anterior primăria ne-a prezentat informații despre indemnizațiile
achitate pentru anul 2020 – 4,374 mln de lei.
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Primăria nu publică informația despre prezența și motivele absenței consilierilor de la ședințele CMC.
Despre indemnizațiile primite de fiecare ales municipal putem afla doar din declarațiile avere și interese
personale pe care aceștia sunt obligați să le depună anual.
5. INIȚIATIVELE CONSILIERILOR

Pentru a soluționa problemele cetățenilor și a administra orașul, consilierii pot să propună proiecte de
decizii. Dacă acestea sunt acceptate de majoritatea, ele trebuie implementate.
Conform informației furnizate de secretarul CMC, în al doilea an de mandat, aleșii municipali au inițiat
29 de proiecte de decizii, de 2 ori mai puține ca în primul an de mandat (62 de proiecte de decizii). Din
cele 91 de proiecte inițiate de consilieri în perioada 15 noiembrie 2019 și 15 noiembrie 2021, doar 70 au fost
examinate în plen (50 în primul an și 20 în al doilea an de mandat) și 52 au fost aprobate (36 în primul an
de mandat și 16 în al doilea).
Cele mai multe inițiative, în al doilea an de mandat, au venit de la platforma DA. 4 din cei 13 consilieri
au înregistrat 14 proiecte, dintre care 10 au fost aprobate. Dacă în primul an de mandat fracțiunea PAS a
înregistrat 22 de proiecte de decizii (18 aprobate), în al doilea fracțiunea a înregistrat doar 6 proiecte.
În cei doi ani de mandat, 2 din cele 9 partide reprezentate în CMC nu au avut nicio inițiativă și nu au
înregistrat nici un proiect de decizie – PD și FN. Consilierii neafiliați, care au ieșit din componența partidelor
Forța Nouă și PD din CMC, de asemenea, nu au înregistrat niciun proiect.
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STATISTICA CMC / Proiecte înregistrate de consilieri
anul I

anul II

Total

Aprobate

Total

Aprobate

8

6

5

2

22

18

6

3

18

7

14

10

5

1

1

0

5

0

2

0

0

0

0

0

0

0

-

-

2

1

1

1

2

2

0

0

-

-

0

0

F9

FORȚA
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Consilieri
neafiliați
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Cele mai multe proiecte de decizii în al doilea an de mandat au fost înregistrate de consilierul DA Iurie Tesa
(5 proiecte). În primul an de mandat, cu 6 proiecte de decizie, pe locul I s-au plasat Roman Cojuhari (PAS)
și Alexandru Bondarenco (PSRM).

STATISTICA CMC /

Top consilieri cu cele mai multe proiecte înregistrate

anul I

anul II

R. Cojuhari, PAS			
Al. Bondarenco, PSRM		

6
6

V. Klimenco, PP Șor		
A. Mandatii, PDA			

5
5

Al. Trubca, PAS			
Iu. Tesa, PDA			
I. Coșeru, PAS			
D. Ivanov, PAS			

4
4
4
4

Locul

1
Locul

2
Locul

3

I. Tesa, PDA			

5

A. Bondarenco, PDA		

4

A. Doroș, PDA			
A. Mandatii, PDA			
R. Cojuhari, PAS			

3
3
3

Cele mai multe proiecte de decizii aprobate, în al doilea an de mandat, le-a înregistrat consilierul DA
Iurie Tesa (3 proiecte), iar în primul an de mandat – consilierul PSRM Alexandru Bondarenco (5 proiecte).
Dacă în primul an de mandat, locul II a fost ocupat de 4 consilieri PAS, în al doilea an de mandat acesta a
fost împărțit de consilierul PAS Roman Cojuhari, consilierele DA Aliona Mandatii și Aliona Doroș și consilierul
PSRM Alexandru Bondarenco.
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STATISTICA CMC /

Top consilieri cu cele mai multe proiecte aprobate

anul I

anul II
Locul

Al. Bondarenco, PSRM		

5

1

I. Tesa, PDA			

3

Locul
D. Ivanov, PAS			
Al. Trubca, PAS			
I. Coșeru, PAS			
R. Cojuhari, PAS			

4
4
4
4

2

R. Cojuhari, PAS			
Al. Bondarenco, PSRM		
A. Doroș, PDA			
A. Mandatii, PDA			

2
2
2
2

R. Verbițchi, PDA			

3

Locul

A. Trubca, PAS			
A. Năstase, PDA			
C. Pântea, PUN			

1
1
1

3

* Lista proiectelor de decizie înaintate CMC de către consilierii municipali în perioada 15 noiembrie 2019 –
15 noiembrie 2021 o găsiți în Anexa 2.
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6. DECIZIILE CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

În cadrul ședințelor, consilierii examinează proiecte de decizii prin care se propun soluții la problemele
locuitorilor orașului și unele mecanisme care asigură buna funcționare a administrației publice locale.
Proiectele de decizii pot fi înaintate atât de consilierii municipali, cât și de executivul primăriei.
Deciziile se consideră adoptate dacă pentru acestea votează majoritatea consilierilor prezenți în sală, cu
excepția cazurilor în care legea prevede un număr mai mare de voturi. De exemplu, pentru deciziile privind
aprobarea bugetului municipal, administrarea bunurilor proprietate a municipiului, stabilirea taxelor şi
impozitelor locale, planificarea dezvoltării municipiului, asocierea cu alte consilii ș.a este necesar votul
majorității consilierilor aleși, adică cel puțin 26 de voturi.
În al doilea an mandat, consilierii au reușit să examineze aproximativ 565 subiecte. Dintre aceste,
apr. 436 au fost adoptate, 32 – respinse, 41 – transmise la reexaminare și 56 au fost audieri de informații
în urma cărora nu au fost adoptate decizii. Comparativ cu primul an de mandat, consilierii au examinat cu
155 de subiecte mai puțin. În primul an, consilierii au aprobat cu 149 de proiecte mai mult decât în al doilea.
În total, timp de jumătate de mandat, consilierii au aprobat 1285 de proiecte.
Toate deciziile aprobate de consilieri sunt supuse controlului obligatoriu al legalității. Astfel, fiecare decizie
se expediază oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la semnarea acesteia. În cazul
în care oficiul teritorial al Cancelariei de Stat consideră că o decizie este ilegală, acesta notifică Consiliul
și cere modificarea sau abrogarea totală sau parţială. În termen de 30 de zile de la data primirii notificării,
Consiliul municipal trebuie să modifice sau să abroge actul contestat. În cazul în care Consiliul își menține
poziția sau nu reexaminează decizia contestată, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa
în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului. Sesizarea instanței poate avea loc și în cazul
în care Consiliul municipal nu oferă niciun răspuns în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de
modificare sau de abrogare a deciziei.
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STATISTICA CMC / Activitatea CMC în cifre
anul I

