MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 09
din 06 noiembrie 2015
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 21
Din ei prezenţi
- 20
Absenţi : Dl Gorincioi Valeriu –motivat
Dl Dodon Alexandru- nemotivat
Invitaţi: /lista se anexează/
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Ştefan BOLEA
AU VOTAT pro -21, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Iacob MÂNDRESCU
AU VOTAT pro -21, contra- 0, abţinut- 0
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 alegerea viceprimarului. (Raportor dl Nicolae Melnic – primar).
3. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016. ( Raportor
Raisa Smolenschi - specialist).
4. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor funciar și pe
bunurile imobiliare pe anul 2016”. ( Raportor Valentina Jumbei- specialist).
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului- limită al
autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism întru asigurarea
îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a funcționarilor primăriei orașului Călărași pe anul 2016.
( Raportor dra Inga Luchian –contabil-şef adjunct)
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor vizînd numărul
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii
primăriei orașului Călărași pe anul 2016. ( Raportor dra Inga Luchian –contabil-şef adjunct).
7. Cu privire la alocarea ajutorului material unic din Fondul de Rezervă.( Raportor Raisa
Smolenschi).
8. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015. ( Raportor
Raisa Smolenschi - specialist).
9. Cu privire la luarea la bilanţul contabil. ( Raportor dra Inga Luchian –contabil-şef adjunct).

10. Cu privire la transmiterea bunurilor. ( Raportor dra Inga Luchian –contabil-şef adjunct).
11. Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor dna Elena Lungu –
specialist în gestionarea patrimoniului public)
12. Cu privire la permisiuniea utilizării toponimicului “ Călăraşi”. ( Raportor Ec.Melnic –
secretarul consiliului).
13. Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului pentru anul
2015. (Raportor Dl Melnic Nicolae – primarul oraşului).
14. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanţele de judecată. ( Raportor Ec.Melnic –
secretarul consiliului).
15. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară. ( Raportor Ion
Badaşcă- Specialist )
1.Cu privire la aprobarea planurilor geometrice la divizarea terenului cu destinaţia agricolă,
cu suprafaţa de 0.4264 ha cu nr.cadastral 2501219175 situat în extravilan.
2.Cu privire la aprobarea planurilor geometrice la separare terenului cu destinaţia pentru
construcție, cu suprafaţa de 0,1377 ha cu nr.cadastral 2501221062 situat în cartierul locativ
Podiș.
3. Cu privire la aprobarea planurilor geometrice la separarea terenului cu destinaţia pentru
construcție, cu suprafaţa de 0,4635 ha cu nr.cadastral 2501221014 situat în cartierul locativ
Podiș.

4. Cu privire la aprobarea planurilor geometrice la separare terenului cu destinaţia pentru
construcție, cu suprafaţa de 0,0389 ha cu nr.cadastral 2501213188 situat pe str.Alexndru
cel Bun.
5. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia pentru construcții, cu
suprafaţa de 0,046 ha cu nr.cadastral 2501211384 situat pe str.Vișinilor de sus 37.
6. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0,6259 ha cu nr.cadastral 2501111311 situat în extravilan.
7. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0,101 ha cu nr.cadastral 2501214452 situat în extravilan.
8. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași Călărași în sectorul 2501111 cu
suprafața 0,3 ha
9. Cu privire la divizarea terenului cu destinație pentru construcție nr.cadastral 2501203397
cu suprafața de 0,1454 ha.
10. Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului cet. Busuioc Andrei
11. Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului cet. Zareiciuc Evghenia
12. Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului cet. Voloşina Marina
13. Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului cet. Matveiciuc Elena
A luat cuvîntul:
Primarul oraşului Nicolae Melnic a propus ca din ordinea de zi să fie excluse următoarele
chestiuni:
09/10 „ Cu privire la transmiterea bunurilor” ( Raportor dra Inga Luchian contabil-şef adjunct)
să fie exclusă din ordinea de zi , deoarece chestiunea dată s-a specificat în decizia 09/09 „ Cu
privire la luarea la bilanţul contabil”.
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0

