MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 01
din 12 februarie 2016
„al şedinţei extraordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 21
Absenţi:
Dl Rozembac Nicolae
Dna Balaban Valentina
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Alexandru DODON
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 1
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Puţuntic Petru
AU VOTAT pro -21, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la atribuirea denumirii scuarului din strada Biruinței (Raportor
Iacob Mândrescu).
2. Cu privire la edificarea bustului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt.
(Raportor Iacob Mândrescu).
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
Consilierul Iacob Mândrescu a propus ca ordinea de zi să fie completată şi
discutată ca prima întrebare chestiunea care s-a examinat în cadrul comisiei de
specialitate „Cu privire la modificarea deciziei consiliului nr.06/01 din
06.07.2015” Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate pe
diferite domenii de activitate”
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0

Dl Nicolae Preguza, architect-şef, a propus ca ordinea de zi să fie completată cu
chestiunea „Cu privire la eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de
construire condiţionat”, fiind avizată în comisia de specialitate.
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
Preşedintele a supus votului ordinea de zi convocată de consiliul orăşenesc cu
completări şi propuneri
1. Cu privire la modificarea deciziei consiliului nr.06/01 din 06.07.2015
( Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului).
2. Cu privire la atribuirea denumirii scuarului din strada Biruinței (Raportor
Iacob Mândrescu).
3. Cu privire la edificarea bustului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt.
(Raportor Iacob Mândrescu).
4. Cu privire la eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de
construire condiţionat
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/01 S-A EXAMINAT :
„Cu privire la modificarea deciziei consiliului
Nr.06/01 din 06 iulie 2015 „ Cu privire la constituirea
comisiilor consultative de specialitate pe diferite
domenii de activitate ”
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Ecaterina Melnic, secretarul consiliului
Dna secretar a dat citire hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.4434 din 11
ianuarie 2016 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul
orăşenesc Călăraşi, prin care se ridică , în legătură cu cererea de demisie, mandatul
consilierului Ambroci Victor ales pe lista Partidului Libaral în Consiliul orăşenesc
Călăraşi şi se atribuie mandatul de consilier în consiliul orăşenesc Călăraşi,
candidatului supleant Mutu Ion de pe lista Partidului Liberal.
Preşedinţii comisiilor de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0

01/02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la atribuirea denumirii scuarului
din strada Biruinței (Raportor Iacob Mândrescu)

Au luat cuvîntul :
Raportor Iacob Mândrescu- consilier
Dl consilier a reamintit consiliului despre decizia din nr.11/12-02 din 18.12.2015
„ Cu privire la aprobarea planului geometeric actualizat la terenul proprietate
publică din domeniul privat al primăriei oraşului Călăraşi din str. Biruinţa 16 cu
suprafaţa de 2,5519 ha , destinaţie amenajat.
În contextul dat a adus la cunoştinţa aleşilor locali despre donaţia Societăţii
Cultural-Istorice „ Mihai Viteazul” cu sediul în mun. Ploieşti, judeţul Prahova
reprezentată de dl Mircea Cosma, preşedinte , bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt,
cu înălţimea de 98 cm, lăţimea 110 cm şi cu greutatea aproximativ de 250 kg.
Acest teren delimitat prin suprafaţa şi număr cadastral se propune de a i se atribui
denumirea de „ Scuarul Domnitorilor”
Preşedinţii comisiilor de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/03 S-A EXAMINAT
“Cu privire la edificarea bustului domnitorului
Ştefan cel Mare şi Sfînt” (Raportor Iacob Mândrescu)
Au luat cuvîntul :
Raportor Iacob Mândrescu- consilier
Consilierul Iacob Mândrescu a explicat şi necesitatea edificării bustului
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt pentru ca această lucrare să fie efectuată
conform proiectului aprobat de srviciul de Urbanism şi Amenajarea teritoriului din
cadrul Consiliului orăşenesc Călăraşi.
Preşedinţii comisiilor de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/04 S-A EXAMINAT

“Cu privire la eliberarea certificatului
de urbanism şi autorizaţiei de construire condiţionat”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-şef)

Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Preguza- arhitect -şef

Dl arhitect a prezentat consilierilor demersul Direcţiei de Cultură şi Turism de a se
elibera autorizaţie de construcţie a bustului Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt
în oraşul Călăraşi str. Biruinţa, 1.
O astfel de decizie este necesar de a fi aprobată făcînd trimitere la Legea nr.163
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
Preşedinţii comisiilor de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI:
SECRETARUL CONSILIULUI:

Alexandru DODON
Ecaterina MELNIC