anul II

585

436

aprobate

720

50

proiecte

30
55

respinse
transmise
la reexaminare
audieri
de informații

565

32

proiecte

41
56

Între 15 noiembrie 2020 și 15 noiembrie 2021 (anul II de mandat), Cancelaria de Stat a examinat 419 decizii.
Dintre acestea, 11 decizii au fost calificate drept ilegale (cu 4,1% mai puțin decât în primul an), iar în 7 cazuri
au fost inițiate acțiuni în instanța de judecată pentru a fi abrogate (cu 4,3% mai puțin ca în primul an).
Situaţia la acest capitol se îmbunătăţește constant. În anul 2018, din cele 365 decizii aprobate de componența
anterioară a Consiliului municipal, 15% (57 decizii) au fost calificate ilegale, în primul an de mandat al
Consiliului ales în octombrie 2019 – 6,7% (39 decizii), iar în anul II de mandat – 2,6% (11 decizii). A scăzut și
numărul deciziilor contestate de Cancelarie în judecată de la 9% (32 decizii) în 2018 la 6% (35 decizii) în
primul an de mandat a actualului CMC și 1,7% în al doilea an (7 decizii).
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STATISTICA CMC / Activitatea CMC în cifre
anul I

anul II

584

Decizii verificate
de Cancelaria de stat

419

39 (6,7%)

Notificări de abrogare a deciziilor
calificate drept ilegale

11 (2,6%)

35 (6%)

Acţiuni în judecată

7 (1,7%)

4

Cazuri de prezentare suplimentară a
actelor și calificare a deciziilor drept legale

4
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MAI MULTE DESPRE CONSILIERI
Un Consiliu local funcționează bine atunci când locuitorii pot apela la aleșii lor pentru a le solicita
ajutorul în diverse probleme cu care se ciocnesc în raport cu municipalitatea. Pentru aceasta, este nevoie
ca informațiile de contact ale consilierilor, orele de audiență și domeniile de care sunt responsabili să
fie făcute publice. Din păcate, pe site-ul oficial al primăriei municipiului Chișinău este publicată doar
lista consilierilor, formațiunea politică și comisia din care face parte consilierul.
Datele de contact și orele de audiență sunt indicate doar la două fracțiuni, PAS și PSRM. Dacă în primul
an de mandat, pagina web a primăriei erau afișate doar contactele și orele de audiență pentru fracțiunea
PAS, în 2021 și fracțiunea PSRM a afișat orele de audiență, telefonul de contact și adresa electronică la
care poate fi contactată de către locuitorii municipiului. Invităm toate fracțiunile și consilierii să comunice
locuitorilor orele de audiență prin afișarea acestora pe pagina web.

Fracțiunea PAS din cadrul Consiliului municipal Chișinău
Email - fractiuneapas.cmc@gmail.com Tel. - 022 201 713
Ore de audiență - marți și joi, 10:00 - 13:00, bir.21
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Primăria Mun. Chișinău
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Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
Email - fractiapsrm@mail.ru
Tel. - 022 20 16 40
Ore de audiență - luni, 10:00 - 12:00, bir.18
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Primăria Mun. Chișinău

Informația de contact este necesară, dar insuficientă. Locuitorii, de asemenea, trebuie să fie informați
despre activitatea consilierilor, inclusiv proiectele pe care le inițiază. Prezentăm o scurtă analiză a activității
consilierilor pe fracțiuni și formațiuni politice:
1. ACTIVITATEA CONSILIERILOR PE FRACȚIUNI

În actualul Consiliu municipal s-au constituit 4 fracțiuni:





Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)
Fracțiunea ACUM Platforma DA
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS)
Fracțiunea Partidului Liberal (PL)
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Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021
Numărul de mandate

22

22

Președintele fracțiunii - Serghei Afanasenco
Consilierii fracțiunii
Eugenia Ceban
Alexandr Comarov
Vasili Chirtoca
Tatiana Corcimari
Elena Hrenova
Colomieț Daria
Valeriu Lupașcu
Alexandr Melniciuc
Victor Poleacov
Irina Zababurina
Alexandru Aghenie

Serghei Afanasenco
Dinari Cojocaru
Alexandr Odințov
Ludmila Polodiuc
Svetlana Popa
Alexandra Tolocico
Serghei Basiuc-Brînzei
Grigore Bejenaru
Alexandr Bondarenco
Ghenadie Botnaru
Silvia Grigorieva

Eugenia Ceban
Alexandr Comarov
Vasili Chirtoca
Tatiana Corcimari
Elena Hrenova
Colomieț Daria
Valeriu Lupașcu
Alexandr Melniciuc
Victor Poleacov
Irina Zababurina
Alexandru Aghenie

Serghei Afanasenco
Dinari Cojocaru
Alexandr Odințov
Ludmila Polodiuc
Svetlana Popa
Alexandra Tolocico
Serghei Basiuc-Brînzei
Grigore Bejenaru
Alexandr Bondarenco
Ghenadie Botnaru
Silvia Grigorieva

Prezența la ședințe
93%

??? *
Prezidarea ședințelor
5 ședințe / 8 zile de ședință

5 ședințe / 9 zile de ședință
Dinari Cojocaru - 2 ședințe
Alexandr Comarov - 1 ședință
Victor Poleacov - 1 ședință
Vitalie Mucan - 1 ședință

Victor Poleacov - 3 ședințe
Vitalie Mucan - 2 ședințe

Proiecte de decizii inițiate
8 total / 6 aprobate

5 total / 2 aprobate

Platforma electorală - http://bit.ly/3rqw5mc
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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Fracțiunea ACUM
Platforma DA
15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021
Numărul de mandate

10

13

Președintele fracțiunii - Andrei Năstase
Consilierii fracțiunii
Andrei Năstase
Aliona Mandatii
Aliona Doroș
Cristina Jitari
Zinaida Duca
Ina Gaidău
Ion Macovei

Sergiu Rotari
Iurie Tesa
Ruslan Verbițchi

Andrei Năstase
Aliona Mandatii
Aliona Doroș
Cristina Jitari
Zinaida Duca
Ina Gaidău
Ion Macovei

Sergiu Rotari
Iurie Tesa
Ruslan Verbițchi
Rusu Aurel
Tîșcul Ala
Țurcan Ilie

Prezența la ședințe
94%

??? *
Prezidarea ședințelor

3 ședințe / 5 zile de ședință

5 ședințe / 8 zile de ședință

Andrei Năstase - 3 ședințe
Aliona Mandatii - 1 ședință

Iurie Tesa - 1 ședință
Aliona Mandatii - 2 ședințe
Aliona Doroș - 1 ședință

Proiecte de decizii inițiate
18 total / 7 aprobate

14 total / 10 aprobate

Platforma electorală - https://bit.ly/3ej5vrA
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate
(PAS)
15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021

