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ORDINEA DE ZI 

a şedinţei extraordinare a Consiliului municipal Chişinău 
din 16 februarie 2012, ora 10.00 

  
 
1. Cu privire la conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Chişinău. 
 

RAPORTOR: Dorin Chirtoacă, Primar 
general al municiupiului Chişinău   

2. Cu privire la aprobarea Bugetului municipal Chişinău pe anul 2012 în prima 
lectură 

RAPORTOR: Veronica Herţa, director al 
Direcţiei generale finanţe 

3. Cu privire la organizarea şi efectuarea trecerii în evidenţă militară a tinerilor 
născuţi în anul 1996 din municipiul Chişinău. 
 

RAPORTOR: Vitalie Barcari, comandant al 
Centrului militar al municipiului Chişinău 

4. Cu privire la stabilirea indemnizaţiilor pentru conducătorii instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar, preşcolar şi extraşcolar din municipiul Chişinău. 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb,   
director al Direcţiei generale educaţie, tineret 
şi sport 

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a 
mijloacelor speciale ale studiourilor pentru copii. 
 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb,   
director al Direcţiei generale educaţie, tineret 
şi sport 

6. Cu privire la delegarea de împuterniciri. 
 

RAPORTOR: Valeriu Didencu, secretar al 
Consiliului municipal Chişinău 

   
7. Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a abonamentului anual 
prevăzut în anexa la decizia Consiliului municipal Chişinău nr.1/2 din 29.01.2010 
„Despre completarea şi modificarea deciziei nr.8/8 din 15.09.2009”. 
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RAPORTOR: Adrian Boldurescu, director   al 
Direcţiei generale transport public şi căi de 
comunicaţie 
 

8. Cu privire la casarea fondurilor fixe – 8 proiecte 
 
1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M. „Asociaţia de gospodărire a 
spaţiilor verzi”. 

RAPORTOR: Eliferii Haruţa, şef al Î.M. 
                                                         „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” 

 
2. Cu privire la casarea fondurilor fixe ale Întreprinderii municipale „Regia transport 
electric”. 

RAPORTOR: Gheorghe Morgoci, director 
general al Î.M. „Regia transport electric” 

 
3. Cu privire la casarea fondurilor fixe ale Întreprinderii municipale „Parcul urban de 
autobuze”. 

RAPORTOR: Iacob Capcelea, director 
general al Î.M. „Parcul urban de autobuze” 
 

4. Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale S.A. „Termocom” în procedura 
planului 

RAPORTOR: Mihail Cernei, director general 
al S.A. „Termocom” 
 

5. Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale S.A. „Termocom”  
 

RAPORTOR: Mihail Cernei, director general 
al S.A. „Termocom” 

 
6. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Centru. 
 

RAPORTOR: Vladimir Şarban, pretor al 
sectorului Centru 
  

7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi 
sport. 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb,   
director al Direcţiei generale educaţie, tineret 
şi sport 
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8. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M. „Piaţa Centrală” 
RAPORTOR: Ion Stratulat, director al  

                        Î.M. „Piaţa Centrală” 
9. Despre excluderea apartamentelor – 7 proiecte 
 

1. Despre excluderea apartamentului nr. 3 din str. Constructorilor, nr. 74/9 de la 
balanţa Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare. 

2. Despre excluderea apartamentului nr. 2 din str. A.Şciusev, nr. 96 de la balanţa 
Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare. 

3. Despre excluderea apartamentului nr. 2 din str. A. Hîjdeu, nr. 86 de la balanţa 
Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare. 

4. Despre excluderea apartamentului nr. 5 din str. Alexandru Vlahuţă, nr. 1 de la 
balanţa Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare. 

5. Despre excluderea apartamentului nr. 6 din str. Gh. Malarciuc, nr. 10 de la 
balanţa Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare. 

6. Despre excluderea apartamentului nr. 3 din str. Porumbiţei, nr. 6 de la balanţa 
Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare. 

7. Despre excluderea apartamentului nr. 10 din str. Ismail, nr. 21 de la balanţa 
Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare. 