09/12 „Cu privire la permisiuniea utilizării toponimicului “ Călăraşi”. ( Raportor Ec.Melnic –
secretarul consiliului) să fie exclusă din ordinea de zi, deoarece solicitantul nu a depus toate
actele necesare.
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
09/15-10 „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă a decedatului Busuioc Andrei. ( Raportor
Ion Badaşcă –specialist) să fie exclusă din ordinea de zi şi înlocuită cu chestiunea 09/15-11
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
09/15-15 „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă” ( Raportor Ion Badaşcă –specialist) să
fie inclusă din ordinea de zi.
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
Chestiunea 09/02 “ Cu privire la alegerea viceprimarului”.( Raportor dl Nicolae Melnic –
primarul oraşului) să fie exclusă deoarece chestiunea dată urmează să mai fie discutată cu
fracţiunile şi discutată la următoarea şedinţă a consiliului.
Chestiunea 09/02 să fie „ Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului orăşenesc în
instanţele de judecată”.
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
Preşedintele şedinţei a supus votului următoarea ordinea de zi în întregime cu completările şi
modificările propuse:

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 desemnarea reprezentantului în instanţele de judecată. ( Raportor Ec.Melnic –
secretarul consiliului).
3.Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016. ( Raportor
Raisa Smolenschi - specialist).
4.Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor funciar și pe
bunurile imobiliare pe anul 2016”. ( Raportor Valentina Jumbei- specialist).
5.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului- limită al autoturismelor
de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii
atribuțiilor de serviciu a funcționarilor primăriei orașului Călărași pe anul 2016. ( Raportor dra
Inga Luchian –contabil-şef adjunct).
6.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor vizînd numărul
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii primăriei
orașului Călărași pe anul 2016. ( Raportor dra Inga Luchian –contabil-şef adjunct).
7.Cu privire la alocarea ajutorului material unic din Fondul de Rezervă.( Raportor Nicolae
Melnic-primar).
8.Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015. ( Raportor Raisa
Smolenschi - specialist).
9.Cu privire la luarea la bilanţul contabil. ( Raportor dra Inga Luchian –contabil-şef adjunct).
10.Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor dna Elena Lungu –
specialist în gestionarea patrimoniului public).

11.Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului pentru anul
2015. (Raportor Dl Melnic Nicolae – primarul oraşului).
12.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară. ( Raportor Ion
Badaşcă- Specialist )
1.Cu privire la aprobarea planurilor geometrice la divizarea terenului cu destinaţia agricolă,
cu suprafaţa de 0.4264 ha cu nr.cadastral 2501219175 situat în extravilan.
2.Cu privire la aprobarea planurilor geometrice la separare terenului cu destinaţia pentru
construcție, cu suprafaţa de 0,1377 ha cu nr.cadastral 2501221062 situat în cartierul locativ
Podiș.
3.Cu privire la aprobarea planurilor geometrice la separarea terenului cu destinaţia pentru
construcție, cu suprafaţa de 0,4635 ha cu nr.cadastral 2501221014 situat în cartierul locativ
Podiș.
4.Cu privire la aprobarea planurilor geometrice la separare terenului cu destinaţia pentru
construcție, cu suprafaţa de 0,0389 ha cu nr.cadastral 2501213188 situat pe str.Alexndru cel
Bun.
5.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia pentru construcții, cu
suprafaţa de 0,046 ha cu nr.cadastral 2501211384 situat pe str.Vișinilor de sus 37.
6. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0,6259 ha cu nr.cadastral 2501111311 situat în extravilan.

7. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0,101 ha cu nr.cadastral 2501214452 situat în extravilan.
8. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călărași Călărași în sectorul 2501111 cu suprafața
0,3 ha
9. Cu privire la divizarea terenului cu destinație pentru construcție nr.cadastral 2501203397 cu
suprafața de 0,1454 ha.
10. Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului cet. Zareiciuc Evghenia
11. Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului cet. Matveiciuc Elena
12. Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului cet. Jarovlea Ion
13. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate public
din domeniul privat al primăriei pe str. Alexandru cel Bun.
14. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc nr.02/17 -18 din 28.02.2006 “ Cu
privire la atribuirea sectorului de teren pentru construcţie locativă”
15. Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă a cet.Voloşina Marina

Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
După aprobarea ordinii de zi , consilierul Arapan Veaceslav a propus ca şedinţa
consiliului să fie filmată.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea dată.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 1

09/01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea deciziei consiliului
Nr.06/01 din 06 iulie 2015 „ Cu privire la
constituirea comisiilor consultative de specialitate
pe diferite domenii de activitate”
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