9

Numărul de mandate

13

Vasile Grădinaru

Președintele fracțiunii

Roman Cojuhari

Consilierii fracțiunii
Vasile Grădinaru
Zinaida Popa
Alexandr Trubca
Roman Roșca
Ion Bîndiu
Roman Cojuhari
Ina Coșeru

Dumitru Ivanov
Angela Munteanu-Pojoga

Roman Cojuhari
Zinaida Popa  
Roman Roșca
Ion Bîndiu
Umaneţ Anatolie
Dumitru Ivanov

Prezența la ședințe
93%

??? *
Prezidarea ședințelor

6 ședințe / 7 zile de ședință

3 ședințe / 5 zile de ședință

Vasile Grădinaru - 4 ședințe
Angela Munteanu-Pojoga - 1 ședință
Zinaida Popa - 1 ședință

Dumitru Ivanov - 1 ședință
Ina Coșeru - 1 ședință
Roman Cojuhari / Zinaia Popa - 1 ședință

Proiecte de decizii inițiate
22 total / 18 aprobate

6 total / 3 aprobate

Platforma electorală - https://bit.ly/3ej5vrA
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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Fracțiunea Partidului Liberal
(PL)
15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021
Numărul de mandate

3

3

Președintele fracțiunii - Ion Cebanu
Consilierii fracțiunii
Ion Cebanu
Veronica Herța
Dorin Chirtoacă

Ion Cebanu
Veronica Herța
Mariana Lungu

Prezența la ședințe
??? *

76%
Prezidarea ședințelor
2 ședințe / 3 zile de ședință

1 ședință / 1 zi de ședință

Veronica Herța - 1 ședință
Ion Cebanu - 1 ședință

Ion Cebanu - 1 ședință / 1 zi

Proiecte de decizii inițiate
5 total / 1 aprobat

1 total / 0 aprobate

Platforma electorală - https://bit.ly/2PIGwnd
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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2. ACTIVITATEA CONSILIERILOR REPREZENTANȚI AI PARTIDELOR POLITICE,
DAR FĂRĂ FRACȚIUNE ÎN CMC

Partidul politic „Șor”
15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021
Numărul de mandate

2

2
Consilierii fracțiunii
Valerii Klimenco
Serghei Burgudji

Prezența la ședințe
??? *

96%
Prezidarea ședințelor
2 ședințe / 4 zile de ședință

0 ședințe prezidate

Valerii Klimenco - 2 ședințe

Proiecte de decizii inițiate
5 total / 0 aprobate

2 total / 0 aprobate

Platforma electorală - lipsește
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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Partidul Democrat
(PD)
În primul an de mandat, Partidul Democrat era reprezentat în CMC de către doi consilieri - Victor Mîndru și
Veaceslav Nedelea. În cel de-al doilea an de mandat, Veaceslav Nedelea a părăsit Partidul Democrat și își
continuă activitatea în CMC în calitate de consilier neafiliat. Astfel, Partidul Democrat a rămas cu un singur
reprezentant în CMC.

15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021
Numărul de mandate

2

1
Consilierii fracțiunii

Victor Mîndru
Veaceslav Nedelea

Victor Mîndru

Prezența la ședințe
94%

??? *
Prezidarea ședințelor

2 ședințe / 2 zile de ședință

3 ședințe / 4 zile de ședință

Veaceslav Nedelea - 1 ședință
Victor Mîndru - 1 ședință

Veaceslav Nedelea - 1 ședință
Victor Mîndru - 2 ședințe

Proiecte de decizii inițiate
0 proiecte inițiate

0 proiecte inițiate

Platforma electorală - https://bit.ly/3v1YaCy
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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F9

FORȚA
NOUĂ

Mișcarea social-politică „Forța Nouă” din Moldova
(F9)

În cei doi ani de mandat, Forța Nouă a avut patru reprezentanți în CMC:
 Victor Chironda (15 noiembrie 2019 - 18 decembrie 2019)
 Sergiu Tofilat (18 decembrie 2019 - 19 ianuarie 2021)
 Olga Rujanschi (19 ianuarie 2021 - 21 aprilie 2021)
 Victor Bunescu (21 aprilie 2021 - prezent)
La 15 iulie 2021, Victor Bunescu a anunțat că nu mai reprezintă Forța Nouă și își continuă activitatea
în CMC în calitate de consilier neafiliat. Astfel, Mișcarea social-politică Forța Nouă și-a încetat scurta
activitate în CMC.

15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021
Numărul de mandate

1

Consilierii fracțiunii

Sergiu Tofilat

-

Prezența la ședințe
89%

-

Prezidarea ședințelor
0 ședințe prezidate

-

Proiecte de decizii inițiate
0 proiecte inițiate

Platforma electorală - https://bit.ly/2PwHvGP

-
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Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
(PCRM)
15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021
Numărul de mandate

1

1
Consilierii fracțiunii

Nicolai Rusol

Ivan Filimon

Prezența la ședințe
??? *

89%
Prezidarea ședințelor
0 ședințe prezidate

0 ședințe prezidate

Proiecte de decizii inițiate
2 total / 2 aprobate

0 proiecte inițiate

Platforma electorală - lipsește
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
(PUN)
15 noiembrie 2020

15 noiembrie 2021
Numărul de mandate
1
Consilierii fracțiunii
Corneliu Pântea

Prezența la ședințe
??? *

97%
Prezidarea ședințelor
3 ședințe / 4 zile de ședință

2 ședințe / 2 zile de ședință

Proiecte de decizii inițiate
2 total / 2 aprobate

0 proiecte inițiate

Platforma electorală - lipsește
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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3. CONSILIERI FĂRĂ FRACȚIUNE ȘI NEAFILIȚI POLITIC

În primul an de mandat, toți consilierii erau afiliați unei fracțiuni și/sau unui partid. Pe parcursul celui de-al
doilea an de mandat, doi dintre cei 51 de consilieri - Veaceslav Nedelea (PD) și Victor Bunescu (Forța Nouă),
au părăsit partidul pe lista căruia au fost numiți în Consiliul municipal. Astfel, consilierii PD în CMC s-au
redus de la 2 la 1 membru, iar Forța Nouă care avea un singur membru, a încetat să mai fie reprezentată în
consiliu. Consilierii Nedelea și Bunescu își continuă activitatea în CMC independent, în calitate de consilieri
neafiliați.
Situația la 15 noiembrie 2021
Veaceslav Nedelea

Victor Bunescu

Formațiunea cu care a candidat în Consiliu
Partidul Democrat (PD)

Forța Nouă (F9)

