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MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 02
din 28 aprilie 2017
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 19
Absenţi:
Dl Cotelea Alexei -motivat
Dna Ana Reiţman-motivat
Dl Veaceslav Arapan - motivat
Dl Ion Olari -motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Iacob MÂNDRESCU
AU VOTAT pro -19, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dna Eudochia REAZANŢEV
AU VOTAT pro -19, 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. Raportul managerului Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă „Despre activitatea
întreprinderii pe anul de gestiune 2016 (Raportor Gheorghe Stratan –manager)
3. Cu privire la completarea Statutului Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă
(Raportor dna Ecaterina Melnic – secretarul consiliului).
4. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru activitatea oraşului în
perioada rece a anilor 2017-2018. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar )
5. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor
Victor Ambroci-viceprimar)
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6. Cu privire la atribuirea denumirii Instituţiei de Educaţie Timpurie (Grădiniţa
nr.1 tip „ Casă Pasivă”) (Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
7. Cu privire la aprobarea rutei regulate de călători şi bagaje pe teritoriul oraşului
Călăraşi Nr.8. (Raportor Ion Chicu -specialist)
8. Cu privire la modificarea rutelor regulate de călători şi bagaje pe teritoriul
oraşului Călăraşi. (Raportor Ion Chicu -specialist)
9. Cu privire la stabilirea şi aprobarea unor norme financiare. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist)
10. Cu privire la permisiunea amplasării rulotei comerciale. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist).
11. Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist).
12. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017.
( Raportor Raisa Smolenschi- specialist)
13. Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil. (Raportor Elena Lunguspecialist)
14. Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. (Raportor Angela Căpăţînăcontabil-şef)
15. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit. (Raportor Angela Căpăţînă- contabilşef)
16. Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune.
(Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
17. Cu privire la aprobarea Regulamentului ce ţine de constatarea contravenţiilor
administrative şi formei procesului –verbal de contravenţii în redacţie nouă.
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
18. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a pieţii. (Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
19. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor
domestice pe teritoriul oraşului Călăraşi. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar)
20. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a cîinilor şi pisicilor pe
teritoriul oraşului Călăraşi. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar )
21. Cu privire la aprobarea Regulilor de salubrizarea şi amenajare a oraşului
Călăraşi. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar )
22. Cu privire la actualizarea denumirilor de străzi în oraşul Călăraşi. (Raportor
Nicolae Preguza-arhitect-şef)
23. Cu privire la amplasarea monumentului de for public. (Raportor Nicolae
Preguza-arhitect-şef)
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24. Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului Nr.02 c din 16.01.2017„ Cu
privire la conferirea gradului de calificare secretarului consiliului” (Raportor
Nicolae Melnic-primar)
25. Cu privire la lichidarea Instituţiei de Cultură. (Raportor Nicolae Melnicprimar)
26. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru trimestrul
III al anului 2017. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
27. 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
2501213 cu suprafața aproximativ
0,006 ha cu destinația pentru construcție,la
solicitarea cet.Ursu Vasile.
2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în sectorul
2501101 cu suprafața aproximativ
0,15 ha cu destinația agricolă,la solicitarea
cet.Ambroci Valeria.
3. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în sectorul
2501215 cu suprafața aproximativ
0,50 ha cu destinația agricolă,la solicitarea
cet.Hamoza Ion.
4. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcție,cu suprafața
0,0535 ha cu nr.cadastral 2501208001 situat pe
str.Ștefan Cel Mare și Sfînt,56.
5. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcție,cu suprafața
0,1265 ha cu nr.cadastral 2501203367 situat pe
str.Vasile Lupu,19.
6. Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat la terenul cu destinația
grădină,cu suprafața
0,1644 ha cu nr.cadastral 2501203124 situat pe str-la 2
Mihai Viteazul.
7. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501212034,cu destinația pentru construcții,cu suprafața 0,106 ha,situat pe
str.Daneză,76,decedatului Maimescu Ștefan.
8. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201358,cu destinația pentru construcții,cu suprafața 0,2069 ha,situat pe
str.Mitropolitul Dosoftei,133,decedatului Arapan Dumitru.
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9. Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive la terenul cu
numărul cadastral 2501110189 cu suprafața de 0,2098 cu destinația agricolă,situat
în extravilan.
10. Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive la terenul cu
numărul cadastral 2501208005 cu suprafața de 0,0084 cu destinația pentru
construcție,situat pe str.Ștefan Cel Mare și Sfînt,48.
11. Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive la terenurile
cu numerele cadastrale 2501102148 cu suprafața de 0,8600 ha,2501214270 cu
suprafața de 0,24 ha cu destinația agricolă,situate în extravilan.
12. Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului cu numărul cadastral
2501202170 cu suprafața 0,2242 ha situat în extravilan,din neproductiv în agricol.
13. Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului cu numărul cadastral
2501214273 cu suprafața 0,1159 ha situat în extravilan,din neproductiv în agricol.
14. Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501101265 cu suprafața de 1,5866 ha (Tabăra de
odihnă din s. Oricova).
15. Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Primăriei Tuzara,a terenului
aferent cu nr.cadastral 2501216171 cu suprafața de 0,1018 ha (Casa de Cultură
Tuzara) situat pe str.Călărașilor,5.
16. Cu privire la completarea deciziei Nr.07/05-01 din 29 august 2008 ,,Cu privire
la atribuirea lotului pentru construcție locativă”.
17. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 65/100 ha cotă parte din 0,1974 ha,nr.cadastral
2501203233 situat pe str-la 1 Gavril Muzicescu,14
18. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație, cu suprafața 49 % ha cotă parte din 0,1383 ha,nr.cadastral
2501221163 situat în sectorul locativ Podiș.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic, a propus ca chestiunea 02/05-01 din
ordinea de zi să fie completată cu chestiunea:
02/05-02 „Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă” ca
rezultat al calamităţilor naturale din 20-21 aprilie 2017.
02/27-15 „Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Primăriei Tuzara,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501216171 cu suprafața de 0,1018 ha (Casa de
Cultură Tuzara) situat pe str.Călărașilor,5” să fie exclusă din ordinea de zi şi
discutată la o altă şedinţă de consiliu.
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De a completa ordinea de zi în continuare cu chestiunile
02/28 “ Cu privire la delegare” (Raportor Nicolae Melnic-primar)
02/29 “ Cu privire la amenajarea parcării auto cu destinaţie publică” .( Raportor
Nicolae Preguza –arhitect-şef)
Dl Petru Puţuntică, consilier, a propus ca în cadrul şedinţei să fie raportată Nota
Informativă cu privire la comerţ.
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. Raportul managerului Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă „Despre
activitatea întreprinderii pe anul de gestiune 2016 (Raportor Gheorghe
Stratan –manager)
3. Cu privire la completarea Statutului Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă
(Raportor dna Ecaterina Melnic – secretarul consiliului).
4. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru activitatea oraşului în
perioada rece a anilor 2017-2018. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar )
5. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor
Victor Ambroci-viceprimar)
6. Cu privire la atribuirea denumirii Instituţiei de Educaţie Timpurie (Grădiniţa
nr.1 tip „ Casă Pasivă”) (Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
7. Cu privire la aprobarea rutei regulate de călători şi bagaje pe teritoriul
oraşului Călăraşi Nr.8. (Raportor Ion Chicu -specialist)
8. Cu privire la modificarea rutelor regulate de călători şi bagaje pe teritoriul
oraşului Călăraşi. (Raportor Ion Chicu -specialist)
9. Cu privire la stabilirea şi aprobarea unor norme financiare. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist)
10.Cu privire la permisiunea amplasării rulotei comerciale. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist).
11.Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist).
12.Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017.
( Raportor Raisa Smolenschi- specialist)
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13.Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil. (Raportor Elena Lunguspecialist)
14.Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. (Raportor Angela Căpăţînăcontabil-şef)
15.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit. (Raportor Angela Căpăţînăcontabil-şef)
16.Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune.
(Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
17.Cu privire la aprobarea Regulamentului
ce ţine de constatarea
contravenţiilor administrative şi formei procesului –verbal de contravenţii în
redacţie nouă. (Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
18.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a pieţii. (Raportor
Nicolae Chitoroga-specialist)
19.Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor
domestice pe teritoriul oraşului Călăraşi. ( Raportor Victor Ambrociviceprimar)
20.Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a cîinilor şi pisicilor pe
teritoriul oraşului Călăraşi. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar )
21.Cu privire la aprobarea Regulilor de salubrizarea şi amenajare a oraşului
Călăraşi. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar )
22.Cu privire la actualizarea denumirilor de străzi în oraşul Călăraşi. (Raportor
Nicolae Preguza-arhitect-şef)
23.Cu privire la amplasarea monumentului de for public. (Raportor Nicolae
Preguza-arhitect-şef)
24.Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului Nr.02 c din 16.01.2017„ Cu
privire la conferirea gradului de calificare secretarului consiliului” (Raportor
Nicolae Melnic-primar)
25.Cu privire la lichidarea Instituţiei de Cultură. (Raportor Nicolae Melnicprimar)
26.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul III al anului 2017. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
27.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 2501213 cu suprafața aproximativ
0,006 ha cu destinația pentru
construcție,la solicitarea cet.Ursu Vasile.
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2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501101 cu suprafața aproximativ 0,15 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Ambroci Valeria.
3. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501215 cu suprafața aproximativ 0,50 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Hamoza Ion.
4. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcție,cu suprafața
0,0535 ha cu nr.cadastral 2501208001 situat pe
str.Ștefan Cel Mare și Sfînt,56.
5. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcție,cu suprafața
0,1265 ha cu nr.cadastral 2501203367 situat pe
str.Vasile Lupu,19.
6. Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat la terenul cu destinația
grădină,cu suprafața
0,1644 ha cu nr.cadastral 2501203124 situat pe strla 2 Mihai Viteazul.
7. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501212034,cu destinația pentru construcții,cu suprafața 0,106 ha,situat pe
str.Daneză,76,decedatului Maimescu Ștefan.
8. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201358,cu destinația pentru construcții,cu suprafața 0,2069 ha,situat pe
str.Mitropolitul Dosoftei,133,decedatului Arapan Dumitru.
9. Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive la terenul
cu numărul cadastral 2501110189 cu suprafața de 0,2098 cu destinația
agricolă,situat în extravilan.
10.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive la terenul
cu numărul cadastral 2501208005 cu suprafața de 0,0084 cu destinația
pentru construcție,situat pe str.Ștefan Cel Mare și Sfînt,48.
11.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive la
terenurile cu numerele cadastrale 2501102148 cu suprafața de 0,8600
ha,2501214270 cu suprafața de 0,24 ha cu destinația agricolă,situate în
extravilan.
12.Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului cu numărul
cadastral 2501202170 cu suprafața 0,2242 ha situat în extravilan,din
neproductiv în agricol.
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13.Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului cu numărul
cadastral 2501214273 cu suprafața 0,1159 ha situat în extravilan,din
neproductiv în agricol.
14.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501101265 cu suprafața de
1,5866 ha (Tabăra de odihnă din s. Oricova).
15.Cu privire la completarea deciziei Nr.07/05-01 din 29 august 2008 ,,Cu
privire la atribuirea lotului pentru construcție locativă”.
16.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 65/100 ha cotă parte din 0,1974
ha,nr.cadastral 2501203233 situat pe str-la 1 Gavril Muzicescu,14
17.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație, cu suprafața 49 % ha cotă parte din 0,1383
ha,nr.cadastral 2501221163 situat în sectorul locativ Podiș.
28.Cu privire la delegare .( Raportor Nicolae Melnic-primar)
29.Cu privire la amenajarea parcării auto cu destinaţie public. (Raportor
Nicolae preguza –arhitect-şef)
Au votat: pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 4
„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)

