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MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 01
din 23 februarie 2018
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 22
Absenţi:
Dl Constantin Mitrea -motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Petru PUŢUNTICĂ
AU VOTAT pro -18, contra- 0, abţinut- 4
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Veaceslav ARAPAN
AU VOTAT pro -18, contra- 0, abţinut- 4
ORDINEA DE ZI:

1. 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”. (Raportor dna Ecaterina Melnic – secretarul
consiliului).
2. Cu privire la modificarea deciziei consiliului nr. 07/10-05 din 21.08.2015
“Cu privire la constituirea
Consiliului de Administraţie
al Î.M.
„ Gospodăria Comunal- Locativă” Călăraşi” .(Raportor dna Ecaterina
Melnic – secretarul consiliului).
3. Cu privire la execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul de
gestiune 2017. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef).
4. Cu privire la modificarea deciziei nr.01/01 din 30.01.2015 „Cu privire la
transmiterea în gestiune economică” (Raportor Angela Căpăţînă –contabilşef).
5. Raportul primarului oraşului Călăraşi „ Despre activitatea primăriei oraşului
Călăraşi în anul bugetar 2017”. ( Raportor Nicolae Melnic- primar )
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6. Cu privire la plata premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul 2017.
( Raportor Nicolae Melnic- primar )
7. Cu privire la implimentarea proiectului Eficiența Iluminatului Public în
orașul Călărași ,,Licurici in inima codrului,, ( Raportor Nicolae Melnicprimar , coraportor Cristina Smolenschi)
8. Cu privire la prezentarea Notei Informative în vederea executării
prevederilor Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ şi
prestări servicii în oraşul Călăraşi aprobat prin decizia nr. 08/15 din
09.12.2016 şi Regulamentului de funcționare a pieței „Uniunii
Cooperativelor de Consum”,or.Călărași aprobat prin decizia nr.02/18-06 din
28.04.2017.( Raportor Victor Ambroci -viceprimar )
9. Cu privire la examinarea Prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor
constatate în cadrul inspectării financiare complexe la Î.M. „ Gospodăria
Comunal-Locativă Călăraşi. (Raportor Gheorghe Stratan directorul Î.M.
“GCL” ).
10.Cu privire la permisiunea de acceptare în administrarea Î.M. “GCL”
Călăraşi a terenului cu nr.cadastral 2529101.048 proprietatea publică a
primăriei satului Nişcani cu suprafaţa de 3, 1226 ha. (Raportor Gheorghe
Stratan directorul Î.M. “GCL Călăraşi ” ).
11.Cu privire la permisiunea de dare în locaţiune. (Raportor Gheorghe Stratan
directorul Î.M. “GCL Călăraşi ” ).
12.Cu privire la permisiunea de dare în chirie a bunului imobil. (Raportor
Gheorghe Stratan directorul Î.M. “GCL Călăraşi ” ).
13.Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor
Victor Ambroci-viceprimar)
14.Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copiilor în Instituţiile de
Educaţie Timpurie din oraşul Călăraşi pe anul 2018. ( Raportor Victor
Ambroci-viceprimar)
15.Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul
2018”. ( Raportor Raisa Smolenschi- specialist)
16.Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist)
17.Cu privire la permisiunea de amplasarea terasei.( Raportor Nicolae Preguzaarhitect-şef)
18.Cu privire la modificarea deciziei nr.02/17 din 18.02.2016 „ Cu privire la
darea în comodat a imobilului proprietate publică”. ( Raportor Elena Lunguspecialist)
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19.Cu privire la modificarea deciziei nr.03/32-57 din 19.05.2016 „ Cu privire
la atribuirea terenului”. ( Raportor Elena Lungu-specialist)
20.Cu privire la abrogarea deciziei nr.03/11 din 15.06.2017 „ Cu privire la
darea în locaţiune. (Raportor Nicolae Chitoroga –specialist)
21.Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune. (Raportor Nicolae
Chitoroga –specialist)
22.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul II al anului 2018. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
23.Cu privirela iniţierea consultărilor publice privind redenumirea străzilor
Divizia 80 de Gardă, str.Biruinţei şi str. 1 Mai. ( Raportor Veaceslav
Arapan- consilier)
24.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
( Raportor Ion Badaşcă- Specialist reglementarea regimului funciar)
1. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în sectorul 2501214 cu
suprafața aproximativ 2,0 ha cu destinația agricolă,la solicitarea cet.Potrîmbă Ion.
2. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,0843 ha cu nr.cadastral 2501204249 situat pe str.Anton Macarenco,4a.
3. Cu privire la actualizarea planului geometric al bunului imobil cu nr.cadastral
2501216171 cu suprafața de 0,1018 ha,destinația pentru construcții,situat pe
str.Călărașilor,5.
4. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501201003,cu
destinația pentru construcție,cu suprafața 0,1106 ha,situat pe str.Mihail
Sadoveanu,105,decedatului Pleșca Vladimir.
5. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2544206215 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0518
ha situat pe str-la 2 Codrilor,5.
6. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501101255 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,3669
ha situat în sat.Oricova.
7. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501101244 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,2551
ha situat în sat.Oricova
8. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenurile
cu următoarele numere cadastrale: 2501214030 cu suprafața de 0,117 ha și 2501215175
cu suprafața 0,1024 ha, cu destinația agricolă,situate în extravilan.
9. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501109153 cu suprafața de 0,1374 ha cu destinația agricolă,situat
în extravilan.
10. Cu privire la modificarea Registrului bunurilor imobile la terenunurile cu urmatoarele
numere cadastrale: 2501105517 cu suprafața1,35 ha,2501106620 cu suprafața 0,9197
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ha,2501215521 cu suprafața 0,8526 ha și 2501215516 cu suprafața 0,8642 ha situate în
extravilan.
11. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Nr.07/12-13 din 08 decembrie
2017 ,,Cu privire la aprobarea casării plantației perene”.
12. Cu privire la casarea plantației perene cu suprafața de 17,0 ha la solicitarea cet.Arhip
Tudor.
13. Cu privire la casarea plantației perene cu suprafața de 7,0226 ha la solicitarea
G.Ț.,,Cherdivară Vasile Andrei”.
14. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu numărul cadastral 2501218040 cu
suprafața 0,0328 ha cu destinația pentru construcție situat pe str-la 1 Ștefan Neaga,16,
cet.Sîrbu Petru.
15. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 21% cotă parte din 0,0884 ha,nr.cadastral 2501221085 situat în
sectorul locativ ,,Podiș”.
16. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 9/25 cotă parte din 0,1077 ha,nr.cadastral 2501212162 cu
destinația pentru construcție, situat pe str.Alexandru Cel Bun,41 a.
17. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație, cu suprafața 0,0253 ha,nr.cadastral 2544206247 cu destinația pentru
construcție, situat pe str.Alexandru Pușkin,34.
18. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0.15 ha, nr.cadastral 2501214375 cu destinația grădină situat în
extravilan.
19. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 26,1 % cotă parte din 0,0946 ha,nr.cadastral 2501201446 cu
destinația pentru construcție, situat pe str-la 4 Mitropolit Dosoftei,3.
20. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0.0496 ha, nr.cadastral 2501203422 cu destinația grădină situat în
extravilan.
21. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501206070 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0678
ha situat pe str.Mihail Sadoveanul,20.
22. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,1078 ha cu numărul cadastral 2501205162,situat pe str.Alexei Mateevici,7.
23. „Cu privire la formarea bunului imobil prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
24. Cu privire aprobarea traseului pentru extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași”
25. Cu privire la abrogarea Deciziei nr.03/30-38 din 19 mai 2016„Cu privire la cumpărarea
terenului aferent”.
26. Cu privire la plata de arendă pentru folosirea terenului proprietate publică aferent
construcțiilor”

Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 3
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic, a propus ca ordinea de zi să fie completată
cu chestiunile
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01/24-19 Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 26,1 % cotă parte din 0,0946 ha,nr.cadastral 2501201446 cu destinația
pentru construcție, situat pe str-la 4 Mitropolit Dosoftei,3.
01/24-20 Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0.0496 ha, nr.cadastral 2501203422 cu destinația grădină situat în
extravilan.
01/24-21 Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501206070 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0678 ha
situat pe str.Mihail Sadoveanul,20.
01/24-22 Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,1078 ha cu numărul cadastral 2501205162,situat pe str.Alexei Mateevici,7.
01/24-23„Cu privire la formarea bunului imobil prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
01/24-24 Cu privire aprobarea
Călărași”.

traseului pentru extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-

01/24-25 Cu privire la abrogarea Deciziei nr.03/30-38 din 19 mai 2016„Cu privire la cumpărarea
terenului aferent”.
01/24-26 Cu privire la plata de arendă pentru folosirea terenului proprietate publică aferent
construcțiilor”

Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
Dl Veaceslav Arapan , consilier a propus de a completa ordinea de zi cu proiectul
de decizie 01/25 “ Cu privire la declararea anului 2018 “ Anul centenarului” pe
teritoriul oraşului Călăraşi. (Raportor Veaceslav Arapan, consilier)
Au votat: pro -15, contra- 6, s-au abţinut- 1

Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri
1. 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”. (Raportor dna Ecaterina Melnic – secretarul consiliului).
2. Cu privire la modificarea deciziei consiliului nr. 07/10-05 din 21.08.2015 “Cu
privire la constituirea Consiliului de Administraţie al Î.M.
„
Gospodăria Comunal- Locativă” Călăraşi” .(Raportor dna Ecaterina Melnic –
secretarul consiliului).
3. Cu privire la execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul de gestiune
2017. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef).
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4. Cu privire la modificarea deciziei nr.01/01 din 30.01.2015 „Cu privire la
transmiterea în gestiune economică” (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef).
5. Raportul primarului oraşului Călăraşi „ Despre activitatea primăriei oraşului
Călăraşi în anul bugetar 2017”. ( Raportor Nicolae Melnic- primar )
6. Cu privire la plata premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul 2017. (
Raportor Nicolae Melnic- primar )
7. Cu privire la implimentarea proiectului Eficiența Iluminatului Public în orașul
Călărași ,,Licurici in inima codrului,, ( Raportor Nicolae Melnic- primar ,
coraportor Cristina Smolenschi).
8. Cu privire la prezentarea Notei Informative în vederea executării prevederilor
Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ şi prestări servicii în oraşul
Călăraşi aprobat prin decizia nr. 08/15 din 09.12.2016 şi Regulamentului de
funcționare a pieței „Uniunii Cooperativelor de Consum”,or.Călărași aprobat prin
decizia nr.02/18-06 din 28.04.2017.( Raportor Victor Ambroci -viceprimar )
9. Cu privire la examinarea Prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor
constatate în cadrul inspectării financiare complexe la Î.M. „ Gospodăria ComunalLocativă Călăraşi. (Raportor Gheorghe Stratan directorul Î.M. “GCL” ).
10. Cu privire la permisiunea de acceptare în administrarea Î.M. “GCL” Călăraşi
a terenului cu nr.cadastral 2529101.048 proprietatea publică a primăriei satului
Nişcani cu suprafaţa de 3, 1226 ha. (Raportor Gheorghe Stratan directorul Î.M.
“GCL Călăraşi ” ).
11. Cu privire la permisiunea de dare în locaţiune. (Raportor Gheorghe Stratan
directorul Î.M. “GCL Călăraşi ” ).
12. Cu privire la permisiunea de dare în chirie a bunului imobil. (Raportor
Gheorghe Stratan directorul Î.M. “GCL Călăraşi ” ).
13. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor
Victor Ambroci-viceprimar)
14. Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copiilor în Instituţiile de
Educaţie Timpurie din oraşul Călăraşi pe anul 2018. ( Raportor Victor Ambrociviceprimar)
15. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul
2018”. ( Raportor Raisa Smolenschi- specialist)
16. Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist)
17. Cu privire la permisiunea de amplasarea terasei.( Raportor Nicolae Preguzaarhitect-şef)
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18.Cu privire la modificarea deciziei nr.02/17 din 18.02.2016 „ Cu privire la
darea în comodat a imobilului proprietate publică”. ( Raportor Elena Lunguspecialist)
19.Cu privire la modificarea deciziei nr.03/32-57 din 19.05.2016 „ Cu privire
la atribuirea terenului”. ( Raportor Elena Lungu-specialist)
20.Cu privire la abrogarea deciziei nr.03/11 din 15.06.2017 „ Cu privire la
darea în locaţiune. (Raportor Nicolae Chitoroga –specialist)
21.Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune. (Raportor Nicolae
Chitoroga –specialist)
22.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul II al anului 2018. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
23.Cu privirela iniţierea consultărilor publice privind redenumirea străzilor
Divizia 80 de Gardă, str.Biruinţei şi str. 1 Mai. ( Raportor Veaceslav
Arapan- consilier)
24.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
( Raportor Ion Badaşcă- Specialist reglementarea regimului funciar)
1. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în sectorul 2501214 cu
suprafața aproximativ 2,0 ha cu destinația agricolă,la solicitarea cet.Potrîmbă Ion.
2. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcție,cu suprafața
0,0843 ha cu nr.cadastral 2501204249 situat pe str.Anton
Macarenco,4a.
3. Cu privire la actualizarea planului geometric al bunului imobil cu nr.cadastral
2501216171 cu suprafața de 0,1018 ha,destinația pentru construcții,situat pe
str.Călărașilor,5.
4. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501201003,cu
destinația pentru construcție,cu suprafața 0,1106 ha,situat pe str.Mihail
Sadoveanu,105,decedatului Pleșca Vladimir.
5. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2544206215 cu destinația pentru construcție,cu
suprafața de 0,0518 ha situat pe str-la 2 Codrilor,5.
6. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2501101255 cu destinația pentru construcție,cu
suprafața de 0,3669 ha situat în sat.Oricova.
7. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2501101244 cu destinația pentru construcție,cu
suprafața de 0,2551 ha situat în sat.Oricova
8. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenurile cu următoarele numere cadastrale: 2501214030 cu suprafața de 0,117 ha și
2501215175 cu suprafața 0,1024 ha, cu destinația agricolă,situate în extravilan.
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9. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2501109153 cu suprafața de 0,1374 ha cu destinația
agricolă,situat în extravilan.
10. Cu privire la modificarea Registrului bunurilor imobile la terenunurile cu urmatoarele
numere cadastrale: 2501105517 cu suprafața1,35 ha,2501106620 cu suprafața 0,9197
ha,2501215521 cu suprafața 0,8526 ha și 2501215516 cu suprafața 0,8642 ha situate
în extravilan.
11. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Nr.07/12-13 din 08 decembrie
2017 ,,Cu privire la aprobarea casării plantației perene”.
12. Cu privire la casarea plantației perene cu suprafața de 17,0 ha la solicitarea cet.Arhip
Tudor.
13. Cu privire la casarea plantației perene cu suprafața de 7,0226 ha la solicitarea
G.Ț.,,Cherdivară Vasile Andrei”.
14. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu numărul cadastral 2501218040 cu
suprafața 0,0328 ha cu destinația pentru construcție situat pe str-la 1 Ștefan Neaga,16,
cet.Sîrbu Petru.
15. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 21% cotă parte din 0,0884 ha,nr.cadastral 2501221085 situat în
sectorul locativ ,,Podiș”.
16. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 9/25 cotă parte din 0,1077 ha,nr.cadastral 2501212162 cu
destinația pentru construcție, situat pe str.Alexandru Cel Bun,41 a.
17. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație, cu suprafața 0,0253 ha,nr.cadastral 2544206247 cu destinația pentru
construcție, situat pe str.Alexandru Pușkin,34.
18. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0.15 ha, nr.cadastral 2501214375 cu destinația grădină situat în
extravilan.
19. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 26,1 % cotă parte din 0,0946 ha,nr.cadastral 2501201446 cu
destinația pentru construcție, situat pe str-la 4 Mitropolit Dosoftei,3.
20. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0.0496 ha, nr.cadastral 2501203422 cu destinația grădină situat
în extravilan.
21. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2501206070 cu destinația pentru construcție,cu
suprafața de 0,0678 ha situat pe str.Mihail Sadoveanul,20.
22. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcție,cu suprafața
0,1078 ha cu numărul cadastral 2501205162,situat pe
str.Alexei Mateevici,7.
23. „Cu privire la formarea bunului imobil prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
24. Cu privire aprobarea traseului pentru extinderea apeductului Chișinău-StrășeniCălărași”
25. Cu privire la abrogarea Deciziei nr.03/30-38 din 19 mai 2016„Cu privire la
cumpărarea terenului aferent”.
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26. Cu privire la plata de arendă pentru folosirea terenului proprietate publică aferent
construcțiilor”

25.“ Cu privire la declararea anului 2018 “ Anul centenarului” pe teritoriul
oraşului Călăraşi. (Raportor Veaceslav Arapan, consilier)
Au votat: pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
Pînă a trece nemijlocit la examinarea proiectelor de decizie consilierul Veaceslav
Arapan a dat citire Declaraţiei de Unire , prin care 16 consilieri din componenţa
consiliului oăşenesc sunt semnatari, în legătură cu aniversarea a 100 ani de la
unirea Basarabiei cu România.(se anexează)
„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)

01/01 S-A EXAMINAT :

Au luat cuvîntul:
Secretarul consiliului a dat citire Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale Nr.1376
din 30.01.2018 “Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul
orăşenesc Călăraşi, raionul Călăraşi”, prin care Dl Nicolae Rozembac, membrul
comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport public şi amenajarea
teritoriului i se ridică mandatul de consilier şi se substituie cu membru dna Maria
Cucoş.
Juşcov Viorel, Olari Ion ,Gorincioi Valeriu– preşedinţii comisiilor consultative
de specialitate.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 1
„Cu privire la modificarea deciziei consiliului
Nr.07/10-05 din 21 .08. 2015 „ Cu privire la
constituirea Consiliului de Administraţie
al Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă”
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

01/02 S-A EXAMINAT :

Au luat cuvîntul:
Ecaterina Melnic, secretarul consiliului, a propus de a modifica componenţa
Consiliului de Administraţie al Î.M. „ Gospodăria Comunal –Locativă” Călăraşi
prin substituirea consilierului Rozembac Nicolae cu consilierul Mariana Cucoş.
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Consilierul Ion Olari, a propus de a substitui consilierul Nicolae Rozembac cu
Zamfir Radion.
Consilierul Ştefan Bolea, a propus de a substitui consilierul Nicolae Rozembac cu
dna Valentina Balaban.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierului Ion Olari în ordinea
parvenită
AU VOTAT pentru -13, contra- 0, abţinut- 9
Juşcov Viorel, Olari Ion ,Gorincioi Valeriu– preşedinţii comisiilor consultative
de specialitate.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Se aprobă Consiliul de Administraţie al Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă”
Călăraşi în următoarea componenţă:
1. dl Victor Ambroci -viceprimarul oraşului
2. dna Baxanean Tatiana -consilier
3. dl Iacob Mândrescu -consilier
4. dl Zamfir Radion -consilier
5. dl Pisari Pavel - consilier
6. dl Banari Vasile -consilier
7. dl Constantin Mitrea –consilier
8. dl Arapan Veaceslav- consilier
9. dna Reiţman Ana –consilier
AU VOTAT pentru -13, contra- 0, abţinut- 9
01/03 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la execuţia bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul de gestiune 2017”.
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Nicolae Melnic, primar , Angela Căpăţînă –contabil-şef -coraportor
Pentru anul 2017 bugetul Primăriei oraşului Călăraşi la venituri a fost aprobat
în sumă de 23266,0 mii lei.
Conform decizielor Consiliului orăşănesc Călăraşi pe parcursul a 12 luni a
anului 2017 bugetul la venituri a fost majorat cu 5649,0 mii lei , în urma caruia
suma anuală precizată constituie 28915,0 mii lei.Majorarea a fost efectuată din
următoarele surse:
 2000,0 mii lei – contract de grant,donator Ministerul Mediului , pentru
construcţia reţelelor de apeduct şi canalizare în partea de nord – vest a
oraşului,
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 1183,4 mii lei – contract de grant ,donator Fondul pentru Eficienţă
Energetică , pentru iluminarea stradală,
 354,3 mii lei - contract de grant ,donator Fondul pentru Eficienţă Energetică
, pentru reabilitarea energetică a clădirii Gradiniţii nr.2
,, Guguţă”
 434,9 mii lei- majorarea transferurilor cu destinaţie generală
 1676,4 mii lei – transferuri cu destinaţia specială pentru infrastructura
drumurilor
Pe perioada de 12 luni a anului 2017 în bugetul Primariei oraşului Călăraşi au
fost acumulate venituri în sumă de 28341,8 mii lei sau la nivel de 98,0 la sută faţă
de sarcinile anuale precizate stabilite. În comparaţie cu perioada similară a anului
2016, veniturile au înregistrat o crestere cu 5966,9 mii lei.
mii lei
Denumirea

Venituri ,total
Impozit pe venit
Impozit pe bunurile imobiliare
Impozite şi taxe pe mărfuri şi
servicii
Venituri din proprietate
Venituri din vînzarea
marfurilor şi serviciilor
Amenzi şi sancţiuni
Donaţii voluntare
Alte venituri
Transferuri primite între
bugetul de stat şi bugetele
locale