Prezența la ședințe
Anul II - ? *

Anul I - 93%
Anul II - ? *
Prezidarea ședințelor
0 ședințe prezidate

0 ședințe prezidate

Proiecte de decizii inițiate
0 proiecte inițiate
* Primăria nu a oferit informații despre prezența consilierilor și indemnizațiile achitate
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OBSERVAȚII, CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Deseori, în cadrul ședințelor Consiliului Municipal Chișinău au loc mai multe încălcări, atât ale prevederilor
legale, a Regulamentului de funcționare a Consiliului municipal, dar și a normelor morale. În raportul de
monitorizare a activităţii Consiliului municipal Chișinău din primul an de mandat, am prezentat o serie de
recomandări pentru o activitate mai eficientă și transparentă. Schimbări semnificative în al doilea an de
mandat, nu am depistat. În continuare atestăm practici care contravin principiilor bunei guvernări.
Prezentăm observațiile adunate în urma monitorizării ședințelor Consiliului municipal. Formulăm
concluzii despre transparența procesului decizional și implicarea cetățenilor. Oferim recomandări pentru
îmbunătățirea acestor procese.
1. Nu există suficiente informații oficiale publice și ușor accesibile despre consilierii municipali.
Pe pagina primăriei, locuitorii pot găsi componența nominală a Consiliului municipal, a comisiilor de
specialitate și datele de contact a doar două fracțiuni.
RECOMANDĂM: Plasarea pe site-ul primăriei a pozelor, datelor de contact, orele de audiență,

rapoartele anuale de activitate, declarațiile de avere și interese personale, proiectele de decizii inițiate,
prezența la ședințe, indemnizațiile, consultările publice organizate și alte informații relevante despre
fiecare dintre consilieri.
Încurajăm aleșii și fracțiunile din CMC să informeze locuitorii despre acțiunile inițiate și să prezinte
rapoarte de activitate anuale, conform priorităților cetățenilor și promisiunilor electorale. Acest lucru
va oferi cetățenilor posibilitatea să afle cine sunt consilierii municipali, iar aceștia, la rândul lor, săși facă cunoscute activitățile și realizările, astfel contribuind la sporirea gradului de transparență în
procesul decizional.

2. Modalitatea de exprimare și numărare a voturilor nu este eficientă. Procedura de vot este anevoioasă,
iar numărarea voturilor – imprecisă. Numărul total de voturi anunțat de președintele ședinței nu
întotdeauna coincide cu numărul de consilieri prezenți în sală sau chiar suma voturilor exprimate de
fiecare fracțiune/consilieri fără fracțiune în parte.

MANDAT 2019 - 2023: retrospectiva anului II

35

RECOMANDĂM utilizarea sistemului electronic de vot. Deși decizia privind votul electronic a fost

adoptată încă în martie 2016, iar echipamentul necesar a fost instalat în martie 2017, până în prezent
consilierii nu utilizează acest sistem. Din mai 2020, din cauza situației epidemiologice, consilierii
desfășoară ședințele în sălile preturilor de sector. Fiind mai spațioase, acestea permit păstrarea
distanței, însă fac imposibilă utilizarea sistemului de vot electronic, care este instalat în sala de
ședințe din incinta primăriei. Înțelegem că situația epidemiologică creează impedimente, dar solicităm
transferarea ședințelor în sala echipată cu sistemul electronic de vot imediat după înlăturarea
restricțiilor. De asemenea, recomandăm examinarea opțiunilor alternative de vot electronic, inclusiv la
distanță, pentru situații excepționale.
Implementarea sistemului electronic de vot va spori transparența procesului decizional. Dacă s-ar
cunoaște nominal cum a votat un consilier, aceasta ar crește responsabilitatea acestuia. Cetățenii ar
putea vedea mai clar cine vine la lucru şi cum votează consilierii problemele care îi interesează.

3. Pe timp de pandemie (cod roșu și oranj), ședințele se desfășurau offline, deseori fără respectarea
distanței sociale și a normelor antiepidemiologice, deși Regulamentul oferă consilierilor dreptul
de a se întruni online. La ședința din 21 mai 2020, consilierii au aprobat o serie de modificări la
Regulamentul CMC care permit Consiliului municipal și comisiilor de specialitate să desfășoare
ședințe în regim online, în situații excepționale. Totuși, în doi ani de mandat și de pandemie, consilierii
s-au reunit doar în ședințe offline, deseori fără păstrarea distanței sociale și măsurilor de protecție. În
timpul ședințelor, consilierii pot fi văzuți fără mască și cum nu respectă distanța socială.
RECOMANDĂM desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate CMC și ale Consiliului Municipal

Chișinău în regim online, în situații excepționale. Încurajăm aleșii și executivul să învețe din experiența
pandemică și să ia măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a procesului decizional, în
orice condiții. Pentru ca aceasta să fie funcțională, iar aleșii să poată lua decizii prompt, procedura
trebuie elaborată și testată, iar cadrul legal trebuie să fie consultat și ajustat, dacă este necesar.

4. Practicile din Consiliul municipal nu încurajează participarea cetăţenilor în procesul decizional.
Potrivit Legii privind transparenţa în procesul decizional, orice iniţiativă trebuie să parcurgă o serie de
etape pentru a ajunge să fie adoptată. Printre acestea se numără:
(1) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
(2) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
(3) consultarea cetăţenilor ş.a
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Aceste etape nu sunt mereu respectate, iar dacă o persoană este interesată de vreun subiect, aceasta
va întâmpina dificultăți în a urmări parcursul iniţiativei. Pentru a afla care este etapa la care se află
un proiect de decizie, dacă a obținut avizele necesare, când urmează să fie prezentat în plen, care
a fost decizia consilierilor asupra proiectului, cetățeanul trebuie zilnic să verifice site-ul primăriei,
să răsfoiască toate anunțurile despre desfășurarea ședințelor comisiilor și cele ale Consiliului, să
analizeze agende cu peste 100 de subiecte, să descarce fișiere arhivate, să participe direct sau să
urmărească înregistrarea video de la ședințe. Toate aceste obstacole fac ca cetățeanul să nu fie
motivat să participe în procesul decizonal.
RECOMANDĂM: Revizuirea mecanismului actual de evidență și plasare pe site a proiectelor de decizii

și deciziilor CMC. Fiecare proiect de decizie să fie plasat pe site-ul primăriei în ordinea în care a fost
înregistrat, cu indicarea autorului și etapei la care se află acesta – dacă a obținut avizele necesare, dacă
a fost supus consultărilor publice și care au fost concluziile acestora, data ședinței la care urmează să
fie examinat. În așa fel, oricine va putea urmări evoluția subiectului care îl interesează și se va putea
implica la oricare dintre etape.