Au luat cuvîntul:
Secretarul consiliului a dat citire Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale Nr.4196
din 13 octombrie 2015 şi respectiv Nr. 4238 din 26 octombrie 2015 “Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi, raionul
Călăraşi”, Dl Enachi Tudor, membrul comisiei de specialitate pentru economie,
buget, finanţe şi comerţ se substituie cu membrul dl Fisticanu Ion, iar Dl Cosoi
Petru , membrul comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului se substituie cu membru dl Pisari Pavel.
Juşcov Viorel, Mitrea Constantin,Reiţman Ana– 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- 0
09/02 S-A EXAMINAT : „Cu privire la desemnarea reprezentantului
consiliului orăşenesc în instanţele de judecată”.
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul:
Secretarul consiliului dna Ecaterina Melnic, a adus la cunoştinţa consilierilor că
în urma desfăşurării concursului la funcţia vacantă de specialist ( jurist) ,
învingătorul concursului a fost desemnat dl Chitoroga Nicolae şi se propune
consiliului să-l desemneze ca reprezentant al său în instanţele de judecată.
Dl Iacob Mândrescu – consilier , a propus ca reprezentant al consiliului să
rămînă secretarul consiliului, Ecaterina Melnic, deoarece specialistul angajat este
funcţionar public debutant care nu are experienţă.
Dna Reazanţev Eudochia –consilier, ca replică la propunerea consilierului Iacob
Mândrescu a specificat faptul că Melnic Ecaterina va fi mentorul specialistului
debutant şi va fi ajutat în activitatea sa.
Mitrea Constantin – preşedintele 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 cu toate modificările
aprobate.
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 1

09/04 S-A EXAMINAT :

“ Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare
a taxelor locale pentru anul 2016 ”.
( Raportor Raisa Smolenschi –specialist)

Au luat cuvîntul :
Raportor Raisa Smolenschi –specialist
Dna specialist a explicat consilierilor că în scopul asigurării părţii de venituri a
bugetului primăriei oraşului Călăraşi în anul 2016 ,în conformitate cu Titlul VII
din Codul Fiscal (Taxele locale ) nr.1163-XII din 24 aprilie 1997 şi Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, urmează a fi aprobate taxele
locale.
La 30 octombrie 2015 autoritatea locală a desfăşurat consultări publice la
proiectele de decizii:
1. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul
2016.
2. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicarea a cotelor concrete ale
impozitelor.
3. Proiectul bugetului pe anul 2016.
În cadrul consultărilor publice au participat agenţi economici cît şi personae fizice,
plătitori ai impozitelor.
În anexa ataşată la proiectul deciziei sunt specificate propunerile care au parvenit
în urma consultărilor.
Autoritatea locală pentru anul 2016 propune majorarea taxelor cu 5%, iar pentru
unele activităţii procentul este mai mare.
Dl Rozembac Nicolae –consilier,
A propus ca taxa pentru salonul de festivităţi să fie de 5% cu preţul de 6300 lei
deoarece sala activează doar 6 luni din cauza posturilor religioase.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea parvenită.
AU VOTAT pentru -10, contra- 11, abţinut- 0 –propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

în continuare acelaşi consilier a propus ca taxa pentru jocurile de noroc să fie de
30 000 mii lei/aparat în zona centru şi 15 mii lei/aparat înafara centrului.

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea parvenită.
AU VOTAT pentru -16, contra- 0, abţinut- 5 –propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

deasemenea dl consilier s-a referit şi la taxa pentu benzinării şi a propus taxa de 15
mii lei pentru benzinăriile dotate cu 3 pistoale , iar de la 3 pistoale şi mai mult taxa
de 25 mii lei.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea parvenită.
AU VOTAT pentru -06, contra- 0, abţinut- 15 –propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