Suma anuala
aprobată în
buget
23266,0
3520,0
1143,7
3294,2

Suma
anuală
precizată
28915,0
3512,0
1565,7
2894,2

Executat pe
12 luni
a.2017
28341,8
3669,7
1698,6
3280,3

Devieri executat catre
suma aprobată pe
perioada, %
98,0
104,5
108,5
113,3

178,4
1512,2

178,4
1512,2

204,7
1714,5

114,7
113,4

20,0
85,0
15,0
13497,5

14,0
1622,7
7,0
17608,8

11,3
377,6
9,4
17375,7

80,4
23,3
134,7
98,7

Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică în perioada de
raportare constituie 373,7 mii lei.
Cheltuieli:
Primaria Călăraşi pentru anul 2017 a aprobat în buget cheltuieli în sumă de
24796,0 mii lei.
Conform decizielor Consiliului orăşănesc Călăraşi , bugetul la cheltuieli a fost
majorat cu 7041,3 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie
31837,3 mii lei.
Pe perioada de 12 luni a anului 2017 cheltuieli executate constituie 28954,0 mii
lei sau la nivel de 90,9 la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate.
Comparativ cu perioada respectivă a anului 2016, cheltuielile s-au majorat cu
6776,4 mii lei.
Cheltuelile includ :
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mii lei
Denumirea

Cheltuieli,total
Retribuirea muncii
Contribuţii de asigurări sociale
Primele de asigurări medicale
Energia electrică
Gaze
Energia termică
Apa şi canalizare
Alte servicii comunale
Servicii informaţionale
Servicii de telecomunaţii
Servicii de locaţiune
Servicii de transport
Servicii de reparaţii curente
Formarea profesională
Deplasări de serviciu în
interiorul ţării
Deplasări de serviciu peste
hotare
Servicii medicale
Sercicii editorial
Servicii de protocol
Servicii de pază
Servicii de evaluare a activelor
Servicii judiciare şi asis jur
Servicii poştale
Servicii neatribuite altor
alienate
Subsidii acordate IM
Subsidii acordate
intreprinderilor private
Ajutoare băneşti
Indemnizatii la incetarea
actiunii contractului de munca
Indemnizaţii pentru
incapacitatea temporară de
muncă
Cotizaţii în organizaţiile din
ţară
Alte cheltuieli in baza de
contracte cu personae fizice
Alte cheltuieli curente
Transferuri acordate cu
destinaţie special intre
bugetele de stat si locale
Reparaţii capital ale clădirilor
Reparaţii capital ale
construcţiilor speciale
Reparaţii capital ale
instalaţiilor de transmisie
Procurarea maşinilor şi

Suma anuala
aprobată în
buget
24796,0
7642,1
1626,1
317,6
746,0
395,4
770,7
327,4
43,1
62,6
70,7
47,4
111,9
586,1
25,5
7,1

Suma
anuală
precizată
31837,3
7794,7
1668,8
330,6
660,8
543,2
502,8
348,8
43,6
68,8
62,1
31,7
102,2
677,5
19,7
5,9

Executat pe
12 luni
a.2017
28954,0
7254,0
1555,5
302,9
568,9
417,7
348,2
281,9
37,1
63,3
50,2
22,2
86,5
642,9
7,0
1,0

Devieri executat catre
suma aprobată pe
perioada, %
90,9
93,1
93,2
91,6
86,1
76,9
69,2
80,8
84,9
91,9
80,9
70,0
84,7
94,9
35,5
17,3

15,0

11,1

7,4

66,7

9,7
19,0
11,5
8,6

9,5
8,2
3,2
4,2

98,0
43,1
28,2
48,6

31,5
3815,8

4,4
29,9
3703,7

4,4
24,6
3339,3

100
82,4
90,2

10,0

127,0
10,0

127,0
9,9

100
99

40,0

75,9
5,7

61,9
5,6

81,6
98,4

37,8

36,8

23,8

64,7

16,0

12,7

10,9

85,7

71,2

88,0

55,7

63,3

1452,4
155,0

1225,2
605,0

1154,1
590,0

94,2
97,5

340,0
562,0

927,2
2395,1

761,0
2357,8

82,1
98,4

220,0

1316,7

524,3

39,8

295,1

1142,0

1128,9

98,9

21,0
10,0
9,0
40,0

13
utilajelor
Procurarea inventarului de
producer şi gospodăresc
Procurarea altor mijloace fixe
Cladiri în curs de execuţie
Instalaţii de transmisie în curs
de execuţie
Pregatirea proiectelor
Procurarea combustibilului,
carburanşilor
Procurarea pieselor de schimb
Procurarea produselor
alimentare
Procurarea medicamentelor
Procurarea materialelor pentru
scopuri didactice
Procurarea materialelor de uz
gospodăresc şi rechizitelor de
birou
Procurarea materialelor de
construcţie
Procurarea îmbrăcămintei şi
încălţămintei
Procurarea altor materiale

225,2

369,0

364,0

98,6

207,5
50,0
1884,0

134,3
10,9
3739,1

98,7
10,9
3687,6

73,5
100
98,6

110,6

17,9
103,6

17,9
95,0

100
91,7

15,0
2235,8

15,5
2371,6

15,5
2064,6

100
87,1

52,4

53,1
13,6

50,9
13,6

95,8
100

250,4

239,8

226,3

94,4

122,5

107,1

99,4

92,8

223,0

252,5

251,6

99,6

248,1

533,0

480,4

90,1

Mijloace fixe
Conform bilanțului contabil la situația de 01.01.2017 valoarea mijloacelor fixe
constituie 5914,2 mii lei.Pe parcursul anului 2017 întrări mijloace fixe au
constituit 2320,6 mii lei ,inclusiv cu titlu gratuit 729,5 mii lei , din ele transmise cu
titlu gratuit 807,9 mii lei .
Reparații capitale a cladirilor și a instalaților de transmise au fost executate în
valoare de 2020,5 mii lei ,inclusiv 330,5 mii lei din contractul de grant ,donator
FEE.
Reparația capitală a construcțiilor speciale au fost îndeplinite lucrări în valoare
totală 2357,8 mii lei,din care 1676,4 mii lei finanțate din Fondul rutier, pentru
reparaţia drumului str. C. Negruzzi.
Investiții capitale în instalații de transmisie în curs de execuție pe parcursul
anului au fost executate în sumă de 3727,9 mii lei,inclusiv 1959,3 mii lei conform
contractului de grant,donator Ministerul Mediului.
La finele anului de raportare valoarea totală a mijloacelor fixe constituie
68448,7 mii lei.
Datorii debitoare şi creditoare
La situaţia de 01.01.2018 creanţele instituţiei constituie suma de 119,6 mii lei
dintre care:
 77,8 mii lei- pentru servicii de arenda a încaperilor ;
 39,2 mii lei - plata parintească ;
 2,6 mii lei – pentru combustibil.
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Datoriile creditoare constituie 2178,1 mii lei inclusiv :
 653,2 mii lei –retribuirea muncii pentru luna decembrie
 135,5 mii lei - contribuţii sociale ;
 457,6 mii lei - pentru mărfuri şi servicii;
 85,5 mii lei - plata parintească
 846,3 mii lei –instalaţii de transmisie în curs de execuţie.
Toate datoriile creditoare şi debitoare sunt formate la situatia de 31 decembrie
2017. Datorii cu termenul expirat nu avem.
Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situatia de
01.01.2018 constituie 2287,7 mii lei.
Performanţe pe programe/subprograme
În conformitate cu p.427 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din
24.12.2015 ,,Setul metodologic privind elaborarea,aprobarea şi modificarea
bugetului” au fost stabilite programele şi subprogramele de dezvoltare a Primariei
Călăraşi.
Pentru a.2017 au fost elaborate 9 programe. Execuţia bugetului la cheltuieli pe
programe a fost realizată după cum urmează:
Programul- Executivul şi serviciile de suport
Programul include subprogramul – Exercitarea guvernării ,activitatea aparatului
primariei.
Scopul subprogramului este interese promovate şi probleme soluţionate ale
populaţiei din oraş.Bugetul programului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
3699,5