  
RAPORTOR: Petru Gontea, director al 
Direcţiei generale locativ-comunală şi 
amenajare 

10. Cu privire la transmiterea blocului locativ nr. 1 din bd. Negruzzi Asociaţiei de 
coproprietari în condominiu nr. 55/250 
 

RAPORTOR: Petru Gontea, director al 
Direcţiei generale locativ-comunală şi 
amenajare 

 
11. Despre operarea unor modificări   (beneficiar S.R.L. „BIONTON-PRIM”) 
 

RAPORTOR: Radu Blaj, director 
interimar al Direcţiei generale 
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
12. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ – 4 
proiecte 
 

1. 2. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din 
şos. Hînceşti, 58 Firmei „LIUSI” S.R.L. 
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2. Cu privire la prelungirea termenului de arendă a lotului de pământ din str. 
Grenoble, 241 Întreprinderii individuale „MALEŞ ŞI L.” 

3. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din 
str. Burebista, 40/1 S.R.L. „L.F. IPATI” 

4. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din 
bd. D. Cantemir Firmei „MEDIA-SECURITY” S.R.L. 

 
RAPORTOR: Radu Blaj, director 
interimar al Direcţiei generale 
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
13. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ – 20 proiecte 
 

1. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sarmizegetusa, 17 
S.R.L. „TEXACO-PLUS”. 

2. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Petricani, 88/1 
Societăţii comerciale „LEMN COMERŢ” S.R.L. 

3. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sfatul Ţării, 17 dlui 
Sergiu Cebotari 

4. Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din şos. Munceşti, 137 
dlui Ivan Leviţchi 

5. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Mitropolit Dosoftei, 
100 S.R.L. „TRABO-PLUS” 

6. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Dacia, 16/2 S.R.L. 
„REC” 

7. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. George Meniuc, 32/1 
dnei Valentina Babilunga 

8. 8. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Andrei Doga, 28/3 
S.R.L. „DELECTAR” 

9. 9.Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Ciocana, 12 
Cooperativei de construcţie a locuinţelor nr. 199 

10. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Mitropolit Varlaam, 
63 S.R.L. „MONOGRAMA” 

11. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Gh. Asachi, 42/3 
Societăţii comerciale „IMUNOTEHNOMED” S.R.L. 

12. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Alba-Iulia, 75 
Firmei de producţie şi comerţ „ALFA-AGIL” S.R.L. 

13. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Podul Înalt, 12/1 
dlui Mihail Axentii 

14. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Socoleni, 20 S.R.L. 
„WILLOW” 
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15. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 128/2 dlui Oleg Cioban 

16. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Iu. Gagarin, 14  
Clubului de handbal „OLIMPUS-85”S.R.L. 

17. Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din str. Independenţei, 
36/1 S.R.L. „DELIUS” 

18. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. V. Kovtun, 2 dlor 
Dumitru şi Vera Condratiuc 

19. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. primar Gherman 
Pîntea, 185 dnei Natalia Nacu 

20. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. A. Bernardazzi, 38 
S.R.L. „APARTAMENT CONFORTABIL” 

 
RAPORTOR: Radu Blaj, director 
interimar al Direcţiei generale 
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
14. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private –  11 
proiecte 
 

1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale 
Asociaţiei obşteşti „Societatea Orbilor din Moldova” din str. Columna, 101 

2. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. 
Bucureşti, 116 al S.R.L. „PENTACRIS”, dnei Tamara Crijevschi şi dlui 
Nicolai Crijevschi 

3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al 
Întreprinderii mixte „ROMIR PRODUCTION” S.A. din str. 
Sarmizegetusa, 9 

4. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Vitalie 
Schimbătoru din str. Paris, 51/4 

5. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din bd. 
Dacia, 49/10 al Firmei comerciale de producţie „CHITICO” S.R.L. 

6. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. 
Mitropolit Dosoftei, 108 al „Emporiki Bank of Greciei S.A.” (Banca 
Comercială a Greciei S.A.) 

7. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale dlui 
Valeriu Conea şi dnei Svetlana Conea din str. Podgorenilor, 41/1 

8. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. 
„TETLEM” din str. Pruncul, 2 (zona industrială „Vatra”) 

9. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. 
„TAHITI-S.I.” din str. Liviu Deleanu, 11 
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10. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. 
„ASIGROMEX” din str. Zimbrului, 10 „a” 

11. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. 
„LUX PROBA GRUP” din str. Miron Costin, 13/1 

 
 

RAPORTOR: Radu Blaj, director 
interimar al Direcţiei generale 
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
15. Cu privire la atribuirea în folosinţă a unui teren din bd. Decebal, 78/1 şi 78/2 
asociaţiei de coproprietari în condominiu nr. 55/132. 
 

RAPORTOR: Radu Blaj, director 
interimar al Direcţiei generale 
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 
 

16. Cu privire la vânzarea unui lot de pământ din str. Ciocârliei, 4/8 dlui Nicolae 
Surdu. 

RAPORTOR: Radu Blaj, director 
interimar al Direcţiei generale 
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 
 

17. Cu privire la darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. 
Mitropolit Dosoftei, 144 lit. A(01), B(02), 2(03), 3(04) şi 1(05) (clădiri separate) 
Întreprinderii municipale de alimentaţie publică „DIETA-VITAS” 

 
RAPORTOR: Aliona Berdilă, director  al 
Direcţiei generale  economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 

18. Cu privire la darea în locaţiune – 4 proiecte 
 

1. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Nicolae Milescu 
Spătarul, 9/3 (parter) dnei Inga Buzdugan. 

 
2. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mitropolit Petru 

Movilă, 20 (etajul 1) Asociaţiei obşteşti „Clubul Sportiv Republican de 
TAEKWONDO (WTF) “SIPJIN” 

3. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae Milescu 
Spătarul, 13/3 (parter) S.R.L. „CASTADOS” 
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4. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Columna, 103 lit. A 
(subsol) dlui Dumitru Gheorghiu. 

 
RAPORTOR: Aliona Berdilă, director  al 
Direcţiei generale  economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 

19. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune –  6 proiecte 
 

1. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi 
din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 5, subsol cu geamuri) Întreprinderii 
municipale „INFOCOM” 

2. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 
bd. Mircea celş Bătrân, 7, lit. A2 (parter) Societăţii comerciale „ARTSONA 
GRUP” S.R.L. 

3. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 
str. Ginta Latină, 9, lit. V (etajul 1) Întreprinderii mixte moldo-greceşti 
„Linguata” S.R.L. 

4. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 
str. Igor Vieru, 5/2, lit. A (etajul 2) Întreprinderii mixte moldo-greceşti 
„Linguata” S.R.L. 

5. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi 
din str. Grenoble, 145 (147) lit. L (etajele 1, 2) Instituţiei medico-sanitare 
publice Dispensarul Republican de Narcologie 

6. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi 
(spaţii) Întreprinderii mixte „ORANGE MOLDOVA” S.A. 

 
RAPORTOR: Aliona Berdilă, director  al 
Direcţiei generale  economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 

20. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de comodat – 3 proiecte 
 

1. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de comodat pentru  încăperile 
din str. Uzinelor, 105 lit. A (parter) Comisariatului de poliţie sectorul Ciocana 
al C.G.P. municipiul Chişinău. 

2. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de comodat a unor încăperi din 
str. Sfatul Ţării, 14 lit. A (parter) Întreprinderii municipale 
„BINEFĂCĂTORUL” 

3. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de comodat pentru unele 
încăperi din str. Şciusev, 96 lit. G (parter) şcolii specializate pentru copii şi 
tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă „DELFIN”. 
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RAPORTOR: Aliona Berdilă, director  al 
Direcţiei generale  economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 

21. Despre operarea unor modificări – 2 proiecte 
 
1. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
13/30-3 din 23.07.2004 „Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 
Columna, 47 lit. B, B1, B2, B3, B4, V (clădiri separate) Instituţiei medico-sanitare 
publice „Dispensarul municipal dermatovenerologic”. 
2. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
1/43-2 din 11.02.2011 „Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a 
unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. E, (etajele 2, 3) firmei „OVICO” S.R.L. 
 

RAPORTOR: Aliona Berdilă, director  al 
Direcţiei generale  economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secretar al Consiliului municipal                                            Valeriu Didencu 
 
 
 
 
 
 