Dna Eudochia Reazanţev –consilier
Dna consilier a propus ca taxa pentru transport tot să fie de 5 %.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea parvenită.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 2
Dl Puţuntic Petru –consilier
A propus ca taxa pentru farmacii să fie majorată la 10 %.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea parvenită.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 2
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -16, contra- 0, abţinut- 5
09/04 S-A EXAMINAT : “Cu privire la stabilirea si punerea în aplicare
a cotelor concrete ale impozitelor funciar şi pe
bunurile imobiliare pentru anul 2016”.
( Raportor Valentina Jumbei -specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Valentina Jumbei
Dna specialist a explicat consilierilor că în conformitate cu Legea pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative Nr.448-XVI din 28.12.2006, Cod
Fiscal al Republicii Moldova cu modificările ulterioare în redacţia Legilor Nr.177XVI din 20 iulie2007, Nr.108-XVIII din17 decembrie 2009, Nr.128 din18.06.2010
privind modificarea şi completarea Legii Nr.1056 - XIV din 16 iunie 2000, Legea
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011, în
scopul asigurării părţii de venit a bugetului Primăriei oraşului Călăraşi, urmează a
fi aprobate cotele concrete ale impozitului funciar şi pe bunuri imobiliare pentru
anul 2016.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
09/05 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind reglementarea numărului-limită al
auoturismului întru asigurarea îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor
primăriei oraşului Călăraşi pentru anul 2016”.
( Raportor Inga Luchian –contabil-şef adjunct)

Au luat cuvîntul :
Raportor Inga Luchian –contabil-şef adjunct
Dumneaiei a explicat consilierilor că conform Hotărîrii Guvernului nr. 1404 din
30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către
autorităţile administraţiei publice”, urmează a fi aprobat numărul de autoturisme şi
parcursul limită pentru anul 2016, regulamentul se anexează.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 3
09/06 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la aprobarea normativelor vizînd
numărul abonamentelor de telefoane de
serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru
colaboratorii primăriei oraşului Călăraşi”.

( Raportor Inga Luchian –contabil-şef adjunct)
Au luat cuvîntul :
Raportor Inga Luchian –contabil-şef adjunct
Dumneaiei a explicat consilierilor că conform Hotărîrii Guvernului nr.
1362 din 22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru
colaboratorii autorităţilor administrației publice, urmează a fi aprobate numărul
total de telefoane fixe, telefoane mobile, imprimante, regulamentul se anexează.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 1
09/07 S-A EXAMINAT

„Cu privire la alocarea ajutorului material
unic din Fondul de Rezervă”.
( Raportor Nicolae Melnic - primar)

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Melnic -primar
Dumnealui a prezentat consilierilor cererile doamnelor Țurcan Maria; Jomir Olga
și Bejenari Ana, cu privire la acordarea suportului financiar în scopul compensării
cheltuielilor de tratament , ca urmare a intervențiilor chirurgicale suportate;
În conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pe anul 2015.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0

09/08 S-A EXAMINAT

„Cu privire la rectificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2015”.
( Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

Au luat cuvîntul :
Raportor Raisa Smolenschi -specialist
Dumneaiei a adus la cunoştinţa consilierilor art.27 din Legea privind finanţele
publice locale,nr.397-XV din 16.10.2003 , prin care se propune de a rectifica
bugetul primăriei după cum e descris în proiectul deciziei
planul de cheltuieli la Gr.funcțională 01-Servicii de stat cu destinație generală cu
60,0 mii lei, din contul planului de finanțare la Gr.funcțională 20 – Alte cheltuieli,
și se direcționează la efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișului garajelor
primăriei.
2.Se modifică Anexa nr.1 la decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.02/05 din
13.02.2015 „Cu privire la rectificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul
2015”, după cum urmează:
Sintagma :
„Gr.14- Transporturi ,gospodăria drumurilor,comunicații și informatică
- contribuția primăriei la reparația capitală a str.Negruzzi;Cogălniceanu
600,0 mii lei”
va avea următorul conținut:
„Gr.14- Transporturi,gospodăria drumurilor,comunicații și informatică ”
- contribuția primăriei la reparația capitală a str.Negruzzi; Cogălniceanu
- 209,0 mii lei
- reparația capitală a stradelei nr. 2 Gavriil Muzicesu( în variantă albă)
– 96,6 mii lei
Gr.15 – Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de
locuințe
- reparația(pavarea) trotuarelor de pe strada Ștefan cel Mare
294,4 mii lei”
Iacob Mândrescu – consilier
A propus ca scuarul orăşenesc sa fie pavat din sursa indicată la grupa 15
Nicolae Melnic-primar
La propunera adusă de consilier primarul a explicat că pentru pavarea scuarului se
pot atrage fonduri.
Veaceslav Arapan – consilier
Dl consilier deasemena a propus de pavat scuarul orăşenesc, deoarece în oraş mai
sunt sectoare cu trotuare nepavate.
Puţuntică Petru -consilier
A replicat primarului că ar trebui să atragă bani dar să nu distrugă bugetul. Se
apropie perioada rece şi nu se reuşeşte cu pavajul.