02/01 S-A EXAMINAT :

Au luat cuvîntul:
Secretarul consiliului a dat citire Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale Nr.887 din
25.04.2017 “Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul
orăşenesc Călăraşi, raionul Călăraşi”, prin care Dl Alexandru Dodon, membrul
comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport public şi amenajarea
teritoriului i se ridică mandatul de consilier şi se substituie cu membru dl Gadjim
Pavel.
Juşcov Viorel, Mitrea Constantin ,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 -19, contra- 0, abţinut- 0
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02/02 S-A EXAMINAT :

Raportul directorului Î.M. „ Gospodăria
Comunal Locativă” dlui Gheorghe Stratan
„Cu privire la activitatea Î.M. „ Gospodăria
Comunal locativă în anul 2016”
(Raportor Gheorghe Stratan - director)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Gheorghe Stratan , director , a prezentat raportul de activitate a întreprinderii
pe anul 2016 ( 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;
Consiliul orăşenesc a DECIS
1. Se ia act de Raportul directorului Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă”
„ Cu privire la activitatea întreprinderii în anul 2016”.
2. Se apreciază satisfăcătoare activitatea Î.M.
„ Gospodăria Comunal
Locativă” în procesul de redresare a situaţiei economico-financiare .
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/03 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la completarea Statutului Î.M.
„ Gospodăria Comunal -Locativă” Călăraşi
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic –secretarul consiliului
A explicat că în conformitate cu Statutul Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă”
aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc nr.03/04-02 din 23.09.2011;
Deciziile consiliului orăşenesc nr.01/10-01 din din 24 februarie 2017 “ Cu privire
la permisiunea Consiliului Local Nişcani de a deveni cofondator în cadrulÎ.M.
”Gospodăria Comunal Locativă”- Călăraşi şi respectiv decizia consiliului
orăşenesc nr.01/10-02 din din 24 februarie 2017“ Cu privire la permisiunea
Consiliului comunei Tuzara de a deveni cofondator în cadrul Î.M. ”Gospodăria
Comunal Locativă”- Călăraşi.
Decizia Consiliului sătesc Nişcani nr.01/08 din 03.03.2017 “ Cu privire la
participarea în calitate de fondator la Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă”Călăraşi, se propune ca punctul 5 din Statutul Î.M. ”Gospodăria Comunal
Locativă” aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc nr.03/04-02 din 23.09.2011 Fondatorul Întreprinderii - se completează în continuarea cu sintagma–
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cofondatori Consiliul sătesc Nişcani , raionul Călăraşi , cu sediul satul Nişcani şi
Consiliul Comunei Tuzara, cu sediul str. 1 Mai nr.17
Dl Puţuntică Petru, consilier a adus ca argument că proiectul deciziei urmează a
fi studiat din punct de vedere juridic , deoarece cofondatorii întreprinderii au
aceleaşi drepturi ca şi fondatorul, iar la momentul aprobării deciziei cota de
participare este 0, însă pe parcurs cofondatorii pot majora capitalul social al
întreprinderii.
Statutul urmează a fi studiat şi respectiv de modificat mai multe puncte.
Dl Stratan Gheorghe, directorul Î.M. “ Gospodăria Comunal Locativă” a
propus ca cofondatorii să contribuie cu zero lei , la momentul aprobarii deciziei,
iar deciziile consiliului orăşenesc să devină obligatorii pentru cofondatori, cu alte
cuvinte cofondatorii să se subordoneze deciziilor fondatorului şi hotărîrilor
cosiliului de administraţie.
Dl Vasile Banari, consilier a întrebat dacă cofondatorii vor fi membrii consiliului
de administraţie la întreprindere.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
În temeiul art.14 (2)b) şi art.19(3)(4) din Legea privind administraţia publică
locală Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Punctul 5 din Statutul Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă” aprobat prin
Decizia Consiliului orăşenesc nr.03/04-02 din 23.09.2011 - Fondatorul
Întreprinderii - se completează în continuarea cu sintagma– cofondatori
Consiliul sătesc Nişcani , raionul Călăraşi , cu sediul satul Nişcani şi
Consiliul Comunei Tuzara, cu sediul str. 1 Mai nr.17 , raionul Călăraşi, cu
cota de participare 0 (zero) la momentul aprobării deciziei.
2. Managerul Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă” Călăraşi , dl Gheorghe
Stratan, va prezenta spre aprobarea consiliului orăşenesc Contractul de
constituire cu noii fondatori .
3. Executarea îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului
oraşului.
Au votat: pro -18, contra- 1, s-au abţinut- 0
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02/04 S-A EXAMINAT:

„Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
pentru activitatea orașului în perioada rece
a anilor 2017-2018”