Precizat,mii lei
3580,7

Executat,mii lei
3291,1

Din suma totală a cheltuielilor executate retribuirea muncii a angajatilor aparatului
primariei constituie 1615,4 mii lei,contribuţii sociale şi medicale 414,0 mii
lei,servicii de întreţinere 590,8 mii lei ,procurarea mijloacelor fixe 354,8 mii
lei,materialelor 167,7 mii lei şi alte cheltuieli 148,4 mii lei.
Programul – Domenii generale de stat
Programul include subprogramul –Gestionarea fondurilor de rezervă şi de
intervenţă
Scopul subprogramului este activităţi imprevizibile şi excepţionale.
Pe parcursul anului 2017 conform deciziilor Consiliului orăşănesc din fondul de
rezervă au fost alocate 53,9 mii lei şi executate în mărime de 100%.
Programul – Dezvoltarea transportului
Programul include subprogramul – Dezvoltarea drumurilor
Obiectivul principal al subprogramului este întreţinerea şi reparaţia curentă a
drumurilor locale.Sporirea siguranţei şi fluenţei traficului prin reducerea numărului
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de accidente în zonele cele mai riscante prin instalarea de noi indicatoare rutiere şi
semafoare. Cheltuielile subprogramului pentru a. 2017 constituie :
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
530,0
2345,4
2323,9
Suma totală executată a cheltuielilor include
- Reparaţia capitală a drumurilor – 1918,6 mii lei
- Reparaţia curentă a drumurilor – 322,5 mii lei
- Marcaj rutier – 72,8 mii lei.
Program- Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale
Programul include următoarele subprograme :
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviilor comunale
Subprogramul include acţiuni de amenajare şi salubrizare a oraşului
Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
3008,7
3109,1
2899,5
Din suma totală a cheltuielilor executate, pentru amenajarea oraşului au fost
cheltuite 1246,3 mii lei şi salubrizarea drumurilor şi străzilor 1653,2 mii lei.
Aprovizionare cu apă şi canalizare
Subprogramul conţine activităţi de întreţinere,reabilitare,reparaţie şi construcţie a
reşelelor de apă şi canalizare din oraş.
Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
1884,0
3884,0
3832,5
Suma cheltuielilor include
- Construcţia reţelei de apă şi canalizare în partea de nord- vest a oraşului2149,6 mii lei
- Construcţia reţelei de canalizare pe str.V.Lupu,III str-lă Stefan cel Mare ,
str.Gh.Asachi , str. Gh.Adam – 1555,9 mii lei
- Subsidii acordate întreprinderilor de stat – 127,0 mii lei
Iluminarea stradală
Subprogramul include acţiuni de monitorizare , întreţinere,reparaţie şi construcţie a
reţelelor de iluminat stradal.
Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
700,0
1687,4
830,3
Suma cheltuielilor executate include
- Iluminarea oraşului -196,7 mii lei
- Deservirea reţelei de iluminat -96,2 mii lei
- Reparaţia capitală a reţelei de iluminat – 524,3 mii lei
- Procurarea materialelor – 13,1 mii lei.
Programul – cultura ,cultele şi odihna
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Programul include activitate a 2 biblioteci , 2 cămine culturale , muzeului şi
activităţi culturale.
Scopul programului este – cultura,tradiţiile şi obiceiurile localităţii valorificate şi
promovate în rindul populaţiei.Bunuri culturale colectate, în scopul păstrării
valorilor şi tradiţiilor naţionale.
Bugetul programului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
997,5
1134,5
1010,3
În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse :
- Retribuirea muncii – 213,9 mii lei
- Contribuţii sociale şi medicale – 54,6 mii lei
- Servicii – 328,7 mii lei
- Reparaţia capitală a cladirii – 286,6 mii lei
- Reparaţia capitală aconstrucţiilor special – 11,4 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe şi materialelor – 115,1 mii lei.
Programul – tineret şi sport
Programul include activitatea a 2 şcoli sportive,stadionul orăşănesc, activităţi
sportive şi activităţi tineret.
Scopurile programului sunt – condiţii optime pentru sportivii din şcolile sportive,
condiţii optime pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă,condiţii bune de
odihnă şi distracţie pentru tineret.
Bugetul programului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
4615,8
4900,6
4602,5
În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse :
- Retribuirea muncii – 1860,6 mii lei
- Contribuţii sociale şi medicale – 477,1 mii lei
- Servicii – 688,8 mii lei
- Alte cheltuieli – 1045,9 mii lei
- Reparatia capitală a clădirii – 115,1mii lei
- Reparaţia capitală a construcţiilor speciale – 23,1 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe şi a materialelor – 391,9 mii lei.
Programul – învăţămînt
Programul include activitatea a 3 instituţii preşcolare.
Scopul principal al programului este- copii pregătiţi multilatelar pentru viaţă şi
integrare în activitatea şcolară.
Bugetul programului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
9644,0
11589,1
10250,1
În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse :
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Retribuirea muncii – 3582,9 mii lei
Contribuţii sociale şi medicale – 910,7 mii lei
Servicii – 1177,1 mii lei
Alte cheltuieli – 458,7 mii lei
Reparatia capitală a clădirii – 173,3 mii lei
Procurarea mijloacelor fixe şi a materialelor – 1934,6 mii lei
Procurarea produselor alimentare – 2012,8 mii lei.

Programul – protecţia social
Programul include subprogramul – protecţia socială a unor categorii de cetăţeni
Subprogramul include acţiuni de depistare,monitorizare şi profilaxie a mala diei
de tuberculoză şi a copiilor din familii social- vulnerabile în vîrstă de pînă la 1 an.
Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
367,5
356,4
297,4
În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse :
- Retribuirea muncii a mediatorului comunitar – 8,5mii lei
- Contribuţii sociale şi medicale – 2,2 mii lei
- Amestecuri de lapte praf pentru copiii pînă la 1 an – 51,8 mii lei
- Pachete cu produse alimentare pentru bolnavii de TBC – 20,1 mii lei
- Transferuri penrtu alimentaţia copiilor din clasele V-XII din familii socialvulnerabile din instituţiile preuniversitare din or.Călăraşi.- 140,0 mii lei
- Ajutoare băneşti din fondul de rezervă – 37,9 mii lei
- Ajutoare băneşti acordate pensionarilor,participanţii de la Cernobîl,
Transnistria ,donatorilor de singe – 27,0 mii lei
- Subsidii acordate AO Dorinţa – 9,9 mii lei.
Programul –Servicii generale economice şi comerciale
Programul include subprogramul – administrarea patrimoniului de stat
Obiectivul subprogramului este vînzarea a 12 ha de pămînt în anul 2017.
Pentru a .2017 au fost aprobate venituri în sumă de 750,0 mii lei din realizarea
terenurilor proprietate publică.Pe parcursul anului a fost realizat teren cu suprafaţa
totală de 5,7447 ha şi acumulate venituri în suma de 373,7 mii lei.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ
chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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01/04 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea deciziei nr.01/01 din
30.01.2015 „ Cu privire la transmiterea
în gestiune economică.
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef , a explicat precum că conformitate cu Actul
de transmitere întocmit conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere
a bunurilor proprietatea publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din
31.12.2015 rigolile indicate în decizia nr.01/01 din 30 ianuarie 2015 ,,Cu privire
la transmiterea în gestiunea economică” urmează a fi excluse deoarece drumurile
sunt proprietatea publică a primăriei or.Călăraşi;
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Din punctul 1 se exclud sintagmele:
-rigola din str.Gh.Asachi cu valoarea de bilanţ 38072,77 lei
-rigola din str.Diaconaş, str.V.Lupu cu valoarea de bilanţ 112406,38 lei
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae
Melnic.
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/05 S-A EXAMINAT :

„Raportul primarului oraşului Călăraşi
„ Cu privire la activitatea primăriei în anul
bugetar 2017”. ( Raportor Nicolae Melnic –primar)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Nicolae Melnic – primarul oraşului Călăraşi
Dumnealui a adus la cunoştinţa locuitorilor oraşului şi a consilierilor raportul cu
privire la activitatea primăriei în anul bugetar 2017. ( Raportul se anexează).
Dl Ion Olari, consilier, a întrebat care este suma de bani ce a fost investită în
proiectul apă şi canalizare în partea de nord-vest a oraşului.
Dna Veaceslav Arapan, consilier, a întrebat cîte cimitire sunt înregistrate pe
teritoriul oraşului şi cine le gestionează.
Dl Ion Fisticanu, consilier, a acordat întrebarea la ce etapă se află propunerea
privind construcţia unui centru de agrement sau sala polivalentă.
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Dl Vasile Gîlcă, consilier, a întrebat cum se execută contractul privind
modificarea şi instituirea rutelor pentru călători.
Dl Valeriu Gorincioi, consilier, a întrebat care este situaţia demografică pe oraş,
cîţi agenţi şi-au deschis activitatea şi care sunt punctele atractive ale oraşului.
Dl Iacob Mândrescu, consilier, a acordat întrebarea dacă va fi instituită ruta
pentru călătorii din Oricova.
Dl Veaceslav Arapan,consilier, a întrebat dacă e posibil de identificat teren pentru
familiile tinere.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finaţe şi comerţ
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z şi 19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
Se ia act de Raportul primarului oraşului Călăraşi Dl Nicolae Melnic „Cu privire
la activitatea primăriei în anul bugetar 2017” . ( Raportul se anexează).
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/06 S-A EXAMINAT

“Cu privire la plata premiului anual pentru
rezultatele activităţii în anul 2017”
(Victor Ambroci- vicepreşedinte)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Melnic-primar
A adus la cunoştinţa consiliului precum că pe parcursul lunilor ianuarie-februarie
2018, de către primarul orașului Călărași, au fost evaluați toți funcționarii publici,
care activează în cadrul primăriei.
La evaluarea specialiștilor s-a ținut cont de rezultatele și performanța individuală
la serviciu,de sîrguința și dedicația fiecăruia în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
de performanța colectivă, de manifestarea de inițiativă și inovație și.a.
Calificativele atribuite specialiștilor au fost de „foarte bine ” și „bine”.
În conformitate cu art.9 alineat (5) din Legea nr.48 din 22.03.2012 „Privind
sistemul de salarizare a funcționarilor publici” și cu art.8 alineat (3) din Legea
nr.355 din 23.12.2005 “Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”,
Autoritățile Publice Locale pot stabili funcționarilor publici și persoanelor care
dețin funcții de demnitate publică un premiu anual, acordat în baza deciziei
autorității locale deliberative, în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a
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30% din veniturile obținute suplimentar la cele precizate, cu excepția
transferurilor și donațiilor, pentru anul bugetar finalizat,cu condiția neadmiterii a
datoriilor creditoare cu termen de achitare expirat.
Mai jos se reflectă execuția bugetului primăriei pe a.2017 ,la partea de venituri , pe
diferite surse de încasări:
Cod

Denumirea veniturilor

I

Venituri total
Inclusiv:
Donații voluntare

144
I9

Transferuri
Venituri proprii

Executat

Mii lei
devieri
Mii lei
%
-573,2
98,0

Plan
precizat
28 915,0

28 341,8

1 622,7

377,6

-1245,1

23,3

17 608,8
9 683,5

17 375,7
10 588,5

-233,1
+ 905,0

98,7
109,35

În conformitate cu prevederile “Regulamentului privind plata premiului anual
persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din
cadrul primăriei orașului Călărași ”, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc
nr.06/06 din 24.10.2014, ținînd cont de faptul, că primăria n-are datorii creditoare
cu termen de achitare expirat, se propune aprobarea fondului de premiere,pentru
rezultatele activității în anul 2017, în volum total de 126,4 mii lei, care includ și
contribuțiile obligatorii de asigurare socială și medicală. (14.0 % din 905,0 mii lei)
Calcularea fondului de premiere s-a efectuat, reieșind din acordarea premiului în
cuantum de 2 salarii de funcție pentru funcționarii publici și 3 salarii de funcție
pentru persoanele de demnitate publică .
Finanțarea fondului de premiere se va efectua din contul soldului bănesc
disponibil, nerepartizat, de la 01.01.2018 odată cu întocmirea și aprobarea deciziei
de modificare a bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018, cu modificările
ulterioare în SIMF.
Dl Ion Olari şi Iacob Mândrescu , consilieri, a propus de a atribui pentru
funcţionarii publici premiu în valoare de 3 salarii.
Dna Raisa Smolenschi , specialist a concretizat că al treilea salariu premiu va
constitui suma de 32,4 mii lei.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finanţe şi comerţ
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art.3,5,6,9 şi art. Art.14 alin.(1) lit.(m) din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală;
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Art.8 al. (3) din Legea nr.355 din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar”;
Art.9 al.(5) din Legea nr.48 din 22.03.2012 „Privind sistemul de salarizare a
funcţionarilor publici”
În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind plata premiului anual
persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică , funcţionarilor publici şi altor
angajaţi din cadrul primăriei oraşului Călăraşi”, aprobat prin decizia Consiliului
orăşenesc Călăraşi nr.06/06 din 24.10.2014;
Bugetul primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017, a fost executat la partea de
venituri cu 98,0% ,iar cu excepţia transferurilor și donațiilor, cu 109,35 %, sau cu
905,0 mii lei mai mult comparativ cu bugetul precizat pe anul 2017.
Consiliul orăşenesc a D E C I S :
1.Se aprobă suma totală de finanţare ,destinată acordării premiului anual
persoanelor cu demnitate publică şi funcţionarilor publici, pentru rezultatele
activităţii în anul bugetar 2017, în volum total de 126,4 mii lei.(14,0 % din 905,0
mii lei ).
2.Primarul oraşului ,dl Melnic Nicolae, va stabili mărimile concrete ale premiilor,
în dependenţă de rezultatele şi performanţa individuală la serviciu; de sârguinţa şi
dedicaţia în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
3.Se stabileşte premiu anual pentru rezultatele activităţii în anul bugetar 2017,
primarului oraşului Călăraşi,dlui Melnic Nicolae,în mărime de trei salarii de
funcţie.
4.Finanţarea fondului de premiere se va efectua din contul soldului disponibil la
contul primăriei, de la 01.01.2018.
5.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului ,Dl Nicolae
Melnic.
6.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru
economie, buget, finanţe şi comerţ.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 1
01/07 S-A EXAMINAT