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierului Iacob Mândrescu
AU VOTAT pentru -06, contra- 0, abţinut- 15 –propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierului Puţuntic Petru ca în
anul 2016 la aprobarea soldului să se revină la chestiunea de alocarea a banilor
pentru pavarea trotuarului.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 3
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 3

09/09 S-A EXAMINAT

„Cu privire la primirea la bilanţ”.
( Raportor Inga Luchian –contabil-şef adjunct)

Au luat cuvîntul :
Raportor Inga Luchian –contabil-şef adjunct
A prezentat actul de donaţie a A.O. „Mitropolitul Gurie Grosu” cod fiscal
1014620002284, factura nr.0941446 seria WA din 19 iunie 2015 prin care s-au
donat primăriei oraşului Călăraşi instrumente muzicale (chitară -13 bucăţi, corn
goarnă -1 bucată, clape -7 bucăţi, titera -1 bucată, vioară -5 bucăţi) în sumă de
11 422, 01 lei., iar acestea la rîndul său vor fi transmise la bilanţul instituţiilo
indicate în decizie.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0

09/10-01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la recunoaşterea în calitate de
chiriaş principal”
( Raportor Elena Lungu -specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Raportor Elena Lungu -specialist
Dumneaiei a dat citire cererii cet. Delimarschi Nina, c/p 2005016022798 cu
privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal
Reiţman Ana – secretarul comisiei pentru probleme sociale, transport public şi
amenajarea teritoriului .
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
09/10-02 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la recunoaşterea în calitate de
chiriaş principal”
( Raportor Elena Lungu -specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Raportor Elena Lungu -specialist
Dumneaiei a dat citire cererii cet. Leontiv Ion , c/p 2005016051613 care
acţionează in interesele cet. Leontiv Nicolai , c/p 2008016003750 cu privire la
recunoaşterea în calitate de chiriaş principal, în baza Deciziei Nr.11/08-01, din 06
decembrie 2005„ Cu privire la gestionarea patrimoniului public a primăriei
orașului Călărași”,
Reiţman Ana – secretarul comisiei pentru probleme sociale, transport public şi
amenajarea teritoriului .
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
09/11 S-A EXAMINAT

„Cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale a secretarului consiliului”
( Raportor Nicolae Melnic- primar)

Au luat cuvîntul :
Dna Nicolae Melnic, primar,
A explicat consilierilor necesitatea evaluării performanţelor profesionale a
secretarului consiliului orăşenesc pentru anul 2015, în conformitate cu Art. 34, 36
din Legea Nr 158- XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public” şi Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale funcţionarilor publici.
Mitrea Constantin – preşedintele 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- 0

09/12-01 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 explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl
Badașcă Ion „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate
publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”, a terenului cu suprafaţa
totală de 0,1377 ha,numărul cadastral 2501221062 destinație pentru construcție
situat în sectorul locativ Podiș,în două bunuri imobile cu următoarele suprafețe:
S=0,0688 ha și S2=0,0689 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele 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
09/12-02 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl
Badașcă Ion „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate
publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”, cu suprafaţa totală de
0,5016 ha,numărul cadastral 2501219175 cu destinația grădini situat în
extravilan,în două bunuri imobile cu următoarele suprafețe : S1=0,426 ha și
S2=0,0752 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele 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
09/12-03 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare la terenul cu suprafaţa totală de 0,4635 ha,numărul
cadastral 2501221014 destinație pentru construcție,situat în sectorul locativ Podiș,
în 3 bunuri imobile cu următoarele suprafețe:
S1=0,3135 ha,S2=0,075 ha și
S3=0,075 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele 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 -18, contra- 0, s-au abţinut- 3
09/12-04 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare la terenul cu suprafaţa totală de 0,0389 ha,numărul
cadastral 2501213188 situat pe str.Alexandru Cel Bun destinația pentru
construcție,în două bunuri imobile cu următoarele suprafețe: S1=0,0184 ha și
S2=0,0205 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele 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

09/12-05 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare a terenului cu suprafaţa de 0,046 ha, numărul
cadastral 2501211384,destinație p/u construcție,situat pe str.Vișinilor de Sus 37.
Mitrea Constantin – preşedintele 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
09/12-06 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare a terenului cu suprafaţa de 0,6259 ha, numărul
cadastral 2501111311,destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele 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
Cu permisiunea preşedintelui , consilierul Cotelea Alexei a ieşit din şedinţă
Total consilieri 20 prezenţi