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci , viceprimarul oraşului a prezentat Planul de acţiuni pentru
activitatea oraşului în perioada rece a anilor 2017-2018 (se anexează)
În temeiul Art.14(2)f),s) şi art. 19(3) din Legea privind administraţia publică
locală, Nr.436-XV din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se ia act de raportul prezentat de viceprimarul oraşului, Dl Victor
AMBROCI, „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru activitatea
orașului în perioada rece a anilor 2017-2018”
2. Se constituie comisia de monitorizare a activității instituțiilor subordonate
primăriei pentru perioada rece a anului, în următoarea componență:
Președinte: Dl Victor AMBROCI – viceprimarul orașului
Membrii: Dl Ion CHICU – specialist
Dna Angela CAPAȚINĂ – contabil-șef
Dl Nicolae PREGUZA – arhitect – șef
Dl Iacob MÂNDRESCU – consilier
3. Șeful I.M. GCL Dl. Gheorghe STRATAN, să asigure contractarea
consumatorilor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare şi energie
termică pentru perioada rece 2017-2018.
4. Persoanele responsabile de îndeplinirea Planului de acțiuni pentru activitatea
orașului în perioada rece a anilor 2017-2018, aprobat prin Decizia
consiliului orășenesc în termenii stabiliți de program să finiseze îndeplinirea
măsurilor preconizate.
5. Specialistul dl Ion CHICU împreuna cu conducătorii instituțiilor
subordonate primăriei sa asigure ermetizarea subsolurilor, geamurilor și
ușilor de la intrări în scopul conservării energiei termice, sa țină în evidență
strictă consumului de resurse energetice și lunar să informeze primarul
orașului.
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6. Contabilul sef Dna Angela CAPAȚINĂ, să asigure acumularea surselor
bănești pentru finanțarea consumului curent de energie electrică, energie
termică și apă în perioada rece a anilor 2017-2018.
7. Viceprimarul dl. Victor AMBROCI, împreuna cu specialiștii primăriei:
arhitectul șef dl Nicolae PREGUZA, specialistul dl. Ion CHICU și Seful
I.M. GCL dl. Gheorghe STRATAN să explice proprietarilor de locuințe
privatizate despre necesitatea fondării Asociațiilor de Coproprietari în
Condominiu la casele cu multe nivele, asigurând gestionarea lor de către
președinții asociațiilor.
8. Materialul lemnos obținut în urma defrișărilor arborilor petrecute pe
teritoriul orașului sa fie repartizat persoanelor socialmente vulnerabile.
9. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașului Călărași,
dl. Nicolae MELNIC.
Au votat: pro -18, contra- 1, s-au abţinut- 0
02/05-01 S-A EXAMINAT

“Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti
din Fondul de Rezervă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul:
Dumnealui a adus la cunoştinţa consiliului cererea A.O.”Asociației Diabeticilor
din Raionul Călărași” cu privire la alocarea ajutorului material unic în
conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi
pentru anul 2017, în sumă de 4 000 lei ca ajutor material unic A.O.”Asociației
Diabeticilor din Raionul Călărași”, pentru procurarea testelor, glucometrelor pentru
bolnavii cu diabet zaharat.
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) n) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se alocă mijloace băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pentru anul 2017, în sumă de 4 000 lei ca ajutor material unic
A.O.”Asociației Diabeticilor din Raionul Călărași”, pentru procurarea
testelor, glucometrelor pentru bolnavii cu diabet zaharat.
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2. Președintele AO „Asociația Diabeticilor din Raionul Călărași”, va prezenta
în contabilitatea centralizată a primăriei lista persoanelor, care au beneficiat
de acest ajutor material. (teste, glucometre)
3. Executarea prezentei Decizii se atribuie primarului oraşului Călăraşi, dlui
Nicolae Melnic
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/05-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti
din Fondul de Rezervă”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

Au luat cuvîntul:
Dna specialist a prezentat actul de constatare a prejudiciilor cauzate de calamitățile
naturale din 20 aprilie 2017(căderi de zăpadă udă și vînt puternic) ;
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)n) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu art.37 din Legea nr.181 a finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale din 25.07.2014; art.18 din Legea privind finanțele publice locale
nr.397-XV din 16.10.2003; Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se alocă mijloace bănești ,din Fondul de Rezervă al primăriei orașului
Călărași pe anul 2017, pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale,în
sumă totală de 55 620 lei,inclusiv:
- 45 030 lei ÎM GCL Călărași pentru tăierea și evacuarea crengilor și
arborilor deteriorați;
- 10 590 lei SRL „Energodeservire” pentru reparația rețelelor electrice
aeriene avariate;
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, dlui
Nicolae Melnic.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/06 S-A EXAMINAT “Cu privire la atribuirea denumirii instituţiei de
educaţie timpurie nr.1 din oraşul Călăraşi”
(Raportor Victor Ambroci -viceprimar)
Au luat cuvîntul:
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Dl viceprimar a prezentat rezultatele sondajului efectuat în rîndul locuitorilor
orașului Călărași, în perioada februarie – aprilie 2017 ”Cu privire la selectarea și
atribuirea denumirii instituției de educație timpurie ”
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) s) şi art.19(3) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi
aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul comisiei de specialitate;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Instituției de Educație Timpurie de tip creșă- Grădinița Nr.1, cu sediul în
orașul Călărași, str. Sportivilor cu nr. cadastral 2501208608 , se atribuie
denumirea ” DoReMicii ”
2. Executarea prezentei Decizii se pune în seama viceprimarului oraşului
Călărași, dl. Victor AMBROCI.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/07 S-A EXAMINAT “Cu privire la aprobarea rutei regulate de călători
Nr.8 pe teritoriul oraşului Călăraşi”
(Raportor Ion Chicu -specialist)
Au luat cuvîntul:
Dl specialist a prezentat consiliului local solicitările cetățenilor din cartierul Podiș,
privind transportarea pasagerilor spre cartierul Podiş şi respectiv spre str.
Alexandru cel Bun nr.198-248.
Valeriu Gorincioi – membrul 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)c), art.19(3) și art.29 (1)l) din Legea privind administraţia
publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006; procesul –Verbal al Comisiei de
Transport;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se aprobă ruta regulată de călători Nr.8 , pe teritoriul orașului Călărași ,cu
următorul etinerar: Autogara → str. Alex. cel Bun 198-248( km 44)→ str.
M. Eminescu→ str. 80 Divizie de gardă → str. T. Ciorbă → str. Bojole →
loc. Podiș (7.00;17.15) ... retur.
2. Dl Ion Chicu, specialist, va elabora caietul de sarcini , pașaportul rutei și va
anunța concursul conform prevederilor Regulamentul transporturilor auto de
călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006;
procesul –Verbal al Comisiei de Transport;
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Călărași
dl. Nicolae MELNIC.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/08-01 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea rutei regulate
de călători Nr.2 pe teritoriul oraşului Călăraşi”
(Raportor Ion Chicu -specialist)

Au luat cuvîntul:
Dl specialist a prezentat consiliului local solicitarea cetățenilor din partea de est a
orașului Călărași cu privire la modificarea rutei regulate de călători Nr.2 pe
teritoriul orașului Călărași
Valeriu Gorincioi – membrul 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)c), art.19(3) și art.29 (1)l) din Legea privind administraţia
publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006; procesul –Verbal al Comisiei de
Transport;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se modifică etinerarul rutei regulate de călători Nr.2 pe teritoriul orașului
Călărași cu următorul pe următoarele străzi:
Autogara→ str. M. Eminescu→ str. Șt. Cel Mare şi Sfînt→ str. Al. Cel
Bun→
str.
Călărașilor→
str.Ştefan
cel
Mare
→str.
Livezilor→str.M.Eminescu →str Al. Cel Bun→str. Șt. Cel Mare şi Sfînt
→str. M. Eminescu→Autogara → str. Testimițanu .
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2. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Călărași
dl. Nicolae MELNIC.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/08-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea rutei regulate
de călători Nr.3 pe teritoriul oraşului Călăraşi”
(Raportor Ion Chicu -specialist)