“Cu privire la implementarea proiectului
„ Efficient public lighting in Calarasi
city Firefy in the heart of forests”
(Eficienţa Iluminatului Public în oraşul Călăraşi
„ Licurici în inima codrului”
(Cristina Smolenschi -specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Cristina Smolenschi
A vorbit precum că Proiectul „Efficient public lighting in Calarasi city - Firefly in
the heart of forests” (Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași -
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Licurici în inima codrului), este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul
Programului regional de vecinătatea estică în sprijinul inițiativei Parteneriatul estic
privind dezvoltarea urbană durabilă. Inițiativa „EU4Energy” acoperă tot sprijinul
UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și
conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor
regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul
finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor
energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe
termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și
accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru
cetățeni, cât și pentru sectorul privat.
Proiectul „Efficient public lighting in Calarasi city - Firefly in the heart of
forests” (Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași - Licurici în inima
codrului), finanțat prin Contractul de Grant 2017 / 393-027, semnat pe 22
decembrie 2017. Astfel, Primăria orașului Călărași este în calitate de Aplicant, iar
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ,,Viitorul” Co- Aplicant,
bugetul proiectului este de 683.750 EUR, durata de implimentare - 30 de luni.
Proiectul își propune să eficientizeze sistemul de iluminat public în orașul Călărași
și să consolideze capacitățile autorităților publice locale privind sporirea
eficienţei energetice prin realizarea unor măsuri de eficientizare a consumului
de energie la nivel local.
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 alin.(2) lit. p) şi j) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală;
În scopul implementării proiectului: ,,Efficient public lighting in Calarasi city
Firefly in the heart of forests” (Eficiența
Iluminatului
Public
în
orașul
Călărași Licurici in inima codrului ”)
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia
Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se ia act de nota informativă prezentată de specialistul primăriei, dna Cristina
Smolenschi, cu privire la proiectul: ,,Efficient public lighting in Calarasi city
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2.

3.

4.

5.
6.

Firefly in the heart of forests” (Eficiența Iluminatului Public în orașul
Călărași ,,Licurici in inima codrului” ), Anexa nr.1;
Se acceptă implementarea proiectului: ,,Efficient public lighting in Calarasi
city Firefly in the heart of forests” (Eficiența Iluminatului Public în orașul
Călărași ,,Licurici in inima codrului”), conform contractului de Grant
nr.2017/393-027 din 22.12.2017 în valoare de EUR 680, 750.00;
Se împuterniceşte primarului oraşului, dl Nicolae Melnic, să semneze Acordul
de Parteneriat dintre Primăria or. Călărași, aplicantul proiectului și Institutul
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Socialie „ Viitorul” co-aplicant, Anexa nr.2;
Dl Nicolae Melnic, prin dispoziţie va dispune constituirea echipei de lucru
pentru implimentarea proiectul ,,Efficient public lighting in Calarasi city
Firefly in the heart of forests” (Eficiența Iluminatului Public în orașul
Călărași ,,Licurici in inima codrului )”;
Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, Nicolae
Melnic.
Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiilor de
specialitate;
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0

01/08 S-A EXAMINAT : “Cu privire la prezentarea Notei Informative în
vederea executării prevederilor Regulamentului
de desfăşurare a activităţii de comerţ şi prestări
servicii în oraşul Călăraşi aprobat prin decizia
nr.08/15 din 09.12.2016 şi Regulamentul
de funcţionare a pieţii „ Uniunii Cooperativelor
de Consum”oraşul Călăraşi, aprobat prin decizia
nr.02/18-06 din 28.04.2017.
(Victor Ambroci-viceprimar)
Au luat cuvîntul :
Victor Ambroci-viceprimar
a prezentat Nota informativă ( se anexează)
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finanţe şi comerţ
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z şi 19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală;
Examinînd Nota informativă în vederea executării prevederilor Regulamentului
de desfăşurare a activităţii de comerţ şi prestări servicii în oraşul Călăraşi aprobat
prin decizia nr. 08/15 din 09.12.2016 şi Regulamentului de funcționare a pieței
„Uniunii Cooperativelor de Consum”,or.Călărași aprobat prin decizia nr.02/18-06
din 28.04.2017
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În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași,
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul comisiei de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se ia act de Nota informativă în vederea executării prevederilor
Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ şi prestări servicii în
oraşul Călăraşi aprobat prin decizia nr. 08/15 din 09.12.2016 şi
Regulamentului de funcționare a pieței „Uniunii Cooperativelor de
Consum”,or.Călărași aprobat prin decizia nr.02/18-06 din 28.04.2017. ( Nota
informativă şi Procesul –verbal se anexează).
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 1
01/09 S-A EXAMINAT

“Cu privire la examinarea Prescripţiei privind
lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul
Inspectării financiare complexe la Î.M.” GCL ”
(Raportor Gheorghe Stratan –director Î.M.” GCL ”)

Au luat cuvîntul :
Dl Gheorghe Stratan –director Î.M.” GCL ”Călăraşi , a adus la cunoştinţa
consiliului Prescripţia privind lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul
inspectării financiare complexe la Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă Călăraşi”
şi a propus de a exclude din bilanţul contabil 30 (treizeci) apartamente ce au fost
privatizate în valoare de 77 6847,36 lei .(Actele confirmative se anexează).
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finanţe şi comerţ
chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z şi 19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală;
Examinînd Prescripiţia privind lichidarea
iregularităţilor constatate în cadrul inspectării financiare complexe la Î.M. „
Gospodăria Comunal-Locativă Călăraşi”
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășănesc Călărași,
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul comisiei de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. 1 Se ia act de Prescripiţia privind lichidarea iregularităţilor constatate în
cadrul inspectării financiare complexe la Î.M. „ Gospodăria ComunalLocativă Călăraşi ( se anexează) .
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2. Dl Gheorghe Stratan, managerul Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă”
Călăraşi va exclude din bilanţul contabil 30 (treizeci) apartamente ce au fost
privatizate în valoare de 77 6847,36 lei .(Actele confirmative se anexează).
3. Se pune în sarcina Consiliului de Administraţie al Î.M. „ Gospodăria
Comunal-Locativă” Călăraşi monitorizarea lichidării încălcărilor şi
neajunsurilor depistate şi reflectate în actul Inspectării Financiare.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/10 S-A EXAMINAT “Cu privire la acceptarea primirii în administrarea
Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă” Călăraşi a
terenului cu nr.cadastral 2529101.048 proprietatea
publică a primăriei satului Nişcani cu suprafaţa de
3,1226 ha”
(Raportor Gheorghe Stratan –director Î.M.” GCL ”)
Au luat cuvîntul :
Dl Gheorghe Stratan –director Î.M.” GCL ”Călăraşi , a adus la cunoştinţa
consiliului Decizia consiliului sătesc Nişcani nr.05/14 din din 08.12.2017 „ Cu
privire la transmiterea în administrare a terenului cu nr.cadastral 2529101.048
proprietatea publică a primăriei s.Nişcani.
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14alin. (2)lit. b) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436- XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu art.4 şi art.8 alin.(4) din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999
cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
Art.5 alin.(2) lit.a) din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile
proprietatea publică şi delimitarea lor.
Art. 9 alin.(1) şi alin.(2) , art.14 alin.(1) lit.a) din Legea nr.121-XVI din
04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
Decizia consiliului sătesc Nişcani nr.05/14 din din 08.12.2017 „ Cu privire la
transmiterea în administrare a terenului cu nr.cadastral 2529101.048 proprietatea
publică a primăriei s.Nişcani.
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă primirea în administrarea Î.M. “Gospodăria Comunal Locativă ”
Călăraşi a terenului cu nr.cadastral 2529101.048 proprietatea publică a
primăriei satului Nişcani cu suprafaţa de 3, 1226 ha , cu valoarea de bilanţ
de 82 286,91 lei( optzeci şi două mii două sute optzeci şi şase lei 91 bani)
conform Actului de transmitere din 11.01.2018, pe un termen de 2 ani.
2. Managerul Î.M. „ Gospodăria Comunal-locativă” Călăraşi va include
primirea bunului menţionat în bilanţul contabil conform Regulamentul cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietatea publică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl
Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/11 S-A EXAMINAT “Cu privire la darea în locaţiune a bunului imobil ”
(Raportor Gheorghe Stratan –director Î.M.” GCL” )
Au luat cuvîntul :
Dl Gheorghe Stratan –director Î.M.” GCL”
A solicitat permisiunea consiliului de a da în locațiune suprafața de 17 m.p. din
bunul imobil clădirea Administrativă, nr.cadastral 2501216.100.02 situată în oraşul
Călărași, str.Alexandru cel Bun,178 .
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se permite Î.M.„Gospodăria Locativ Comunală” Călărași de a da în locațiune
suprafața de 17 m.p. din bunul imobil Clădirea Administrativă,nr.cadastral
2501216.100.02 situată or.Călărași, str.Alexandru cel Bun,178 .
2. Managerul Î.M„Gospodăria Locativ Comunală”Călărași va organiza concursul
prin licitație conform Regulamentului privind licitațiile cu strigare și reducere
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009
3. Dl.Gheorghe Stratan, managerul Î.M„Gospodăria Locativ Comunală” Călărași
va perfecta actul de predare-primire a bunului imobil conform Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015.
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4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului or.Călărași dl.Nicolae
MELNIC.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/12 S-A EXAMINAT “Cu privire la dare în chirie a bunului imobil
proprietate publică”
(Raportor Gheorghe Stratan –director Î.M.” GCL” )
Au luat cuvîntul :
Dl Gheorghe Stratan –director Î.M.” GCL”
A solicitat permisiunea consiliului de a da în chirie pe perioadă determinată ,
angajatei Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă” , Zorea Aliona a.n. 13.12.1989,
apartamentul nr.13 din str. Miron Costin nr.5 .
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2(b),(c) și 19(3) din Legea privind administrația publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Anexa 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din
15.12.2017
Examinînd demersul Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă” privind permisiunea
de dare în chirie a apartamentului nr.13 din str. Miron Costin nr.5 pentru angajata
entităţii Zorea Aliona a.n. 13.12.1989.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se permite Dlui Gheorghe Stratan, managerul Î.M. „ Gospodăria ComunalLocativă”, de a da în chirie pe perioadă determinată , angajatei Î.M. „ Gospodăria
Comunal-Locativă” , Zorea Aliona a.n. 13.12.1989, apartamentul nr.13 din str.
Miron Costin nr.5 .
2. Managerul întreprinderii va perfecta contractul de locaţiune pe perioadă
determinată cu plata lunară de chirie în cunatum de 260,4 lei (anexă borderoul de
calcul)
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului or.Călărași,Dl.Nicolae
Melnic.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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01/13-01 S-A EXAMINAT “Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din
Fondul de Rezervă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar )
Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci-viceprimar
A adus la cunoştinţa consilierilor cererea dlui Stati Iacob, proprietarului imobilului
la care s-a produs incendiu situat pe str. M. Varlaam, nr.123 ;
Procesul-verbal al comisiei pentru evaluarea pagubelor produse în urma izbucnirii
incendiului din 13.01.2018
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) n) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pentru anul 2018;
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași,
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul comisiei de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se alocă mijloace băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pentru anul 2018, în sumă de 5 000 lei, cet. Stati Iacob, domiciliat
or. Călărași, str. M. Varlaam, nr.123 pentru recuperarea parțială a
pierderilor materiale distruse ca urmare a incendiului din 13.01.2018.
2. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului , dlui
Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/13-02 S-A EXAMINAT “Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din
Fondul de Rezervă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar )
Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci-viceprimar
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A adus la cunoştinţa consilierilor cererea Directorului Școlii Sportive ”Mihai
Viteazul” din or. Călărași cu privire la acordarea ajutorului material sportivei Elena Plăcintă, campioană a Republicii Moldova la Judo și Sambo .
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) n) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pentru anul 2018;
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași,
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul comisiei de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se alocă mijloace băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pentru anul 2018, în sumă de 3 000 lei, sportivei de performanță a
secției judo - Elena Plăcintă, campioană a Republicii Moldova la Judo și
Sambo.
2. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului , dlui
Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/13-03 S-A EXAMINAT “Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din
Fondul de Rezervă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar )
Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci-viceprimar
A adus la cunoştinţa consilierilor cererea cet. Iosob Vasile, domiciliat în or.
Călărași, str. N. Testemițeanu, nr.7 cu privire la acordarea ajutorului material
pentru procurarea medicamentelor;
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) n) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pentru anul 2018;
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În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași,
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul comisiei de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se alocă mijloace băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pentru anul 2018, în sumă de 1 000 lei cet. Iosob Vasile pentru
acoperirea parțială a tratamentului costisitor al hepatitei virale ”B” și
hipertensiunii arteriale;
2. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului , dlui
Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/14 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în IET Călăraşi”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererile familiilor socialmente vulnerabile şi
cu mulţi copii din or. Călărași, care la moment au o situație famliară dificilă și din
lipsă de resurse financiare solicită „Scutirea de plată pentru întreţinerea copiilor în
instituțiile preșcolare ( cererile se anexează)
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2) n), y) şi art.19(3) din Legea privind administraţia publică
locală Nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu art. 5, lit. b) din Hotărîrea Guvernului R.Moldova Nr. 198 din
16.04.1993 cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile;
Regulamentele de funcționare ale IET de tip Creșă – Grădiniță din or. Călărași,
aprobate prin decizia Consiliului orăşenesc nr.06/09-01; 06/09-02; 06/09-03 din
24.11.2017;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate.
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se scutesc de plata pentru întreţinerea copiilor în IET din orașul Călărași,
familiile socialmente vulnerabile şi cu mulţi copii pentru perioada anului 2018,
începând cu luna martie, conform anexei la decizie.
2.Executarea prezentei Decizii se pune în seama viceprimarului oraşului
Victor AMBROCI.