4. Consilierii au restanțe la capitolul disciplină. Ședințele CMC încep cu întârzieri, iar atunci când este
anunțată o pauză, consilierii revin în sală mai târziu decât ora stabilită. Unii consilieri se prezintă rar la
ședințele CMC, fără a fi cumva sancționați. Chiar dacă regulamentul privind constituirea și funcționarea
Consiliului Municipal Chișinău interzice proferarea de insulte sau calomnii, consilierii uneori utilizează
un limbaj neadecvat, se întrerup reciproc și perturbă liniștea în timpul ședințelor.
RECOMANDĂM: Utilizarea cât mai eficientă a timpului alocat ședințelor, prin aplicarea sancţiunilor

pentru încălcarea prevederilor regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal
Chișinău și informarea cetăţenilor despre acestea. De asemenea, îndemnăm consilierii să se adreseze
respectuos colegilor și să utilizeze cât mai eficient timpul alocat ședințelor.

Doar prin transparență și dialog se poate construi încredere între cetățeni și aleșii locali, astfel ca aceștia să
colaboreze și să identifice împreună soluții la problemele prioritare pentru locuitori.
Un oraș bun este un efort comun 
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ANEXE
ANEXA 1. Ședințe CMC desfășurate în perioada 15 noiembrie 2019 - 15 noiembrie 2021
Data deschiderii, tipul, zilele de ședință și președintele ales.
ANUL I
Data

Tipul

Zilele de ședință

Președintele ședinței

15.11.19

de constituire

15.11.19

Alexandr Comarov (PSRM)

20.11.19

extraordinară

20.11.19

Vasile Grădinaru (PAS)

27.11.19

extraordinară

27.11.19

Vasile Grădinaru (PAS)

13.12.19

extraordinară

13.12.19

Veronica Herța (PL)

19.12.19

extraordinară

19.12.19

Valerii Klimenco (PP Sor)

26.12.19

extraordinară

26.12.19

Veaceslav Nedelea (PD)

15.01.20

extraordinară

15.01.20

Corneliu Pântea (PUN)

6.02.20

extraordinară

6.02.20

Vasile Grădinaru (PAS)

20.02.20

extraordinară

20.02.20

Victor Poleacov (PSRM)

extraordinară

27.02.20

5.03.20

extraordinară

5.03.20

Aliona Mandatii (PDA)

10.03.20

extraordinară

10.03.20

Vasile Grădinaru (PAS)

19.05.20

extraordinară

19.05.20

Valerii Klimenco (PP Sor)

extraordinară

21.05.20

extraordinară

26.05.20

9.06.20

extraordinară

9.06.20

extraordinară

10.06.20

18.06.20

extraordinară

18.06.20

extraordinară

19.06.20

extraordinară

25.06.20

25.06.20

Andrei Năstase (DA)
Dinari Cojocaru (PSRM)
Victor Mîndru (PD)
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Data

Tipul

Zilele de ședință

Președintele ședinței

2.07.20

extraordinară

2.07.20

Corneliu Pîntea (PUN)

extraordinară

9.07.20

14.07.20

extraordinară

14.07.20

extraordinară

16.07.20

23.07.20

extraordinară

23.07.20

extraordinară

28.07.20

4.08.20

extraordinară

4.08.20

extraordinară

6.08.20

11.08.20
31.08.20

extraordinară

11.08.20

extraordinară

13.08.20

extraordinară

31.08.20

Zinaida Popa (PAS)
Andrei Năstase (DA)
Vitalie Mucan (PSRM)
Ion Cebanu (PL)
Andrei Năstase (DA)

24.09.20

extraordinară

24.09.20

Corneliu Pântea (PUN)

1.10.20

extraordinară

1.10.20

Dinari Cojocaru (PSRM)

extraordinară

6.10.20

20.10.20
Total - 24

extraordinară

20.10.20
35
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ANUL II
Data

Tipul

Zilele de ședință

Președintele ședinței

24.11.20

extraordinară

24.11.2020

Ion Cebanu (PL)

27.11.2020

extraordinară

27.11.2020

Veaceslav Nedelea (PD)

17.12.2020

extraordinară

17.12.2020

Vitalie Mucan (PSRM)

22.12.2020

extraordinară

22.12.2020

Aliona Doroș (DA)

23.12.2020

de îndată

23.12.2020

Ina Coșeru (PAS)

28.12.2020

extraordinară

28.12.2020

Corneliu Pântea (PUN)

29.12.2020

de îndată

29.12.2020

Victor Poleacov (PSRM)

21.01.2021

extraordinară

21.01.2021

Aliona Mandatii (DA)

26.01.2021
30.03.2021

extraordinară

30.03.2021

Victor Poleacov (PSRM)

31.03.2021
02.04.2021
15.04.2021

extraordinară

15.04.2021

Dumitru Ivanov (PAS)

20.04.2021
02.07.2021

extraordinară

02.07.2021

Victor Poleacov (PSRM)

15.07.2021

extraordinară

15.07.2021

Victor Mîndru (PD)

22.07.2021

extraordinară

22.07.2021

Iurie Tesa (DA)

27.07.2021

extraordinară

27.07.2021

Zinaida Popa (PAS)

29.07.2021

Roman Cojuhari (PAS)
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Data

Tipul

Zilele de ședință

Președintele ședinței

7.10.2021

extraordinară

7.10.2021

Aliona Mandatii (Platforma DA)

12.10.2021
13.10.2021
19.10.2021
21.10.2021

de îndată

21.10.2021

Corneliu Pântea (PUN)

28.10.2021

extraordinară

28.10.2021

Vitalie Mucan (PSRM)

29.10.2021
4.11.2021

Extraordinară

4.11.2021
5.11.2021

Total: 18

28
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MANDAT 2019 - 2023: retrospectiva anului II

41

ANEXA 2. Lista proiectelor de decizie înaintate CMC de către consilierii municipali
în perioada 15 noiembrie 2019 - 15 noiembrie 2021

Nr.