Au luat cuvîntul:
Dl specialist a prezentat consiliului local solicitarea cetățenilor din partea de est a
orașului Călărași „Cu privire la modificarea rutei regulate de călători Nr.2 pe
teritoriul orașului Călărași
Valeriu Gorincioi – membrul 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)c), art.19(3) și art.29 (1)l) din Legea privind administraţia
publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006; procesul –Verbal al Comisiei de
Transport;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se modifică etinerarul rutei regulate de călători Nr.3 pe teritoriul orașului
Călărași , ruta se va deplasa pe următoarele străzi:
Autogara→ str. M. Eminescu→ str. Șt. Cel Mare şi Sfînt→ str. Al. Cel
Bun→ str. Alexei Mateevici→ str. M. Varlaam 193→retur... →
Autogara→str. Testimițanu→ str. M. Costin → str. Frunze→ str. Gh.
Ureche → str. Testimițanu …Retur
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Călărași
dl. Nicolae MELNIC.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/08-03 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea rutei regulate
de călători Nr.7 pe teritoriul oraşului Călăraşi”
(Raportor Ion Chicu -specialist)
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Au luat cuvîntul:
Dl specialist a prezentat consiliului local solicitarea cetățenilor din partea de est a
orașului Călărași „Cu privire la modificarea rutei regulate de călători Nr.7 pe
teritoriul orașului Călărași
Valeriu Gorincioi – membrul 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)c), art.19(3) și art.29 (1)l) din Legea privind administraţia
publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006; procesul –Verbal al Comisiei de
Transport;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se modifică etinerarul rutei regulate de călători Nr.7 pe teritoriul orașului
Călărași , ruta se va deplasa pe următoarele străzi:
Autogara→ str. M. Eminescu→ str. Șt. Cel Mare şi Sfînt→ str. Al. Cel
Bun→ str. M. Varlam →str. M. Sadoveanu 1-18 →str. I str-lă M.
Sadoveanu(2-20) →str. Păcii→str. Tineretului (45-93) →str. I str-lă Păcii→
str. Păcii→ str. Tineretului→str. M. Sadoveanu→retur...
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Călărași
dl. Nicolae MELNIC.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/09 S-A EXAMINAT

“Cu privire la stabilirea şi aprobarea unor norme
financiare ”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

Au luat cuvîntul:
Dna specialist a dat citire ordinului Ministerului Educaţiei al RM nr.42 din
30.01.2017 și ordinul Ministerului Finanțelor nr.20 din 30.01.2017 ”Cu privire la
normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de
învăţămînt ;
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 pct.5 din HG nr.198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor
şi familiilor socialmente vulnerabile”;
În temeiul art.14(2)q) şi art.19(3) din Legea privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28.12.2006,
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se abrogă punctul 2 din decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.07/04
din 18 noiembrie 2016 „ Cu privire la stabilirea și aprobarea unor norme
financiare ”.
2.Se stabilesc, pentru anul 2017, normele financiare zilnice pentru
alimentaţia unui copil din instituţiile preşcolare în mărime de:
* Pentru copiii în vîrstă de pînă la 3 ani - în mărime de 21,40 lei, inclusiv
11,40 lei din contul mijloacelor bugetare şi 10.0 lei din contul veniturilor colectate
(plății părinților);
* Pentru copiii în vîrstă de la 3 la 7 ani - în mărime de 24,00 lei, inclusiv
14,00 lei din contul mijloacelor bugetare şi 10.0 lei din contul veniturilor colectate
( plății părinților);
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, dl
Nicolae Melnic.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/10 S-A EXAMINAT: “Cu privire la permisiunea amplasări rulotei
comerciale ”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Raisa Smolenschi a prezentat demersul Asociaţiei Obşteşti „ Dorinţa” , în
persoana directorului executiv, dnei Rodica Stratan, cu privire la permisiunea
amplasării rulotei pentru implicarea tinerilor cu dizabilităţi în cadrul proiectului „
Realizarea prin muncă a tinerilor cu dizabilităţi – Cheia spre un viitor mai bun”.
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)b) şi art.19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.200,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se permite Asociaţiei Obşteşti „ Dorinţa” , în persoana directorului executiv,
dnei Rodica Stratan, amplasarea rulotei comerciale B000553034 cu Nr.de
înmatriculare I692-WW, în scopul implicării tinerilor cu dizabilităţi în cadrul
proiectului „ Realizarea prin muncă a tinerilor cu dizabilităţi – Cheia spre un
viitor mai bun”, pe Piaţa Orăşenească (conform schemei), în perioada 01.0501.11.2017.
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2. Directorul executiv al Asociaţiei Obşteşti „ Dorinţa”, dna Rodica Stratan, să
asigure securitatea exploatării rulotei şi întocmirea contractului pentru servicii de
salubrizare cu Î.M. ” Gospodăria Comunal Locativă”, precum şi asigurarea
asistenţei medicale primare.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/11 S-A EXAMINAT: “Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau prestări servicii şi de taxa pentru
amenajarea teritoriului ”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna raportor a prezentat demersul dnei Stratan Rodica, Directorul executiv al
Asociației de Sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilități ,,Dorința” , cu privire la
scutirea de taxa pentru unităţile comerciale și de taxa pentru amenajarea
teritoriului, în scopul integrării tinerilor cu dizabilități în activitatea socialeconomică a comunității ;
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 conformitate cu art.296 din Titlul VII.(Taxele locale) din Codul Fiscal Nr.
1163-XII din 24 aprilie 1997 ;
În temeiul Art14(2)a)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se scuteşte Asociația de Sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilități ,, Dorința”
de taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii și de taxa pentru
amenajarea teritoriului, pentru anul 2017, pentru rulota comercială , amplasată
pe str.M.Eminescu,19, în cuantum de 100 %.
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului , dl Nicolae
Melnic.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/12 S-A EXAMINAT “Cu privire la modificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017 ”
(Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
Au luat cuvîntul :
Raportor Raisa Smolenschi-specialist
În conformitate cu Legea nr.33 pentru modificarea și completarea Legii bugetului
de stat pe anul 2017 , nr.279 din 16 decembrie 2016, primăriei orașului i-au fost
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alocate Transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor, în
sumă de 1676,4 mii lei.
În temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.24 din
10 martie 2017 au fost stabilite noile reguli de planificare și repartizare a
alocațiilor din fondul rutier pentru infrastructura drumurilor. Astfel,principala
destinație a mijloacelor Fondului rutier este întreținerea,reparația și reconstrucția
drumurilor publice naționale și locale.
Calculul Transferurilor cu destinație specială către bugetele locale de nivelul I,
pentru infrastructura drumurilor, a fost fundamentat pe numărul populației
prezente din teritoriul UAT, la data de 01 ianuarie 2016,reieșind din datele oficiale
ale Biroului Național de Statistică, precum și pe volumul estimat al încasărilor din
taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica
Moldova.
Numărul populației prezente la 01.01.2016 a constituit 14 636 cetățeni.Volumul
estimat al încasărilor din taxa pentru folosirea drumurilor ,per locuitor, constituie
114 lei.
Avînd în vedere faptul , că primăria dispune de proiect tehnic pentru reparația
capitală a străzii C.Negruzzi, cu un cost estimativ de 1873,7 mii lei, se propune
direcționarea transferurilor pentru reparația capitală a străzii susmenționate.
Soldul disponibil de mijloace bănești la 01.01.2017 , nerepartizat, constituie
475,0 mii lei,inclusiv:
Grădinița nr.2
- 74,6 mii lei
Grădinița nr.3
- 172,0 mii lei
Total educație timpurie – 246,6 mii lei
Școala Sportivă SRO
- 118,3 mii lei
Școala Sportivă M.Viteazul – 110,1 mi lei
Total sport
- 228,4 mii lei
În scopul executării unor cheltuieli ,neplanificate în bugetul instituțiilor pe anul
2017, se propune modificarea planurilor de finanțare a instituțiilor , conform
propunerilor parvenite de la conducătorii instituțiilor.
Primăria a semnat cu FEE contractul de grant nr.02/PP din 31.03.2017, în vederea
cofinanțării costului utilajului electric pentru Grădinița-creșă nr.1 de tip ”casa
pasivă”.Costul estimativ al utilajului constituie 908, 8 mii lei.,inclusiv 727,0 mii
lei –contribuția FEE și 181,8 mii lei-contribuția primăriei.
Avînd în vedere faptul, că la ședința consiliului precedentă a fost precizat planul
de finanțare cu încasări de mijloace bănești de la Fondul pentru Eficiență în
Energetică ,în sumă de 480,0 mii lei, se propune rectificarea planului de finanțare
cu 247,0 mii lei (727,0-480,0 ), care vor fi direcționați la procurarea utilajului
electric de uz casnic și a echipamentului informatic.
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Toate modificările propuse la buget sunt sistematizate în tăblița din Anexă la
prezenta Notă informativă , în care sunt reflectate Programele de cheltuieli și
Grupele funcționale la care vor fi direcționate mijloacele bănești disponibile.
Se propune de precizat bugetul primăriei orașului Călărași pentru anul 2017 la
venituri în sumă de 29 192,2 mii lei, la cheltuieli – în sumă de 32 114,5 mii lei, cu
deficit bugetar de 2922,3 mii lei , din care 2892,3 mii lei va fi acoperit din contul
soldului bănesc disponibil la 01.01.2017 și 30,0 mii lei din contul vînzării
apartamentelor către cetățeni.
Anexele nr.1;2;3;4 de la decizia nr.08/14 din 09.12.17 “Cu privire la aprobarea
bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2017” se sustituie cu anexele
nr.1;2;3;4 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 Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din
16.10.2003;
Legii nr.33 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de Stat pe anul
2017 nr.279 din 16.12.2016;
Art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală;
Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile
bugetar-fiscale;
În conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din
24.12.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.08/14 din 09.12.2016”Cu privire la
aprobarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2017 în lectura a doua” ,
se modifică, după cum urmează:
1.1. Punctul 1.1. al deciziei Consiliului orășenesc Călărași nr.08/14 din
09.12.2016 se expune în următoarea redacție” Bugetul primăriei orașului
Călărași pe anul 2017 , la venituri în sumă de 29 192,2 mii lei, la cheltuieli în
sumă de 32 114,5 mii lei , cu sold bugetar în sumă de 2922,3 mii lei ,din care :
2892,3 mii lei va fi acoperit din contul soldului disponibil de mijloace bănești
de la 01.01.2017 și 30,0 mii lei din contul vînzării apartamentelor către cetățeni”
2. Anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4 se substituie cu anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4
anexate la prezenta decizie.
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, dlui
Nicolae MELNIC.
Au votat: pro -12, contra- 0, s-au abţinut- 7
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02/13 S-A EXAMINAT
“Cu privire la acceptarea transmiterii bunului
imobil din proprietatea publică a Consiliului raional
Călăraşi în proprietatea publică a primăriei oraşului
Călăraşi”
(Raportor Elena Lungu- specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu- specialist
A prezentat decizia Consiliului raional Călăraşi nr.01/27 din 23 martie 2017 „ Cu
privire la transmiterea edificiului fostului laborator de chimie şi parazitologie” din
proprietatea
publică (domeniul public) a Consiliului raional Călăraşi în
proprietatea publică (domeniul public) a primăriei oraşului Călărași.
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.
In temeiul art.14 alin (2) lit b) și art 19 alin.(3 ) din Legea privind administraţia
publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu art. 8 alin (2) din Legea 523 din 16.07.1999 cu privire la
proprietatea publica a unitaților administrativ teritoriale,
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă transmiterea bunului imobil 2501 209 504 .01(edificiul fostului
laborator de chimie şi parazitologie)cu suprafaţa de 225,4 m2 situat în orașul
Călărași, str.Bojole,2 din proprietatea
publică (domeniul public) a
Consiliului raional Călăraşi în proprietatea publică (domeniul public) a
primăriei oraşului Călărași.
2. Se propune în comisia de predare –primire a imobilului 2501
209 504.01(edificiul fostului laborator de chimie şi parazitologie) următorii
membri
Dna Angela Căpăţînă - contabil-şef
Dna Elena Lungu – specialist în GPP
din oficiu –membru, reprezentant al consiliului raional Călăraşi
din oficiu –membru, reprezentant al consiliului raional Călăraşi
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului,Nicolae
Melnic.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/14 S-A EXAMINAT “Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
Au luat cuvîntul :
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
A prezentat Hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 02 martie 2016 şi procesul- verbal
nr.02 din 12.04.2016 întocmit de către IFS Călăraşi de transmitere cu titlu gratuit a
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bunurilor imobile în valoarea totală de 82992 lei,înregistrate la OCT Călăraşi în
Registrul bunurilor imobile cu nr.cadastral 2501211030 amplasat în or.Călăraşi
str.Barbu Lautaru nr.2 în valoare de 50581 lei şi bunul imobil înregistrat sub nr.
Cadastral 2501211161 amplasat în or.Călăraşi str.Vişinilor de Sus,nr.73 în valoare
de 32411 lei transmise cu titlu gratuit de către IFS 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.
În temeiul art.14 (2)b) şi art.19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se înregistrează în bilanţul contabil al primariei oraşului Călăraşi bunul
imobil cu nr.cadastral 2501211030 amplasat în or.Călăraşi str.Barbu Lautaru
nr.2 în valoare de 50581 lei şi bunul imobil înregistrat sub nr. Cadastral
2501211161 amplasat în or.Călăraşi str.Vişinilor de Sus,nr.73 în valoare de
32411 lei transmise cu titlu gratuit de către IFS Călăraşi .
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Dl Nicolae
Melnic.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/15 S-A EXAMINAT

“Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit”
(Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)

Au luat cuvîntul :
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
a vorbit despre aniversarea a 70 de ani de activitate a orchestrei de muzică
populară „Ciobănaş” şi a propus de a transmite cu titlu gratuit de la bilanţul
contabil al primăriei oraşului Călăraşi la bilanţul contabil al Direcţiei Cultură şi
Turism Călăraşi stative pentru note Hercules BS050B – 7 bucăţi în valoarea totală
de 3430 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.14 (2)b) şi art.19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a transmite cu titlu gratuit de la bilanţul contabil al primăriei
oraşului Călăraşi la bilanţul contabil al Direcţiei Cultură şi Turism Călăraşi
stative pentru note Hercules BS050B – 7 bucăţi în valoarea totală de 3430
lei.
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Dl Nicolae
Melnic.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-01S-AEXAMINAT:Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat demersul SRL „Mobile Tehnologii”
în persoana administratorului Guțan Liubovi„
Cu privire la prelungirea
contractului de locațiune” nr.180, din 22.05.201, pe un termen de 2 ani.
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 art.875,art.904(2) din Codul Civil
al R.M. și Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin
decizia Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Mitrea Constantin - Preşedintele 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.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se permite prelungirea contractului de locațiune Nr.180 din 22.05.2012 încheiat
între Primăria orașului Călărași și SRL„Mobile Tehnologii” în persoana Guțan
Liubovi, pe un termen de 2 ani, începînd cu 23.05.2017.
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului or.Călărași,Dl.Nicolae
Melnic.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 3
02/16-02S-AEXAMINAT:Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat cererea cet.Său Alexandrina „Cu
privire la prelungirea contractului de locațiune” nr.193 din 05.06.2012, pe un
termen de 2 ani.
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Mitrea Constantin - Preşedintele 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 conformitate cu art.875,art.904(2) din Codul Civil al R.M. și în temeiul
art.14(2(b),(c) și 19(3) din Legea privind administrația publică locală Nr.436-XVI
din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se permite prelungirea contractului de locațiune Nr.162 din 16.05.2011 încheiat
între Primăria orașului Călărași și ÎI„Său Alexandrina” în persoana Dnei Său
Alexandrina,pe un termen de 2 ani, începînd cu data de 07.06.2017
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului or.Călărași,Dl.Nicolae
Melnic.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 1
„Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind constatarea contravenţiilor administrative
şi formei procesului-verbal de contravenţie în redacţie nouă”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A argumentat necesitatea aprobării Regulamentului dat ca urmare a intrării în
vigoare a modificărilor Codului Contravenţional al Republicii Moldova.
02/17 S-AEXAMINAT:

Dl Nicolae Rozembac, consilier, a propus următoarele modificări la regulament
- Să fie inclus cuvîntul apatrid la denumirea sau denumirea persoanei fizice.
- În Punctul 6 să fie indicat că procesul-verbal să fie întocmit în două
exemplare şi specificat termenul de 15 zile din momentul aplicării sancţiunii
Mitrea Constantin - Preşedintele 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 conformitate cu alin. (1), lit. m), alin. (2), alin. (3) art.14 Legea RM nr. 436XVI din 28. 12. 2006 “Privind administraţia publică locală”, Codului
contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008
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Legea RM nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 “Privind modificarea şi completarea
Codului contravenţional al Republicii Moldova”, Decizia Consiliului Orășănesc
Călărași nr.09/09 din 18.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
constatarea contravenţiilor administrative pe teritoriul or.Călărași şi aprobarea
formei procesului verbal privind contravenţiile administrative”
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.
2.
3.

4.