dl.

AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/15 S-A EXAMINAT “Cu privire la modificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2018 ”
(Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
Au luat cuvîntul :
Raportor Raisa Smolenschi-specialist
În anul 2016 Primăria orașului a semnat contractul nr.06/05 cu Fondul pentru
Eficență Energetică,în sumă totală de 1 667 709 lei , pentru extinderea rețelelor de
iluminat public din or.Călărași.Contribuția FEE constituie 75% din valoarea
proiectului , sau 1 250 781 lei.În anul 2017 lucrările de reparație capitală a
rețelelor de iluminat public stradal au fost executate, însă n-au fost recepționate și
respectiv, n-au fost achitate către companie.
La 18.01.2018 a fost semnat Acordul adițional nr.1/M la contractul nr.06/05 ,
care prevede lucrări suplimentare, care n-au fost incluse inițial în caietul de
sarcini(schimbarea parțială a pilonilor).Pentru efectuarea transferurilor către
companie și pentru înregistrarea contractului la lucrările suplimentare , a apărut
necesitatea precizării planului de finanțare la grupa funcțională Iluminarea
orașului,estimativ, cu 1000,0 mii lei.
Pe data de 22 decembrie 2017,Primăria a semnat Contractul de Grant nr.2017/393027 cu Uniunea Europeană , pentru implementarea proiectului „Iluminatul Public
Eficient în orașul Călărași „Licurici în inima codrului””, care prevede extinderea
rețelelor de iluminat public stradal în oraș și înlocuirea corpurilor de iluminat
existente cu corpuri de tip LED.
Costul total estimativ al proiectului constituie 680 750 Euro , inclusiv 544 600
Euro (80%) contribuția Uniunii Europene și 136 150 Euro(20%)contribuția
primăriei.Termenul de implementare al proiectului – 30 luni calendaristice.
În conformitate cu graficul de executare a lucrărilor, costul lucrărilor în primul an
de implementare(a.2018) constituie 239 738 Euro, inclusiv contribuția primăriei
47 948 Euro (estimativ 994,4 mii lei).
Contribuția Uniunii Europene , în sumă de 191 790,40 Euro (3 978,2 mii lei) a fost
transferată pe contul primăriei și urmează de modificat bugetul primăriei cu suma
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respectivă, atît la partea de venituri , cît și la partea de cheltuieli, și va fi
direcționată la subprogramul 7505- Iluminare stradală.
Primăria nu dispuine de mijloace bănești disponibile suficiente (994,4 mii lei),însă
au fost identificate 250,0 mii lei, urmînd ca pe parcursul anului bugetar 2018 să se
identifice și alte surse alternative (Consiliul Raional; FEE și a.)
În tăblița de mai jos se reflectă sursele de finanțare pentru fiecare subprogram în
parte :
Denumirea subprogramelor

Cheltuieli
total
P1P2

Sursele de finanțare, mii lei
Redirecționări Soldul la
01.01.2018
de plan de
finanțare între
subprograme

Exercitarea
guvernării(aparatul
primarului)
Fondul de rezervă
Ggădinița-creșă nr.3