09/12-07 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare a terenului cu suprafaţa de 0,101 ha, numărul
cadastral 2501214452,destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele 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 -19, contra- 0, s-au abţinut- 1
09/12-08 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primărie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

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”la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501111, suprafaţa aproximativ 0,3 ha, la solicitarea cet.Leahu Vasile.
Bunul imobil care se solicită a fi format este cale de acces către alte sectoare de
teren.
Mitrea Constantin – preşedintele 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 -07, contra- 0, s-au abţinut- 13 nu a acumulat
numărul necesar de voturi

09/12-09 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primărie”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean 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”, din terenul cu destinaţia construcţie locativă, cu suprafaţa de 0,1454 ha
cu numărul cadastral 2501203397 situat pe I str. M. Viteazu,32, prin divizare se
formează două bunuri imobile cu următoarele suprafeţe:
– 0,07 ha
– 0,0754 ha.
La cererea depusă nu au fost anexate actele necesare pentru a decide formarea
bunului imobil.
Mitrea Constantin – preşedintele 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- 20

nu a acumulat
numărul necesar de voturi

09/12-10 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 cet. Zareiciuc Valentina, domiciliată pe str. Mihai
Eminescu 28/8„Cu privire la stingerea dreptului asupra terenului cu destinație p/u
construcție situat pe str. M.Cogălniceanu 34, nr.cadastral 2501207186 cu suprafața
0,0652 ha decedatei Zareiciuc Evghenia.
Mitrea Constantin – preşedintele 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- 0

09/12-11 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 cet. Moisenco Evghenii ce reprezintă interesele
cet. Matveiciuc Elena în baza procurii, domiciliat pe str. Bojole/15 „Cu privire la
stingerea dreptului asupra terenului”, cu destinație pentru construcție situat pe strla 1 Ștefan Cel Mare și Sfînt,18 nr.cadastral 2501208329 cu suprafața 0,0121 ha
cet. Matveiciuc Elena.
Mitrea Constantin – preşedintele 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- 0
09/12-12 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 cet. Jornea Ion domiciliat pe str. Mateevici 71 „Cu
privire la stingerea dreptului asupra terenului”cu destinație grădini situat în
extravilan nr.cadastral 2501215074 cu suprafața 0,14 ha decedatului Jarovlea Ion.
Mitrea Constantin – preşedintele 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- 0
A luat cuvîntul :
Dl Surucean 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”, din terenul cu destinaţia construcţie locativă, cu suprafaţa de 0,1454 ha
cu numărul cadastral 2501203397 situat pe I str. M. Viteazu,32, prin divizare se
formează două bunuri imobile cu următoarele suprafeţe:
– 0,07 ha
– 0,0754 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele 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 -0, contra- 0, s-au abţinut- 20

09/12-13 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la formarea bunului imobil
teren proprietate publică din domeniul
privat al Primăriei Călărași”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la formarea bunului imobil, teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi” teren cu destinaţia
amenajare(scuar) cu suprafața aproximativ 0,41 ha situat pe str.Alexandru Cel
Bun.
Mitrea Constantin – preşedintele 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- 0
09/12-14 S-A EXAMINAT : „Cu privire la modificarea deciziei nr.02/17-18
din 28.02.2006 Cu privire la atribuirea sectorului
de teren pentru construcţie locativă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului
orăşenesc Călăraşi Nr.02/17-18 din 28.02.2006 „Cu privire la atribuirea sectorului
de teren pentru construcție locativă”prin modificarea nr. cadastral 2501221049 în
nr. cadastral 2501221118 în decizia Nr. 02/17-18 din 28.02.2006„Cu privire la
atribuirea sectorului de teren pentru construcție locativă”
Mitrea Constantin – preşedintele 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- 0

09/12-15 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 cet. Musienco Taras ce reprezintă interesele cet.
Voloșina Marina în baza procurii, domiciliat pe str. Bojole/15 „Cu privire la
stingerea dreptului asupra terenului”, cu destinație pentru construcție situat pe strla 1 Ștefan Cel Mare și Sfînt,18 nr.cadastral 2501208329 cu suprafața 0,0121 ha
cet.Voloșina Marina.
Mitrea Constantin – preşedintele 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- 0
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