Să aprobă „Regulamentul privind constatarea contravenţiilor pe teritoriul
or.Călărași” în redacţie nouă, conform anexei nr.1.
Să aprobă forma proceselor-verbale de contravenţie ,conform anexei
nr.2.
Primarul orașului Călărași să asigure îndeplinirea „Regulamentului ce
ţine de constatarea contravenţiilor pe teritoriul or.Călărași în redacţie
nouă”.
Se abrogă decizia Consiliului Orășănesc Călărași nr.09/09din 18.11.2016.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 1

02/18-01 S-AEXAMINAT: „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea pieței SRL„Dariasan”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat demersul SRL
„Dariasan”,
în
persoana administratorului, dna Daria Său,cu privire la aprobarea Regulamentului
de funcționare a pieței de tip închis,a SRL„ Dariasan” din or.Călărași
str.M.Eminescu,23
Dl Nicolae Rozembac, consilier a venit cu propuneri de a redacta Regulamentele
propuse spre aprobare pentru toate pieţile, deoarece sunt admise greşeli , cum ar fi
vînzarea produselor alimentare, dar se prevăd doar mărfuri industriale.
Dl Nicolae Melnic, primar a propus ca în decizii să fie indicat şi numărul
cadastral pentru fiecare piaţă.
Dl Petru Puţuntică, consilier a atenţionat asupra faptului că nu se votează Statutul
pieţelor. Se dă statut de piaţă unui edificiu, dar urmează de apreciat unde sunt
aceste pieţe cu indicarea adresei.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei consultative de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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În conformitate cu art.14,alin.2),lit q1 a Legii 436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală;
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21.08.2004 privind aprobarea
Regulamentului-tip de funcționare a piețelor.
În temeiul pct.4.2 al Regulamentului de desfășurare a activității de comerț și
prestări servicii în or.Călărași,aprobat prin Decizia Consiliului Orășănesc Călărași
nr.08/15 din 09.12.2016;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Regulamentul de funcționare a pieței de tip închis SRL„Dariasan”,
administrator dnaDaria Său, situat în or.Călărași,str.M.Eminescu,23.
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașului,dl.Nicolae
MELNIC.
AU VOTAT pro -12, contra- 6, s-au abţinut- 1
02/18-02 S-AEXAMINAT: „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea pieței SRL „Mandriva Prim”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat demersul SRL„ Mandriva Prim”, în
persoana administratorului, dl.Marcel Zglavuță, cu privire la aprobarea
Regulamentului de funcționare a pieței de tip închis, SRL„Mandriva Prim” din
or.Călărași str.M.Eminescu,23.
Mitrea Constantin - Preşedintele 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,alin.2),lit q1 a Legii 436 din 28.12.2006 privind administrația
publică locală;
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21.08.2004 privind aprobarea
Regulamentului-tip de funcționare a piețelor.
Punctul 4.2 din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț și prestări
servicii în or.Călărași, aprobat prin Decizia Consiliului Orășănesc Călărași
nr.08/15 din 09.12.2016;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Regulamentul de funcționare a pieței de tip închis SRL
„MandrivaPrim”, din str.M.Eminescu,23, oraşul Călăraşi .
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2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașului,dl.Nicolae
MELNIC.
3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiilor de
specialitate.
AU VOTAT pro -12, contra- 6, s-au abţinut- 1
02/18-03 S-AEXAMINAT: „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea pieței SRL „Venantino”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat demersul SRL„Venantino”, în
persoana administratorului, dl.Igor Coșeru,cu privire la aprobarea Regulamentului
de funcționare a pieței de tip închis,a SRL„Venantino”din
or.Călărași
str.M.Eminescu,23
Mitrea Constantin - Preşedintele 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,alin.2),lit q1 a Legii 436 din 28.12.2006 privind administrația
publică locală;
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21.08.2004 privind aprobarea
Regulamentului-tip de funcționare a piețelor.
Punctul 4.2 din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț și prestări
servicii în or.Călărași, aprobat prin Decizia Consiliului Orășănesc Călărași
nr.08/15 din 09.12.2016;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Regulamentul de funcționare a pieței de tip închis
SRL„Venantino”,administrator, dl.Igor Coșeru din or.Călărași,str.M.Eminescu,23.
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașului,dl.Nicolae
MELNIC.
3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiilor de
specialitate.
AU VOTAT pro -13, contra- 2, s-au abţinut- 4
02/18-04 S-AEXAMINAT: „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea pieței SRL „Darjant
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
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Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat demersul SRL„ Darjant ”, în
persoana administratorului, dlui Dumitru Plămădeală, cu privire la aprobarea
Statutului şi Regulamentului de funcționare și taxa de piață a pieței de tip închis
autorizată pentru organizarea comerţului cu amănuntul de mărfuri alimentare şi
nealimentare al SRL„Darjant” din or.Călărași str.Alexandru cel Bun, 129.
Mitrea Constantin - Preşedintele 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,alin.2),lit q1 a Legii 436 din 28.12.2006 privind administrația
publică locală;
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21.08.2004 privind aprobarea
Regulamentului-tip de funcționare a piețelor.
Punctul 4.2 din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț și prestări
servicii în or.Călărași, aprobat prin Decizia Consiliului Orășănesc Călărași
nr.08/15 din 09.12.2016;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Regulamentul de funcționare a pieței de tip închis SRL „Darjant ,
din str.Alexandru cel Bun, 129, oraşul Călăraşi .
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașului,dl.Nicolae
MELNIC.
3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiilor de
specialitate.
AU VOTAT pro -13, contra- 2, s-au abţinut- 4
02/18-05 S-AEXAMINAT:
„Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea pieței SRL „Limacons
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat demersul demersul
SRL „Limacons - Lux” ,în persoana administratorului, Dl.Gheorghe RĂU, cu
privire la aprobarea regulamentului de funcționare a pieței de tip închis,situată în
or.Călărași str.M.Eminescu,22 cu nr.cadastral 2501213120,suprafata – 421.8 m.p.
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Mitrea Constantin - Preşedintele 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.
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În temeiul art.14,alin.2),lit q1 a Legii 436 din 28.12.2006 privind administrația
publică locală;
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21.08.2004 privind aprobarea
Regulamentului-tip de funcționare a piețelor.
Punctul 4.2 din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț și prestări
servicii în or.Călărași, aprobat prin Decizia Consiliului Orășănesc Călărași
nr.08/15 din 09.12.2016;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Regulamentul de funcționare a pieței de tip închis SRL„Limacons Lux
”, administrator,Dl. Gheorghe RĂU, situat în or.Călărași,str.M.Eminescu,22.
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașului,dl.Nicolae
MELNIC.
AU VOTAT pro -12, contra- 2, s-au abţinut- 4
02/18-06 S-AEXAMINAT: „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea pieței
„Uniunii Cooperative de Consum”or.Călărași
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat demersul „Uniunii Cooperative de
Consum”or.Călărași,în persoana administratorului, dl.Ion Andrei,cu privire la
aprobarea regulamentului de funcționare și tarifele pieței din or.Călărași
str.P.Hallipa,10
Mitrea Constantin - Preşedintele 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,alin.2),lit q1 a Legii 436 din 28.12.2006 privind administrația
publică locală;
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21.08.2004 privind aprobarea
Regulamentului-tip de funcționare a piețelor.
Punctul 4.2 din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț și prestări
servicii în or.Călărași, aprobat prin Decizia Consiliului Orășănesc Călărași
nr.08/15 din 09.12.2016;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Regulamentul de funcționare a pieței „Uniunii Cooperativelor de
Consum”,or.Călărași,
administrator,
Dl.Ion
ANDREI,
situat
în
or.Călărași,str.P.Halippa,10.
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2. Se aprobă tarifele pieței „Uniunii Cooperativelor de Consum”or.Călărași.
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașului,dl.Nicolae
MELNIC.
AU VOTAT pro -16, contra- 2, s-au abţinut- 1
02/19 S-AEXAMINAT:

„Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere
a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul
oraşului Călăraşi
(Raportor Victor Ambroci -viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci-viceprimar a propus de a aproba Regulile de întreținere a
animalelor și păsărilor domestice pe teritoriului oraşului Călărași (anexa nr.1), în scopul
reglementării condiţiilor de întreţinere a animalelor domestice, păsărilor domestice şi
responsabilizării deţinătorilor lor pe teritoriul oraşului Călărași