0301

- 41.2

-200,0

0802
8802

-9,0
+38,6

-9,0

Iliminarea orașului

7505

+5228,2

Apă și canalizare
Protecția Socială
Total

7503
9019

+40,8
+9,0
+5266.4

+200,0

+9,0
0

Donații
externe și
interne;
Transferuri

+158.8cheltuieli de
personal
+38.6cheltuieli de
personal
+50,0

+247.4

+3978,2externe
+1000,0 interne
+40,8
+5019,0

Contractul de finanțare nr.3/4221-5670 din 14.09.2016,încheiat între Ministerul
Mediului și Primăria orașului Călărași , prevedea ca Primăria să beneficieze în anul
2017 de transferuri capitale cu destinație specială , în sumă de 2000,0 mii lei,
pentru continuarea implementării proectului investițional de construcție a rețelei
de aprovizionare cu apă în partea de Nord-Vest a orașuluii Călărași. Avînd în
vedere faptul, că din suma totală de transferuri , ministerul n-a transferat în anul
2017 ,mijloace bănești în sumă de 40 725 lei, se propune modificarea planului de
finanțare la subprogramul 7503-Apă și canalizare cu 40,8 mii lei.
Examinînd demersul șefei Grădiniței-creșe nr.3 ,dna Spînu Tatiana,cu privire la
necesitatea a 0,5 cadru didactic de sprijin suplimentar ( în conformitate cu
recomandările SAP Călărași) se propune majorarea statelor de personal ale
Grădiniței-creșe nr.3 cu 0,5 unitate, începînd cu 01 martie 2018 (anexa
nr.8).Cheltuielile de personal constituie 38,6 mii lei și se vor aloca din soldul
disponibil al instituției de la 01.01.2018.
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În conformitate cu decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.01/06 din 23.02.2018
se majorează cheltuielile de personal la Aparatul primarului ,cu 158.8 mii lei, din
contul soldului bănesc disponibil la începutul anului.
Soldul bănesc disponibil la contul primăriei la 01.01.2018 a constituit 2287,7 mii
lei, inclusiv nerepartizat – 787,7 mii lei.
Se propune de modificat bugetul primăriei orașului Călărași pentru anul 2018 la
venituri în sumă de 34 099,0 mii lei, la cheltuieli – în sumă de 35 851.4 mii lei, cu
deficit bugetar de 1752,4 mii lei.
Anexele nr.1;2;3;4;5;6;7;8 de la decizia nr.07/13 din 08.12.17 “Cu privire la
aprobarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018 în lectura a doua” se
substituie cu anexele nr.1;2;3;4;5;6;7;8 de la prezenta decizie.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finanţe şi comerţ
chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul prevederilor art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administrația publică locală ;
Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;
Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetarfiscale;
În conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și modificarea
bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 ,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.07/13 din 08.12.2017”Cu privire la
aprobarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018 în lectura a doua” , se
modifică, după cum urmează:
1.1. Punctul 1.1. al deciziei Consiliului orășenesc Călărași nr.07/13 din
08.12.2017 se expune în următoarea redacție” Bugetul primăriei orașului Călărași
pe anul 2018 , la venituri în sumă de 34 099,0 mii lei, la cheltuieli în sumă de
35 851.4 mii lei , cu sold bugetar în sumă de 1752.4 mii lei ,din care : 1747.4 mii
lei va fi acoperit din contul soldului disponibil de mijloace bănești de la
01.01.2018 și 5,0 mii lei din contul vînzării apartamentelor către cetățeni” .
2.Anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4;nr.5;nr.6;nr.7;nr.8 se substituie cu anexele
nr.1;nr.2;nr.3;nr.4;nr.5;nr.6;nr.7;nr.8 anexate la prezenta decizie.
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3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului , dlui
Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 1
01/16-01 S-A EXAMINAT “Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau prestări servicii pentru anul 2018 ”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Raisa Smolenschi –specialist a prezentat cererea dnei Său Alexandra,
fondatoarea Î.I.,,Său Alexandra” , cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile
comerciale, în legatură cu gradul II de invaliditate din copilărie ;
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finanţe şi comerţ
chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art14(2)a)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu art.296 din Titlul VII.(Taxele locale) din Codul Fiscal Nr.
1163-XII din 24 aprilie 1997 ;
Consiliul orăşenesc a D E C I S :
1. Se scuteşte Î.I.,,Său Alexandra” , de taxa pentru unităţile comerciale şi/sau
prestări servicii pentru anul 2018, pentru unitatea comercială amplasată pe
str.Bojole,25, în cuantum de 50 %.
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului , dl Nicolae
Melnic.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 2
01/16-02 S-A EXAMINAT “Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau prestări servicii pentru anul 2018 ”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Raisa Smolenschi –specialist a prezentat cererea dnei Abhalicova Irina,
fondatoarea Î.I.,,Abhalicova Irina” , cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile
comerciale, în legatură cu gradul I de invaliditate pe viată .
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finanţe şi comerţ
chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art14(2)a)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu art.296 din Titlul VII.(Taxele locale) din Codul Fiscal Nr.
1163-XII din 24 aprilie 1997 ;
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Consiliul orăşenesc a D E C I S :
1. Se scuteşte Î.I.,,Abhalicova Irina” , de taxa pentru unităţile comerciale
şi/sau prestări servicii pentru anul 2018, pentru unitatea comercială amplasată
pe str.M.Eminescu,24, în cuantum de 50 %.
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului , dl Nicolae
Melnic.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 2
01/17 S-A EXAMINAT “Cu privire la amplasarea unei terase provizorii ”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-şef)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitect-şef
A prezentat cererea înregistrată sub nr.99 din 02.02.2017 de la SRL,,Bio-Prodsat”
ce desfăşoară activitate pe str.M.Emienscu nr.32a , în baza autorizaţiei de
funcţionare nr.419 cu valabilitatea pînă la 01.08.2018.
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice a propus ca terasa să fie
amplasată pînă la 31.12.2018.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2)f) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Art.6 i) din Legea cu privire la comerţul interior Nr. 231 din
23.09.2010.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se permite amplasarea unei terase provizorii (uşor demontabilă) cu
dimensiunile 3,00 x 3,5 m pe terenul din str.M.Eminescu nr.32, pînă la
31.12.2018.
2. Terasa de vară este construcţie provizorie şi urmează a fi demontată în
corespundere cu necesitatea urbanistică a administaţiei publice locale
conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
3. Plata se va efectua conform anexei nr.6 din Decizia consiliului nr.07/13 „Cu
privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2018”.
4. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 2
Consilierul Gajim Pavel, cu permisiunea preşedintelui a ieşit din şedinţă.
Total prezenţi consilieri -21
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01/18 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea deciziei nr.02/17
din 23.02.2018 Cu privire la darea în comodat
a imobilului proprietate publică”
(Raportor Elena Lungu-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist, a argumentat aleşilor locali că urmează a fi
modificat în punctul 1 din Decizia consiliului nr. nr.02/17 din 18.02.2016 „ Cu
privire la darea în comodat a imobilului proprietate publică” sintagma „ se permite
darea în comodat L.T. „ Mihail Sadoveanu” se substituie cu sintagma „se
permite darea în comodat Consiliul raional Călăraşi , gestiunea L.T. „ Mihail
Sadoveanu”.
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. În punctul 1 din Decizia consiliului nr. nr.02/17 din 18.02.2016 „ Cu privire
la darea în comodat a imobilului proprietate publică” sintagma „ se permite
darea în comodat L.T. „ Mihail Sadoveanu” se substituie cu sintagma „se
permite darea în comodat Consiliul raional Călăraşi , gestiunea L.T. „
Mihail Sadoveanu”.
Punctul unu va avea următorul conţinut:
Se permite darea în comodat Consiliului raional Călăraşi, gestiunea L.T.
Mihail Sadoveanu” imobilul proprietatea publică a primăriei oraşului
Călăraşi, cu numărul cadastral 2501208163.01 cu suprafaţa de 418,8 m.p.
amplasat pe adresa or.Călăraşi str Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.6a, începînd cu
01.03.2016.
2. Dl Nicolae Melnic, prin dispoziţia primarului, va numi membrii comisiei de
transmitere, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietatea publică, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.901 din 31.12.2015
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl
Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/19 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea deciziei nr.03/32-57
din 19.05.2015 Cu privire la atribuirea terenului”
(Raportor Elena Lungu-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist, a argumentat necesitatea modificării punctului 1
din Decizia consiliului nr. nr.03/32-57 din 19.05.2016 „ Cu privire la atribuirea
terenului” sintagma „ se atribuie în folosinţă L.T. „ Mihail Sadoveanu” se
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substituie cu sintagma „se transmite în comodat Consiliul raional Călăraşi ,
gestiunea L.T. „ Mihail Sadoveanu”
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)e) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Decizia consiliului nr. nr.03/32-57 din 19.05.2017 „ Cu privire
la atribuirea terenului”
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia
Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. În punctul 1 din Decizia consiliului nr. nr.03/32-57 din 19.05.2016 „ Cu
privire la atribuirea terenului” sintagma „ se atribuie în folosinţă L.T. „
Mihail Sadoveanu” se substituie cu sintagma „se transmite în comodat
Consiliul raional Călăraşi , gestiunea L.T. „ Mihail Sadoveanu”
Punctul unu va avea următorul conţinut:
Se transmite în comodat Consiliului raional Călăraşi, gestiunea L.T. Mihail
Sadoveanu” terenul pentru construcţie, cu suprafaţa de 0, 0551 ha, cu
numărul cadastral 2501208624,situat pe str.Ștefan cel Mare și Sfînt, pentru
reconstrucţia stadionului sportiv.
2. Dl Nicolae Melnic, prin dispoziţia primarului, va numi membrii comisiei de
transmitere, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietatea publică, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.901 din 31.12.2015
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl
Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/20 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la abrogarea deciziei nr.03/11
din 15.06.2017 Cu privire la darea în locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist,
A prezentat demersul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Călărași în persoana
șefului DL.Vasile GÎLCĂ privind abrogarea Deciziei nr.03/11 din 15 iunie 2017
„ Cu privire la darea în locaţiune” a unui birou din clădirea Primăriei oraşului
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Călăraşi cu o suprafață de 15 m.p., pe motiv că CTAS este în proces de
reorganizare și nu este necesitatea de a-şi extinde spaţiul de lucru.
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2)b) c) şi 19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu art.903,lit.c) Cod Civil Republicii Moldova nr.1107 – XV din
06 iunie 2002;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia
Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se abrogă Decizia nr.03/11 din 15 iunie 2017 „Cu privire la darea în locațiune”,
începînd cu 01.01.2018.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/21 S-A EXAMINAT : „Cu privire la prelungirea contractului locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist,
A prezentat cererea cet.Crudu Valeriu,privind prelungirea contractului de
locațiune asupra bunului imobil cu nr.cadstral 2501208491,suprafața de 0,0016 ha,
situat or.Călărași,str.Bojole conform contractului de locațiune nr.192 din
08.10.2012.
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2(b),(c) și art.19(3) din Legea privind administrația publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu art.875,art.904 din Codul Civil al Republicii Moldova
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia
Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se permite prelungirea contractului de locațiune Nr.192 din 08.10.2012 încheiat
între Primăria orașului Călărași și Crudu Valeriu, pe un termen de 2 ani, începînd
cu 01.01.2018.
2.Specialistul primăriei Nicolae Chitoroga va întocmi acordul de prelungire a
contractului de locațiune.
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului or.Călărași,Dl.Nicolae
Melnic
4.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei de specialitate.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
01/22 S-A EXAMINAT : “Cu privire la Programul de activitate a Consiliului
orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2018”
(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Ecaterina Melnic –secretarul consiliului orăşenesc
Secretarul consiliului a prezentat programul de activitate al consiliului pentru
trimestrul II al anului 2018 (se anexează).
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)p) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru
trimestrul II al anului 2018 ( se anexează).
2. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama secretarului
consiliului Dna Ecaterina Melnic.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut - 0
01/23 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la iniţierea consultărilor publice”
(Raportor Veaceslav Arapan-consilier)

Au luat cuvîntul :
Raportor Veaceslav Arapan-consilier
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A propus aleşilor locali de a permite iniţierea consultărilor publice de redenumire a
străzilor:
str. Divizia 80 de Gardă în str.George Bacovia, str.Biruinţei în str. Unirii, str.1Mai
în str. George Enescu;
Dl Viorel Juşcov, consilier a întrebat cine va suporta toate cheltuielile în urma
redenumirii străzii , cum ar fi : buletinul de identitate, fişa buletinului, paşaportul,
actele la cadastru ş.a.
Dna Eudochia Reazanţev, consilier a propus ca comisia pentru problem funciare
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice să iniţieze aceste consultări
prin întocmirea proceselor-verbale şi listei cu semnatarii locuinţelor,
apartamentelor, care doresc aceste redenumiri.
Ion Olari
- secretarul comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie cu propunerea dnei
Eudochia Reazanţev
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se dispune consultarea publică asupra iniţierii elaborării proiectului de decizie
privind redenumirea
- str. Divizia 80 de Gardă în str.George Bacovia
- str.Biruinţei în str. Unirii
- str.1Mai în str. George Enescu
2.Comisia pentru pentru probleme funciare, agricultură, industrie, construcţii, şi
probleme juridice, va iniţia consultarea proiectului de decizie , conform
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul
de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional şi va informa
consiliul despre rezultatele consultării publice ( procesele-verbale ale întrunirilor
publice consultative, sinteza recomandărilor).
3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama secretarului consiliului
Dna Ecaterina Melnic.
AU VOTAT pro -15, contra- 3, s-au abţinut - 4
01/24-01 S-A EXAMINAT :
„Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi, terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501214, cu suprafaţa aproximativ 2,0 ha, la solicitarea cet.Potrîmbă Ion.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-02 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric al
terenului proprietate comună, cu numărul cadastral 2501204249 cu destinația
pentru constructie,situat pe str.Anton Macarenco 4a cu suprafaţa totală de 0,0843
ha:
- 83% proprietatea cet.Petrea Sofia
- 17% proprietatea APL,teren proprietate publică din domeniul privat.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-03 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia cu privire la permisiunea de a actualiza planul
geometric al terenului cu nr.cadastral 2501216171 cu destinația pentru construcție,
cu suprafaţa 0,1018 ha, situat pe str. Călărașilor,5.
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Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 21 proiectul de decizie
nu a acumulat numărul necesar de voturi