ANUL I

Denumirea proiectului de decizie

Consilierul
municipal
care a
înregistrat
proiectul de
decizie

Entitatea
politică
pe care o
reprezintă
consilierul
municipal

Data
înregistrării
proiectului de
decizie

Data
dezbaterii
proiectului
de decizie la
ședința CMC

Statutul
proiectului
de decizie
(aprobat/
respins/
reexaminare)

1

Reparația căilor de acces către instituțiile
publice de învățământ primar și secundar din
mun. Chișinău

V. Grădinaru

PAS

12.12.2019

13.12.2019

Aprobat

2

Inițierea transmiterii din proprietatea publică
a statului în proprietatea publică a municipiului Chișinău, domeniul public, a unui teren
din str. N. Testemițeanu, 31, proiectarea și
construcția străzii Tudor Strișcă, până la str.
N.Testemițeanu

Al. Odințov

PSRM

16.12.2019

19.12.2019

Aprobat

3

Depunerea candidaturii și participarea
orașului Chișinău pentru obținerea titlului de
capitală europeană a tineretului

D. Ivanov

PAS

18.12.2019

19.12.2019

Aprobat

4

Crearea Grupului de lucru pentru efectuarea
unui control la Î.M. „Piața Centrală”

V. Klimenco

PP ȘOR

18.12.2019

19.12.2019

Aprobat

5

Stabilirea premiului anual și suplimentelor
salariale persoanelor care dețin funcții de
demnitate publică, funcționarilor publici,
personalului auxiliar și personalului care
efectuează deservirea tehnică din cadrul
aparatului Primăriei mun. Chișinău, preturilor
de sector, direcțiilor generale și direcțiilor
Consiliului municipal Chișinău

V. Herța

PL

19.12.2019

26.12.2019

Reexaminare

6

Completarea Regulamentului privind
compensarea cheltuielilor persoanelor
defavorizate din municipiul Chișinău la
efectuarea plăților pentru serviciile comunale
și resurse energetice în sezonul rece, aprobat
prin decizia 15/6 din 22.12.2017

D. Ivanov

PAS

16.01.2020

06.02.2020

Aprobat
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7

Operarea unor modificări în decizia
Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din
26.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului
municipal pe anul 2020 în lectura a doua”

V. Herța

PL

8

Completarea deciziei CMC nr. 10/2
din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea
regulamentului de desfășurare a activității de
comerț în m. Chișinău”

Al. Trubca

PAS

9

Stabilirea suprafeței totale a apartamentului
nr. 3a din str. Liviu Deleanu nr. 5/4g

Iu. Tesa

10

Crearea Comisiei pentru efectuarea
controlului legalității privatizării terenului ce
aparține SA „Taxi-service”

11

30.01.2020

06.02.2020

Reexaminare

20.02.2020

Aprobat

30.01.2020

06.02.2020

Aprobat

Platforma DA

07.02.2020

20.02.2020

Reexaminare

V. Klimenco

PP ȘOR

12.02.2020

19.05.2020

Reexaminare

Modificarea rutei de troleibuz nr. 35 str. V.
Alecsandri-or. Durlești

Iu. Tesa

Platforma DA

14.02.2020

-

-

12

Îmbunătățirea serviciului managementului
deșeurilor menajere solide în municipiul
Chișinău pe anul 2020

I. Coșeru

PAS

14.02.2020

06.02.2020

Reexaminare

20.02.2020

Aprobat

13

Eficientizarea activității întreprinderilor
municipale

R. Cojuhari

PAS

18.02.2020

27.02.2020

Reexaminare

14

Completarea Metodologiei calculării prețului
estimativ al terenurilor din intravilanul mun.
Chișinău, aprobată prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 3/24 din 02.04.2013

Al. Bondarenco

PSRM

18.02.2020

18.06.2020

Aprobat

15

Constituirea Comisiei pentru efectuarea
controlului în cadrul Întreprinderii Municipale
„Piața Centrală” referitor la prestarea
serviciilor de alimentație publică a copiilor
din instituțiile publice de învățământ școlar și
preșcolar din mun. Chișinău

R. Verbițchi

Platforma DA

02.03.2020

26.05.2020

Aprobat

16

Organizarea acțiunilor de plantare a arborilor
în memoria băștinașilor din municipiul
Chișinău căzuți pe câmpurile de luptă din
cel de-al Doilea război Mondial și în onoare
aniversării a 75-a de la Victoria asupra
fascismului

N. Rusol

PCRM

03.03.2020

18.06.2020

Aprobat
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17

Completarea Regulamentului privind
constituirea și funcționarea Consiliului
municipal Chișinău, aprobat prin decizia nr.
2/1 din 14.06.2016

D. Ivanov

PAS

17.04.2020

21.05.2020

Aprobat

18

Cu privire la solicitarea Guvernului Republicii
Moldova de inițiere a unui proiect de lege

Al.
Bondarenco

PSRM

29.04.2020

-

-

19

Operarea de modificări în decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 3/5 din 20.02.2020

I. Coșeru

PAS

08.05.2020

21.05.2020

Aprobat

20

Întreprinderea măsurilor de recuperare
a dreptului de proprietate publică a
municipiului Chișinău asupra terenurilor
înstrăinate în baza hotărârii judecătorești din
26.08.2016

Al.
Bondarenco

PSRM

11.05.2020

18.06.2020

Aprobat

21

Operarea de modificări la Decizia CMC nr. 4/5
din 13.12.2019

C. Pântea

PUN

13.05.2020

-

-

22

Operarea de modificări în bugetul
municipiului Chișinău pe anul 2020

A. Doroș

Platforma DA

15.05.2020

-

-

23

Operarea de modificări la decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 1/4-2 din 15.11.2019 „Cu
privire la componența nominală a comisiilor
de specialitate pentru diferite domenii de
activitate”

V. Klimenco

PP ȘOR

15.05.2020

09.06.2020

Reexaminare

24

Distribuirea resurselor financiare pentru
susținerea persoanelor ce dețin patentă de
întreprinzător

A. Doroș

Platforma DA

15.05.2020

19.05.2020

Reexaminare

25

Operarea de modificări în decizia nr. 6/1 din
26.12.2019 „Aprobarea și punerea în aplicare
a taxelor locale pentru anul 2020”

R. Cojuhari

PAS

15.05.2020

21.05.2020

Aprobat

26

Crearea grupului de lucru pentru
eficientizarea managementului financiar

D. Ivanov

PAS

18.05.2020

26.05.2020

Aprobat

27

Distribuirea resurselor financiare pentru
susținerea lucrătorilor din sistemul medical
angajați ai instituțiilor medico-sanitare
publice ale municipiului Chișinău

I. Cebanu

PL

18.05.2020

26.05.2020

Reexaminare

09.06.2020

Reexaminare
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28

Interzicerea plasării materialelor
publicitare și a spoturilor video cu caracter
propagandistic și/sau tentă electorală în
instituțiile de transport public din mun.
Chișinău

I. Cebanu

26.05.2020

Reexaminare

09.06.2020

Reexaminare

Operarea de modificări în bugetul municipal
Chișinău pe anul 2020

I. Cebanu

26.05.2020

Reexaminare

09.06.2020

Reexaminare

30

Abrogarea deciziei Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020

A. Mandatii

Platforma DA

19.05.2020

19.05.2020

Reexaminare

31

Aprobarea planului de reînnoire a parcului
rulant al sistemului de transport public din
municipiul Chișinău pentru anii 2020-2023

Al. Trubca

25.06.2020

Reexaminare

PAS

19.05.2020

19.05.2020

Aprobat

32

Constituirea Comisiei pentru efectuarea
controlului în cadrul Întreprinderii Municipale
„Autosalubritate”