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. art.14 alin. (1) şi (2), lit. s1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se aprobă Regulile de întreținere a animalelor și păsărilor domestice pe
teritoriului oraşului Călărași (anexa nr.1)
2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dna Ecaterina Melnic, va asigura
informarea locuitorilor oraşului Călărași, prin intermediul mijloacelor de informare
în masă(pagina web, presa locală/regională), despre prevederile prezentei decizii.
Totodată să informeze Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor Călărași
despre aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor domestice pe
teritoriului oraşului Călărași şi să remită în adresa acesteia o copie a prezentei
decizii.
3. Executarea prezentei decizii se atribuie dlui Victor Ambroci, viceprimarul
orașului.
AU VOTAT pro -16, contra- 1, s-au abţinut- 3
02/20 S-AEXAMINAT: „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinerea
cîinilor şi pisicilor pe teritoriul oraşului Călăraşi”
(Raportor Victor Ambroci -viceprimar)
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Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci-viceprimar a vorbit despre necesitatea ameliorării situaţiei
epizootice, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere şi fără stăpîn,
reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi cîinilor pe teritoriul oraşului
Călărași.
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. art.14 alin. (1) şi (2), lit. s 1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, întru îndeplinirea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 494 din 06.05.1998 „Cu privire la măsurile de combatere şi
profilaxie a rabiei”, precum şi ordinului Ministerului Mediului şi Amenajării
Teritoriului nr. 426 din 27.10.2000 cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere
a cîinilor în localităţile Republicii Moldova.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se aprobă Regulile de întreținere a cîinilor și pisicilor pe teritoriului oraşului
Călărași (anexa nr.1)
2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dna Ecaterina Melnic, va asigura informarea
locuitorilor oraşului Călărași, prin intermediul mijloacelor de informare în
masă(pagina web, presa locală/regională), despre prevederile prezentei decizii.
Totodată să informeze Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor Călărași
despre aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor domestice pe
teritoriului oraşului Călărași şi să remită în adresa acesteia o copie a prezentei
decizii.
3. Se obligă managerul Întreprinderii Municipale ”Gospodăria Comunal Locativă
Călărași” să întreprindă măsurile necesare pentru imlementarea prezentei decizii; să elaboreze şi să prezinte la şedinţa următoare a Consiliului orăşenesc un proiect
de decizie privind aprobarea plăţii pentru cheltuielile de înregistrare a cîinilor şi
pisicilor şi a plăţii pentru cheltuielile de întreţinere pentru animalele revindecate de
la adăpostul animalelor fără supraveghere sau fără stăpîn.
AU VOTAT pro -13, contra- 6, s-au abţinut- 0
02/21 S-AEXAMINAT: „Cu privire la aprobarea Regulilor de salubrizare
şi amenajare pe teritoriul oraşului Călăraşi”
(Raportor Victor Ambroci -viceprimar)
Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci-viceprimar
A propus consiliului de a aproba Reguli de salubrizare şi amenajare pe teritoriul
oraşului Călăraşi (anexa1)
Valeriu Gorincioi - preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
sociale, transport public şi amenajarea teritoriului
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Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. art.14 alin. (1) şi (2), lit. h) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală,
Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008,
Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se aprobă Regulile de salubrizare și amenajare pe teritoriului oraşului Călărași
(anexa nr.1)
2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dna Ecaterina Melnic, va asigura informarea
cetăţenilor, cu prevederile prezentei decizii, prin intermediul mijloacelor de
informare în masă(pagina web, presa locală/regională).
3. Executarea prezentei decizii se atribuie dlui Victor Ambroci, viceprimarul
orașului.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiilor de
specialitate.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 2
02/22 S-AEXAMINAT: „Cu privire la actualizarea denumirilor de străzi
din oraşul Călăraşi”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza –arhitect-şef
A prezentat solicitarea Agenţiei Relaţii Funciare Cadastru a Republicii Moldova,
Întreprinderea de stat Cadastru, înregistrată sub nr.191 din 07.03.2017, cu privire la
actualizarea informaţiei din baza de date a Registrului de Stat al denumirii străzilor
pe oraşul Călăraşi conform anexei 1 şi 2
Mitrea Constantin - Preşedintele 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) s) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se aprobă lista denumirelor de străzi din oraşul Călăraşi prezentate în anexa
nr.1, tab nr.1, 3 file.
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2. Se aprobă lista denumirilor de străzi din Satul Oricova, prezentate în anexa
nr.2, tab. Nr.2, 1 filă.
3. Se abrogă decizia Nr. 11/06 din 18 decembrie 2015 privind aprobarea şi
actualizarea denumirelor de străzi din or.Călăraşi.
4. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului
dl.Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/22 S-AEXAMINAT:

„Cu privire la edificarea şi amplasarea
monumentului de for public”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza –arhitect-şef
a vorbit despre iniţiativa Uniunii Cernobîl din Moldova, Asociaţia Obştească
Călăraşi privind edificarea şi amplasarea monumentului de for public , în memoria
participanţilor călărăşeni la lichidarea avariei nucleare de la Cernobîl.
Mitrea Constantin, consilier, a propus ca decizia să fie completată şi cu sintagma
“participanţilor călărăşeni la războiul din Afganistan şi conflictul armat din
Transnistria”
Petru Puţuntică, consilier, cu propunerea dată nu a fost deacord argumentînd că
nu este correct de a edifice un singur monument pentru trei evenimente, care nu au
nimic comun între ele.
Nicolae Melnic, primar a susţinut propunerea consilierului Constantin Mitrea,
fiindca este necesar de aşa monument pentru viaţa călărăşenilor ce şi-au pierdut
viaţa în aceste evenimente.
Mitrea Constantin - Preşedintele 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)f) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu Legea privind monumentele de for public nr.192 din
30.09.2011, capitolul IV, art.14 (2),
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se permite edificarea şi amplasarea monumentului de for public , în
memoria participanţilor călărăşeni la războiul din Afganistan, lichidarea
avariei nucleare de la Cernobîl şi conflictul armat din Transnistria, situat în
scuarul dintre strazile Bojole şi Biruinţa, conform schemei de amplasare
,Anexa1, elaborată de Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din
cadrul Consiliului orăşenesc Călăraşi.
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2. Lucrările de edificare a monumentului de for public va începe după
adoptarea hotărîrii respective de Guvern, în corespundere cu proiectul
monumentului de for public, cu proiectul amenajării terenului aferent şi cu
proiectul zonei de protecţie a monumentului de for public, avizate de
Ministerul Culturii.
3. Sursa de finanţare privind edificarea monumentului va fi asigurată de
comunitate.
4. Se abrogă decizia consiliului orăşenesc nr.09/13-15 din 14 .11.2008 „ Cu
privire la atribuirea în folosinţă a terenului proprietate publică a primăriei
oraşului Călăraşi.
5. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului
dl.Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -16, contra- 1, s-au abţinut- 2
02/24 S-AEXAMINAT:

„Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului
Nr.02c din 16.01.2017 „ Cu privire la conferirea
gradului de calificare secretarului consiliului”
(Raportor Nicolae Melnic-primar)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Melnic –primar
A propus de aprobat dispoziţia primarului nr.02 c din 16.01.2017 “ Cu privire la
conferirea gradului de calificare a secretarului consiliului” în urma evaluării
performanţelor profesionale cu obţinerea calificativului „ Foarte bine ” , pentru
perioada 01.01.2016- 31.12.2016
Mitrea Constantin - Preşedintele 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)u) şi art.19(3)(4) din Legea privind administraţia publică
locală Nr.436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale funcţionarului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova Nr.201 din 11.03.2009,
Art.33 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Nr.158-XVI din 04.07.2008,
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se aprobă dispoziţia primarului nr.02 c din 16.01.2017 “ Cu privire la
conferirea gradului de calificare a secretarului consiliului”
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Dl Nicolae
Melnic.
3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se atribuie comisiilor de specialitate.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
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02/25 S-AEXAMINAT:

„Cu privire la lichidarea instituţiei de cultură”
(Raportor Nicolae Melnic-primar)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Melnic –primar
a venit cu propunerea de a lichida instituția publică de cultură, Căminul Cultural
Oricova, începînd cu 01 mai 2017. Ca argument a fost prezentat procesul-verbal al
grupului de lucru, instituit prin dispoziţia primarului nr.86 din 03.04.2017, privind
aprecierea stării avariate a edificiului Căminului Cultural Oricova, cu numărul
cadastral 25011010318 şi ca urmare dispoziţia primarului nr-94 din 04.04.2017
„ Cu privire la suspendarea activităţii Căminului Cultural Oricova;
Mitrea Constantin - Preşedintele 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) h) l)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12. 2006.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se lichidează instituția publică de cultură, Căminul Cultural Oricova,
începînd cu 01 mai 2017.
2.Se reduce ,începînd cu 01 mai 2017, 0,5 unitate Șef al căminului și 0,5
unitate deridicătoare la Căminul cultural din localitatea Oricova.
3.Primarul oraşului, dl Nicolae Melnic, va preaviza directorul instituţiei publice,
dna Baxanean Elena, despre reducerea unităţii în legătură cu lichidarea instituţiei
publice, conform art.88 din Codul Muncii al Republicii Moldova .
4. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, Dl
Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/25 S-A EXAMINAT : “Cu privire la Programul de activitate a Consiliului
orăşenesc pentru trimestrul III al anului 2017”
(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Ecaterina Melnic –secretarul consiliului orăşenesc
Secretarul consiliului a prezentat programul de activitate al consiliului pentru
trimestrul III al anului 2017 (se anexează).
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate 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)p) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul III al
anului 2017.
2. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama secretarului Consiliului
Dna Ecaterina Melnic.
AU VOTAT pro -15, contra- 0, s-au abţinut - 4
02/27-01 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)

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 pentru construcție situat în intravilan în sectorul
cadastral 2501213, cu suprafaţa aproximativ 0,006 ha,la solicitarea cet.Ursu
Vasile.
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.
Construcţia are 35 de ani , dar nu este înregistrată, se achită impozitul şi actualul
posesor doreşte procurarea terenului.
Victor Ambroci, viceprimar a atenţionat asupra faptului că acolo este drum , iar
asemenea imobile nu se supun vînzării.
AU VOTAT pro -0, contra- 9, s-au abţinut- 10 proiectul deciziei
nu a acumulat numărul necesar de voturi

02/27-02 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
2501101, cu suprafaţa aproximativ 0,15 ha,la solicitarea cet.Ambroci Valeria.
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- 0
02/27-03 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)

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
2501215, cu suprafaţa aproximativ 0,50 ha,la solicitarea cet.Hamoza 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 -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/27-04 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 a
terenului proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu
suprafaţa de 0,0535 ha, numărul cadastral 25012086001, destinație pentru
construcții, situat pe str.Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.56.
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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- 0
02/27-05 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 la
terenul proprietate comună,cu numărul cadastral 2501201367 destinația pentru
constructie,situat pe str.Vasile Lupu, 19 cu suprafaţa totală de 0,1265 ha:
- 0,0700 ha proprietate cet.Severin Alexandra
- 0,0565 ha proprietate APL,teren proprietate publică din domeniul privat.
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- 0
02/27-06 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 la
terenul proprietate comună,cu numărul cadastral 2501203124 destinația grădină
,situat pe str-la II Mihai Viteazul cu suprafaţa totală de 0,1616 ha în 0,1644 ha:
- 66/100 ha proprietate cet.Dabija Silvia
- 34/100 ha proprietate APL,teren proprietate publică din domeniul privat.
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- 0
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02/27-07 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. Maimescu Natalia, domiciliată pe
str.Daneză,76,,Cu privire la stingerea dreptului asupra terenului cu destinația
pentru construcție situat pe str.Daneză,76,nr.cadastral 2501212034 cu suprafața
0,106 ha decedatului Maimescu Ștefan.
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- 0
02/27-08 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. Arapan Iurie, domiciliat pe str.Mitropolit
Dosoftei,133,,Cu privire la stingerea dreptului asupra terenului cu destinația pentru
construcție situat pe str.Mitropolit Dosoftei,133,nr.cadastral 2501201358 cu
suprafața 0,2069 ha decedatului Arapan Dumitru.
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- 0
02/27-09 S-A EXAMINAT : „Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul erorii comise la înregistrarea masivă primară”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Sîrbu Elena cu privire la corectarea erorii
comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul cu numărul cadastral
2501110189 cu suprafața 0,2098 ha cu destinația agricolă,proprietarul din
Bătrîncea Timofei în Cuza Tatiana.
Mitrea Constantin – preşedintele 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 -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/27-10 S-A EXAMINAT : „Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul erorii comise la înregistrarea masivă primară”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Ursachi Zinovia cu privire la corectarea erorii
comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul cu numărul cadastral
2501110189 cu suprafața 0,0084 ha cu destinația pentru construcție,proprietarul
din Panasiuc Elena și Panasiuc Grigorii în Administrația Publică Locală.
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 -17, contra- 0, s-au abţinut- 2
02/27-11 S-A EXAMINAT : „Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul erorii comise la înregistrarea masivă primară”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Gavriliţă Maria cu privire la corectarea erorii
comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul cu numerele cadastrale
2501102148 cu suprafața 0,8600 ha și 2501214270 cu suprafața 0,24 ha cu
destinația agricolă,data nașterii a proprietarului cet.Cneazevici Iusitina din
05.10.1938 în 25.10.1921.
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- 0
02/27-12 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea modului de
folosinţă a terenului ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a prezentat informaţia cu privire la modificarea
modului de folosință a terenului,cu suprafaţa de 0,2242 ha cu numărul cadastral
2501202170 situat în extravilan,din neproductive în teren cu modul de folosință
agricol.
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- 0
02/27-13 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea modului de
folosinţă a terenului ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist a prezentat informaţia cu privire la modificarea
modului de folosință a terenului,cu suprafaţa de 0,1159 ha cu numărul cadastral
2501214273 situat în extravilan,din neproductiv în teren cu modul de folosință
agricol.
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- 0
02/27-14 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la transmiterea terenului
proprietate publică din domeniul public”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Consiliului Raional Călărași cu privire la
transmiterea terenului proprietate publică din domeniul public al primăriei or.
Călăraşi cu suprafaţa 1,5866 ha cu nr.cadastral 2501101265, aferent construcţiilor
cu numerele cadastrale 2501101265.01-16,situat în sat.Oricova.
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 -17, contra- 0, s-au abţinut- 2
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02/27-15 S-A EXAMINAT : „Cu privire la completarea deciziei nr. 07/05-01
din 29 august 2008 „ Cu privire la atribuirea
lotului pentru construcţie locativă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Negruţa Maria ,domiciliată pe str. Gh. Asachi
nr.16 cu privire la atribuirea numărului cadastral la terenul atribuit prin decizia
nr.07/05-01 din 29 august 2008,,Cu privire la atribuirea lotului 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 -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/27-16 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 cet. Gavriliță Andrei, domiciliat pe str-la 1
Gavriil Muzicescu,14 cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 65/100 cotă parte din
0,1974 ha, numărul cadastral 2501203233,destinaţia pentru construcţie situat pe
str-la 1 Gavriil Muzicescu,14
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- 0
02/27-17 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 cet. Dodon Ștefan, domiciliat pe str.Alexandru
cel Bun,58 ap.15 cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 49% cotă parte din 0,1383
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ha, numărul cadastral 2501221063,destinaţia pentru construcţie situat în sectorul
locativ ,,Podiș,,
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- 0
„Cu privire la delegare”
( Raportor Nicolae Melnic-primar)

02/28 S-A EXAMINAT :

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Melnic-primar
A prezentat invitaţia de participare la Zilele oraşului Bielsk Podlaski, Polonia în
perioada 02-4 iunie 2017 , în componeţa a trei persoane
1. Dl Victor AMBROCI - viceprimarul oraşului
2. Dl Ion FISTICANU - consilier
3. Dl Petru PUŢUNTICĂ- agent economic SRL „ Lantav PRIM”
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 -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/29 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la amenajarea parcării auto
cu destinaţie publică”
( Raportor Nicolae Preguza-arhitect-şef)

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza –arhitect-şef
A prezentat cet.Rozembac Nicolae, domiciliat str-la 5 Diaconaş nr.13 , privind
amenajarea unei parcări auto publică, dimensiuniele 30 x 6 m conform schemei de
amplasare, Anexa 1, Sursa de finanţare privind amenajarea parcării auto va fi
asigurată de grupul de locatari.
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- 0
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI:

Iacob MÂNDRESCU

Contrasemnat:

SECRETARUL CONSILIULUI:

Ecaterina MELNIC

45