01/24-04 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.28 din 24.01.2018 depusă de cet.Popescu Ion
privind stingerea dreptului de folosință asupra terenului cu numărul cadastral
2501201003 cu destinația pentru construcție situat pe str.Mihail Sadoveanu, 105
cu suprafața 0,1106 ha, decedatului Pleșca Vladimir.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-05 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a prezentat cererea nr.655 din 12.12.2017 depusă de
cet.Lica Lidia privind modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul A
Subcapitolul II,la terenul cu numărul cadastral 2501206215 cu suprafața de 0,0518
ha, destinația pentru construcție situat pe str-la 2 Codrilor,5, și anume numele și
data nașterii proprietarului din Luca Vasilii a.n. 27.10.1941 în Lica Vasile
a.n.01.04.1953.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-06 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a prezentat cererea cet.Harea Vladimir privind
modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul A Subcapitolul II,la
terenul cu numărul cadastral 2501101255 cu suprafața de 0,3669 ha, destinația
pentru construcție situat în sat.Oricova, și anume numele proprietarului din Harea
Valentin a.n.23.05.1962 în Harea Vladimir a.n.23.05.1962.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-07 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
a prezentat cererea cet.Chihai Iulia privind
modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul A Subcapitolul II,la terenul
cu numărul cadastral 2501101304 cu suprafața de 0,2186 ha, destinația pentru
construcție situat în sat.Oricova, și anume data nașteriii proprietarului decedatului
Chihai Ion din 20.02.1937 în 01.11.1934.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-08 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a prezentat cererea cet.Zaharia Viorica privind
modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul A Subcapitolul II,la
terenurile cu următoarele numere cadastrale: 2501214030 cu suprafața de 0,117 ha
și 2501215175 cu suprafața de 0,1024 ha cu destinația grădini situate în extravilan,
și anume numele proprietarului din Lozinscaia Veronica a.n. 30.01.1973 în Zaharia
Viorica a.n. 30.01.1973.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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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

01/24-09 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a prezentat cererea nr.30 din 29.01.2018 depusă de
cet.Zaharia Viorica privind modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul
A Subcapitolul II,la terenul cu numărul cadastral 2501109153 cu suprafața de
0,1374 ha cu destinația agricolă situat în extravilan, și anume numele
proprietarului din Lozinschi Viorica a.n. 30.01.1973 în Zaharia Viorica a.n.
30.01.1973.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-10 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea Registrului
bunurilor imobile ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a propus de a modifica Registrul bunurilor imobile în
Capitolul A Subcapitolul I,la terenurile cu următoare numere cadastrale:
2501105517 cu suprafața 1,35 ha, 2501106620 cu suprafața 0,9197
ha,2501215521 cu suprafața 0,8526 ha și 2501215516 cu suprafața 0,8642 ha
situate în extravilan, și anume modul de folosință din agricol în fondul apelor teren
proprietate publică din domeniul public al primăriei orașului Călărași.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-11 S-A EXAMINAT : „Cu privire la abrogarea deciziei nr.07/12-13
din 08.12.2017 Cu privire la casarea planatiei perene”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist la cererea cet.Cherdivară Andreiv a propus de a
abroga Decizia Consiliului Orășenesc Nr.07/12-13 din 08 decembrie 2017„Cu
privire aprobarea casării plantației perene”.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-12S-A EXAMINAT :„Cu privire la aprobarea casarea planatiei perene”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist la cererea cet.Arhip Tudor privind casarea plantației
perene cu o suprafață totală de 17,0 ha
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-13S-A EXAMINAT :„Cu privire la aprobarea casarea planatiei perene”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist la cererea nr.57 din 23.01.2018 depusă de Gospodăria
Țărănească Cherdivară Vasile Andrei privind casarea plantației perene cu o
suprafață totală de 7,0226 ha.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-14 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la trecerea în proprietate
a terenului pentru construcţii”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a prezentat cererea Sîrbu Petru privind trecerea în
proprietate lotul de teren cu destinația pentru construcție cu numărul cadastral
2501218040 cu suprafața de 0,0328 ha situat pe str-la 1 Ștefan Neaga,16.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-15 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.11 din 15.01.2018 depusă de cet.Țurcanu
Vasile cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 21% cotă parte din 0,0884 ha cu numărul
cadastral 2501221085 cu destinația pentru construcție,situat în sectorul locativ
Podiș.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 1
01/24-16 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.11 din 15.01.2018 depusă de Trocin Constantin
cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 9/25 cotă parte din 0,1077 ha cu numărul
cadastral 2501212162 cu destinația pentru construcție,situat pe str.Alexandru Cel
Bun,41a.
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În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 1
01/24-17 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.11 din 15.01.2018 depusă de Mușinschi Maria
cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie cu suprafaţa 0,0253 ha cu numărul cadastral 2544206247 cu
destinația pentru construcție,situat pe str.Alexandr Pușkin,34.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 1
01/24-18 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea depusă de Punga Ana cu privire la cumpărarea
terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu
suprafaţa 0,15 ha cu numărul cadastral 2501214375 cu destinația grădină,situat în
extravilan .
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
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Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-19 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea depusă de Jumbei Petru cu privire la cumpărarea
terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu
suprafaţa de 26,1% cotă parte din 0,0946 ha cu numărul cadastral 2501201446 cu
destinația pentru construcție,situat pe str-la 4 Mitropolit Dosoftei,3.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul
de vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007
„Privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-20 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea depusă de cet. Amarii Ion cu privire la
cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de
legislaţie cu suprafaţa 0,0496 ha cu numărul cadastral 2501203422 cu destinația
grădină,situat în extravilan.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul
de vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007
„Privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0

01/24-21 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a prezentat cererea nr.58 din 13.02.2018 depusă de
cet.Gaverlița Maria privind modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul
A Subcapitolul II,la terenul cu numărul cadastral 2501206070 cu suprafața de
0,0678 ha, destinația pentru construcție situat pe str.Mihail Sadoveanu,20, și
anume numele și data nașterii proprietarului din Gavriliță Maria a.n. 05.03.1943 în
Gaverlița Maria a.n.30.04.1958.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-22 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a propus consiliului de a aproba planul geometric a
terenului proprietate comună,cu numărul cadastral 2501205162 cu destinația
pentru constructie,situat pe str.Alexei Mateevici,7 cu suprafaţa totală de 0,1078 ha:
- 0,07 ha proprietatea cet.Jumbei Maria
- 0,0378 proprietatea APL,teren proprietate publică din domeniul privat.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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
01/24-23 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la formarea bunului imobil
prin separare , teren proprietate
publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea prin separare a
bunului imobil cu numărul cadastral 2501208510,destinația pentru construcţii
cu suprafața totală de 0,7922 ha,în trei bunuri imobile separate.
Ion Olari, consilier a propus de a forma bunul imobil prin separare în 5 bunuri.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei propus pe ordinea de zi
AU VOTAT pro -0, contra- 2, s-au abţinut- 19 proiectul de decizie nu a
acumulat numărul necesar de voturi

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea comisiei pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice , de a forma bunul
imobil prin separare în 5 bunuri.
AU VOTAT pro -5, contra- 1, s-au abţinut- 15 proiectul de decizie nu a
acumulat numărul necesar de voturi

01/24-24 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea traseului pentru
extinderea apeductului Chişinău-Străşeni-Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A vorbit despre Studiul de Fezabilitate pentru extinderea apeductului ChișinăuStrășeni-Călărași,executat în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de
apă în Moldova Centrală”finanțat de către banca germană KfW şi a propus de a
aproba planul traseului pentru extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași
conform schemei anexate.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)e) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436XVI din 28.12.2006.
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia
Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
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01/24-25 S-A EXAMINAT : „Cu privire la abrogarea Deciziei nr.03/30-38
din 19 mai 2016 „ Cu privire la cumpărarea terenului”
( Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
a propus de a Decizia nr.03/30-38 din 19 mai 2016 „Cu privire la cumpărarea
terenului aferent, pe motivul că arendașul S.A „Service-Agro Călărași” a refuzat de
a cumpăra terenul cu suprafaţa de 1,5989 ha, numărul cadastral 2544206283,situat
pe str. Ion Creangă,1, conform deciziei nr.03/30-38 din 19.05.2016 „ Cu privire la
cumpărarea terenului aferent”
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2)b) c) şi 19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006.
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia
Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
AU VOTAT pro -18, contra- 1, s-au abţinut- 1
01/24-26 S-A EXAMINAT : „Cu privire la plata de arendă pentru folosirea
terenului proprietate publică aferent construcţiilor”
( Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
A explicat aleşilor locali că în conformitate cu art.101 din Legea Nr. 1308-XIII
din 25.07.1997 „ Privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a
pămîntului şi art.10 a Hotărîrii de Guvern Nr. 405 din 06.05.2005 despre
aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale
pentru arenda bunurilor agricole, este necesar de a stabili plata de arendă a
terenului aferent construcţiilor,cu suprafaţa de 1,5989 ha, numărul cadastral
2544206283,situat pe str. Ion Creangă,1, S.A.Agro-Service-Călărași în cuantumul
de 7% din prețul normativ al pămîntului.
Ion Olari, consilier a propus ca plata arendei să fie de 5%.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
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Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)b) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia
Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
AU VOTAT pro -11, contra- 0, s-au abţinut- 1 proiectul de decizie nu
a acumulat numărul necesar de voturi

01/25 S-A EXAMINAT :
„Cu privire la declararea anului 2018
Anul Centenarului” pe teritoriul oraşului Călăraşi ”
( Raportor Veaceslav Arapan-consilier)
A luat cuvîntul :
Dl Veaceslav Arapan-consilier
A propus consilierilor de avota proiectul de decizie prin care anul 2018 să fie
declarat pe teritoriul oraşului Călăraşi „ Anul Centenarului”.
Ion Olari – secretarul comisiei pentru probleme funciare, agricultură, industrie,
construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 6
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