R. Verbițchi

Platforma DA

22.05.2020

10.06.2020

Aprobat

33

Asigurarea cu apa potabilă a copiilor din
instituțiile publice de învățământ preșcolare
din municipiul Chișinău

Z. Popa

PAS

28.05.2020

09.06.2020

Aprobat

34

Aprobarea Grupului de lucru de identificare a
soluției tehnice și financiare pentru sortarea
deșeurilor menajere solide în mun. Chișinău

I. Coșeru

PAS

03.06.2020

09.06.2020

Aprobat

35

Operarea de modificări în decizia CMC nr. 5/1
din 10.03.2020

Al. Trubca

PAS

05.06.2020

09.06.2020

Aprobat

36

Operarea de modificări în decizia CMC 6/3
din 19.05.2020

Al. Trubca

PAS

05.06.2020

09.06.2020

Aprobat

37

Operarea de modificări în decizia 6/9 din
21.05.2020 „Despre operarea de modificări
la decizia nr. 6/1 din 26.12.2019 „Cu privire la
aprobarea și punerea în aplicare a taxelor
locale pentru anul 2020”

R. Cojuhari

PAS

05.06.2020

18.06.2020

Aprobat

38

Distribuirea sumei remunerării consilierilor
municipali reprezentanți ai Consiliului
municipal Chișinău în Î. M. și S. A. în care
CMC deține o cotă-parte din capitalul social

V. Klimenco

PP ȘOR

05.06.2020

-

-

39

Inventarierea bunurilor imobile aflate în
gestiune la Direcția Cultură

I. Gaidău

Platforma DA

15.06.2020

18.06.2020

Reexaminare

29

PL

PL

18.05.2020

18.05.2020
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40

Inițierea procedurii de înlocuire a pavilioanelor moral învechite de pe teritoriul grădinițelor
din municipiul Chișinău

Al.
Bondarenco

PSRM

15.06.2020

02.07.2020

Aprobat

41

Inițierea concursului pentru ocuparea
funcțiilor manageriale în cadrul Direcțiilor de
Educație sectoriale și a concursurilor pentru
ocuparea funcției de director și director
adjunct în instituțiile de învățământ general
din municipiul Chișinău

A. MunteanuPojoga

PAS

15.06.2020

-

-

42

Examinarea cererii locuitorilor blocului de
locuit de pe str. Pandurilor, 70/2

Al.
Bondarenco

PSRM

30.06.2020

06.08.2020

Aprobat

43

Completarea Componenței Comisiei pentru
organizarea și desfășurarea licitațiilor
funciare cu strigare, aprobată prin decizia
CMC nr. 5/17 din 19.12.2019

R. Cojuhari

PAS

30.06.2020

14.07.2020

Aprobat

44

Instituirea Grupului de lucru pentru
examinarea ilegalităților comise în
desfășurarea lucrărilor de construcție pe
teritoriul municipiului Chișinău

A. Mandatii

Platforma DA

30.06.2020

09.07.2020

Aprobat

45

Atribuirea denumirii „Alexandr Suvorov” a
scuarului amplasat în perimetrul străzilor
Sfântul Andrei-Zamfir-Ion Pruncul

V. Klimenco

PP ȘOR

30.06.2020

-

-

46

Atribuirea Î.M. „Asociația de gospodărire a
spațiilor verzi” a unui lot de pământ din str.
Petru Maior

V. Chirtoca/ Al.
Bondarenco

PSRM

30.06.2020

-

-

47

Stabilirea ajutorului material persoanelor
care dețin funcții de demnitate publică,
funcționarilor publici și personalului care
efectuează deservirea tehnică din cadrul
aparatului Primăriei municipiului Chișinău,
preturilor de sector, direcțiilor generale și
direcțiilor Consiliului municipal Chișinău

A. Doroș

Platforma DA

01.07.2020

09.07.2020

Reexaminare

48

Punerea în aplicare a Regulamentului local
de urbanism al orașului Chișinău pentru
Zona Centrală istorică a orașului Chișinău

A. Mandatii

Platforma DA

01.07.2020

-

-
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49

Aprobarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcției vacante de
administrator al întreprinderii municipale

R. Cojuhari

PAS

04.08.2020

06.08.2020

Aprobat

50

Operarea de modificări la decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 1/4-2 din 15.11.2019
„Componența nominală a comisiilor de
specialitate pentru diferite domenii de
activitate”

C. Pântea

PUN

10.07.2020

04.08.2020

Aprobat

51

Demolarea barierelor și limitatoarelor de
acces de pe străzile municipiului Chișinău

Iu. Tesa

Platforma DA

22.07.2020

04.08.2020

Aprobat

52

Instituirea interdicției temporare (moratoriu)
asupra autorizării unor lucrări în Nucleul
Istoric al Chișinăului

V. Grădinaru

PAS

24.07.2020

-

-

53

Inițierea modificării Regulamentului
gestionării clădirilor, construcțiilor și
încăperilor cu altă destinație decât cea
locativă

R. Verbițchi

Platforma DA

29.07.2020

06.08.2020

Aprobat

54

Evacuare/demolare a azilului de câini fără
stăpân, construit ilegal pe str. Mircești

Iu. Tesa

Platforma DA

03.08.2020

06.08.2020

Aprobat

55

Instituirea unor reglementări temporare
pentru autorizarea lucrărilor de construcție
în Centrul – Nucleului Istoric al Orașului
Chișinăului

A. Mandatii

Platforma DA

06.08.2020

-

-

56

Protejarea spațiilor verzi de pe lângă Porțile
Chișinăului

Al. Bondarenco

PSRM

05.08.2020

11.08.2020

Aprobat

57

Aprobarea măsurilor în vederea asigurării
sortării deșeurilor menajere solide în
municipiul Chișinău

I. Coșeru

PAS

07.08.2020

13.08.2020

Aprobat

58

Modificarea denumirii Liceului Teatral
Orășenesc în Liceul Teatral Orășenesc „Iurie
Harmelin”

N. Rusol

PCRM

23.09.2020

06.10.2020

Aprobat
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59

Inițierea elaborării Regulamentului privind
modul de finanțare nerambursabilă din
bugetul Primăriei municipiului Chișinău
a proiectelor culturale propuse de către
asociațiile obștești, asociații de creație,
ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și
juridice

I. Gaidău

Platforma DA

28.09.2020

06.10.2020

Reexaminare

60

Măsuri de administrare a terenului din str.
Drumul Băcioiului, cu numărul cadastral
0100118294

A. Mandatii

Platforma DA

28.09.2020

01.10.2020

Exclus de pe
ordinea de zi

61

Anularea deciziei nr. 13/14-3 din 04.08.2020

R. Cojuhari

PAS

28.09.2020

06.10.2020

Reexaminare

62

Amenajarea Complexului memorial „Izvorul
lui Grigore Vieru”

A. Năstase

Platforma DA

05.10.2020

06.10.2020

Aprobat
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Nr.

ANUL II

Denumirea proiectului de decizie

Consilierul
municipal
care a
înregistrat
proiectul de
decizie

Entitatea
politică
pe care o
reprezintă
consilierul
municipal

Data
înregistrării
proiectului de
decizie

Data
dezbaterii
proiectului
de decizie la
ședința CMC

Statutul
proiectului
de decizie
(aprobat/
respins/
reexaminare)

1

Transmiterea blocului locativ nr. 30/3 din str.
Independenței, în gestiunea asociația de
coproprietari în condominiu nr. 60/7

Iu. Tesa

Platforma DA

23.11.2020

17.12.2020

Aprobat

2

Transmiterea blocurilor locative nr. 35 și
nr. 37 din str. Alexandr Pușkin, în gestiunea
Asociației de
coproprietari în condominiu nr. 56/225

Iu. Tesa

Platforma DA

23.11.2020

17.12.2020

Aprobat

3

Instituirea Grupului de lucru privind facturarea
„cota-parte” a serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare

Iu. Tesa

Platforma DA

27.11.2020

17.12.2020

Reexaminare

4

Elaborarea documentației urbanistice pentru
modificarea Planului urbanistic general al
oraşului Chișinău

A. Mandatii

Platforma DA

18.12.2020

23.12.2020

Aprobat

5

Abrogarea deciziei nr. 9/20-1 din 16.01.2019 și
modificarea deciziei nr. 3/32-12 din 19.05.2015

R. Cojuhari

PAS

18.12.2020

23.12.2020

Aprobat

6

Notificarea Societății EPA MEDIA S.R.L. despre
expirarea Contractului de parteneriat public
privat

R. Cojuhari

PAS

18.12.2020

22.12.2020

Reexaminare

7

Inițierea elaborării Registrului electronic unic
de evidență a patrimoniului municipiului
Chișinău

A. Doroș

Platforma DA

18.12.2020

23.12.2020

Aprobat

8

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru
amenajarea parcărilor auto în municipiului
Chișinău

A. Doroș

Platforma DA

18.12.2020

23.12.2020

Aprobat

9

Aprobarea în calitate de obiect de parteneriat
public-privat al Proiectului privind construcția
unei uzine de sortare/reciclare/reutilizare/
eliminare a deșeurilor solide, acumulate de
pe teritoriul municipiului Chișinău

A. Năstase

Platforma DA

18.12.2020

23.12.2020

Aprobat
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10

Efectuarea unui studiu pentru elaborarea
și implementarea unui sistem în domeniul
reciclării anvelopelor uzate

Al. Odințov

PSRM

12.01.2020

-

-

11

Reglementarea amplasării
stațiilor de alimentare cu produse petroliere
și gaz în limitele teritoriale ale municipiului
Chișinău

C. Pântea

PUN

14.01.2021

26.01.2021
31.03.2021

Reexaminare
Aprobat

12

Implementarea proiectului pilot privind capturarea, transportarea, evidența, sterilizarea,
vaccinarea și ciparea eânilor bară stăpân

R. Verbițchi

Platforma DA

20.01.2021

26.01.2021
31.03.2021

Reexaminare
Aprobat

13

Securizarea și dezvoltarea zonei Centru —
Nucleul Istoric al oraşului Chișinău

A. Mandatii

Platforma DA

10.02.2021

Retras

14

Implementarea proiectului — pilot privind
asigurarea securității pietonilor în sectorul
Botanica din municipiul Chișinău

S. Burgudji

PP ȘOR

18.02.2021

-

-

15

Securizarea și dezvoltarea zonei Centru —
Nucleul Istoric al oraşului Chișinău

A. Mandatii

Platforma DA

25.02.2021

02.04.2021

Aprobat

16

Stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului
municipal Chișinău a planurilor urbanistice
zonale și de detaliu

Al.
Bondarenco

PSRM

09.03.2021

02.04.2021

Aprobat

17

Aplicarea Regulamentului privind întreținerea
animalelor de companie cu și fără stăpân în
municipiul Chișinău

Iu. Tesa

Platfortna DA

09.03.2021

31.03.2021

Aprobat

18

Transmiterea în folosință a unor încăperi din
bd. Moscova, 12 lit. A (parter) AO „Organizația
Veteranilor din Republica Moldova”

Al.
Bondarenco

PSRM

15.03.2021

13.10.2021

Aprobat

19

Atribuirea denumirii unei străzi din Chișinău,
în cinstea poetului Nicolae Dabija

I. Cebanu

PL

26.03.2021

-

-

20

Modificarea componenței numerice a grupului
de lucru, instituit pentru organizarea și
desUașurarea achizițiilor publice necesare, în
scopul îmbunătățirii procesului de alimentație
în instituțiile publice școlare și preșcolare din
municipiu

A. MunteanuPojoga

PAS

07.04.2021

-

-

21

Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a
copiilor din instituțiile publice de învățământ
primare din municipiul Chișinău

Z. Popa

PAS

15.04.2021

20.04.2021

Retras de pe
OZ
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22

Cu privire la reparația și amenajarea
terenurilor de sport, fitness și a terenurilor de
joacă pentru copii

Iu. Tesa

Platforma DA

28.05.2021

02.07.2021
15.07.2021

Reexaminare

23

Neprelungirea relațiilor contractuale cu S.C.
„TCI-PRIM” S.R.L. asupra terenului municipal
din șos. Hîncești, 140/1

R. Cojuhari

PAS

15.06.2021

27.07.2021

Aprobat

24

Scutirea de achitare a plății de locațiune pe
perioada stării de urgență

R. Verbițchi

Platforma DA

17.06.2021

13.10.2021

Aprobat

25

Formarea bunului imobil din str. Mesager, 1

V. Klimenco

PP ȘOR

24.06.2021

-

-

26

Acceptarea localității Floreni în componența
municipiului Chișinău

A. Doroș

Platforma DA

30.06.2021

-

-

27

Aprobarea Standardelor de calitate în
transportul public din municipiul Chișinău

Al. Trubca

PAS

13.07.2021

22.07.2021

Aprobat

28

Anularea deciziei nr. 28/48-64 din 05 august
2005 „Organizarea unui drum de acces”

Al.
Bondarenco

PSRM

01.09.2021

-

-

29

Aprobarea Regulamentului de administrare
și exploatarea a terenurilor de sport
multifuncționale proprietate publică din
cartierele blocurilor de locuințe din municipiul
Chișinău

Al.
Bondarenco

PSRM

22.10.2021

-

-
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