MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 07
din 05 decembrie 2014
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 18
Absenţi : Dl Arteni Sergiu
Dl Dodon Simion
Dna Bobescu Silvia
Dl Ghemu Gheorghe
Dl Gorincioi Valeriu
Invitaţi: /lista se anexează/
Au participat la sedinţă :
Dl Nicolae Melnic –primarul oraşului
Dl Vladimir Susarenco – viceprimarul orasului
Preşedinte al şedinţei – Iacob Mândrescu
AU VOTAT pro -18, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Petru Puţuntic
AU VOTAT pro -18, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015
în prima lectură. (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist)
2. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi
Autorizaţiei de Construcţie/Desfiinţare pe anul 2015. ( Raportor Raisa
Smolenschi - specialist).
3. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul
2014”.( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)
4. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă a primăriei
oraşului Călăraşi ”.( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)
5. Despre mersul execuţiei bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe nouă luni
ale anului 2014. (Raportor Maria Draniceru –contabil-şef”)
6. Cu privire la luarea la bilanţ . ( Raportor Maria Draniceru –contabil-şef)

7. Cu privire la alocarea lemnelor de foc. (Raportor Dl Vladimir Susarenco –
viceprimar)
8. Cu privire la funcţionarea transportului public de pasageri pe teritoriul
oraşului Călăraşi. ( Raportor Dl Vladimir Susarenco -viceprimar).
9. Activitatea primăriei în domeniul gestionării patrimoniului public.
( Raportor Dra Smolenschi Cristina specialist în gestionarea patrimoniului
public).
10. Raportul reprezentantului consiliului privind pricinile civile în care
consiliul local este parte procesuală în instanţa de judecată.(Raportor Dl
Iurie Lapp- specialist)
11. Cu privire la permisiunea construcţiei gardului de protecţie a Complexului
Hotelier din str. Alexandru cel Bun, 109 . ( Raportor Dl Nicolae Preguzaarhitect-şef)
12. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
(Raportor Ion Suruceanu-specialist, dl Nicolae Preguza – architect-şef ).
1. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului – spaţii verzi în teren cu destinaţie construcţii
pe str. P. Halippa.
2. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0,0421 ha,
numărul cadastral 2501213058 situat pe str.M.Eminescu 4 b.

3. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 2,4
ha, numărul cadastral 2501216487 situat lîngă staţia de epurare.
4. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu destinaţia grădini cu suprafaţa de
0,3921 ha, numărul cadastral 2501214448 situat în extravilan.
5. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu destinaţia grădini cu suprafaţa de
0,3044 ha, numărul cadastral 2501214447 situat în extravilan.
6. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului agricol cu suprafaţa de 1,481 ha,
numărul cadastral 2501109521 situat în extravilan.
7. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu destinaţie grădini cu suprafaţa de
0,1174 ha, numărul cadastral 250121446 situat în extravilan.
8. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu destinaţia grădini cu suprafaţa de
0,273 ha, numărul cadastral 2501215519 situat în extravilan.
9. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0,0607 ha,
numărul cadastral 2501209542 str.M.Eminescu f/n.

10. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de
0,0393 ha, numărul cadastral 2501212409 str. Daneză f/n.
11. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului agricol cu suprafaţa de 0,6558 ha,
numărul cadastral 2501103293 situat în extravilan.
12. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului agricol cu suprafaţa de 4,0749 ha,
numărul cadastral 2501103292 situat în extravilan.
13. ”Cu privire la iniţierea formării bunului imobil teren agricol 0,7 ha, situat în extravilan, în
sectorul cadastral 2501103 la cererea cet. Borcan Mihail”.
14. ”Cu privire la iniţierea formării bunului imobil teren agricol 0,5 ha, situat în extravilan, în
sectorul cadastral 2501108 la cererea cet. Luca Vitalie”.
15. ”Cu privire la iniţierea formării bunului imobil teren agricol 0,3 ha, situat în extravilan, în
sectorul cadastral 2501108 la cererea cet. Mutu Maria”.
16. ”Cu privire la iniţierea formării bunului imobil teren agricol 1,0 ha, situat în extravilan, în
sectorul cadastral 2501102 la cererea cet. Leahu Ilie”.
17. “Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0,004 ha, str. Bojole f/n la
cererea cet. Ursachi Zinaida”;

18. Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0,15 ha, str. M.Eminescu
f/n la cererea cet. Sclifos Chiril”;
19. Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0,002 ha, str. M.Eminescu
f/n la cererea cet. Stratan Dumitru”;
20. “Cu privire la iniţierea formării bunurilor imobile din nr.cadastral 2501213010 lot pe lîngă
casă cu suprafaţa de 0,2546 ha de format 2 bunuri: 0,1421 ha Coşelev Oleg şi 0,1125 ha
administraţia publică locală;
21. “Cu privire la iniţierea formării bunurilor imobile din nr.cadastral 2501201220 cu suprafaţa
de 0,1785 ha de format 2 bunuri situate pe str. M.Varlaam 151”.
22. “Cu privire la iniţierea formării bunurilor imobile din nr.cadastral 2501204003 de format 3
bunuri pe str-la III Ştefan cel Mare : 0,07 ha Domoşan Victor; Î.S. “ Radiocomunicaţii”;
administraţia publică locală;
23. “Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat din sectorul cadastral
2501201
24. „ Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului la lotul de pe lîngă casă cu
suprafaţa de 0,0469 ha cu nr. cadastral 2501213037 situat pe str.-la I Alexandru cel Bun,
21 decedatei Trifan Maria la cererea cet. Roşca Ioana”
25. „ Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului la lotul de pe lîngă casă cu
suprafaţa 9/25 ha cotă parte din 0,1092 ha cu nr. cadastral 2501212073 situat pe str.-la
Daneză, 25. decedatului Sorocean Constantin la cererea cet. Vlaicu Valentina”
26. „Cu privire la trecerea în proprietate a lotului destinaţie construcţie locativă” în cartierul “
Podiş” cet. Harea Iurie.
27. “Cu privire la abrogarea deciziei Nr. 05/17-43 din 26.09.2014 Cu privire la formarea
bunului imobil din bun imobil neînregistrat”
28. “Cu privire la abrogarea deciziei nr. 05/17-19 din 26.09.2014 Cu privire la trecerea în
proprietate a lotului destinaţie pentru construcţie cet.Bulmaga Victoria”.
29. “ Cu privire la vînzarea terenurilor aferente construcţiilor UCOOP Călăraşi cu suprafaţa de
0,0385 ha situat pe str. Alexandru cel Bun, 188”.
30. “ Cu privire la vînzarea terenurilor aferente construcţiilor UCOOP Călăraşi cu suprafaţa de
59% cotă parte din suprafaţa de 1,1874 ha situat pe str. Alexandru cel Bun, 188”.
31. „ Cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei cu suprafaţa de 13 % cotă parte din
1,1874 ha cu numărul cadastral 2501216105 din str. Alex cel Bun,188 la cererea cet. Rusu
Oxana.
32. „ Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0, 007
ha , situat pe str. M.Eminescu f/n, cu nr. cadastral 2501216484”.
33. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 0, 02 ha , situat în
extravilan cu nr. cadastral 2501215518”.
34. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0,048 ha ,
situat pe str. Dosoftei f/n cu nr. cadastral 2501205186”.
35. „Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu suprafaţa de 2,3 ha cu numărul
cadastral 2501103294”.
36. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0,0116
ha , situat pe str-la I , 31 August cu nr. cadastral 2501208620”.
37. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 0, 7757 ha , situat în
extravilan cu nr. cadastral 2501109520”.
38. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 0, 8102 ha , situat în
extravilan cu nr. cadastral 2501108536”.
39. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului grădină cu suprafaţa de 0, 08 ha , situat în
extravilan cu nr. cadastral 2501101389”.
40. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 0, 56 ha , situat în
extravilan cu nr. cadastral 2501215517”.

41. „ Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de
0, 002 ha , situat pe str. 31 August f/n, cu nr. cadastral 2501213238”.
42. Cu privire la trecerea în proprietate a lotului destinaţie construcţie locativă cet. Baxanean
Marin.
43. “ Cu privire la vînzarea surplus lot pe lîngă casă cet. Dodon Gheorghe , suprafaţa 70/100
cotă parte din 0, 232 ha, nr.cadastral 2501207003, situat pe str. V.Lupu, 18”.
44. “ Cu privire la vînzarea surplus lot pe lîngă casă cet. Vioară Dumitru , suprafaţa 72/100
cotă parte din 0, 2473 ha, nr.cadastral 2501203381, situat pe str. I.Sprînceană, 4”.
45. Cu privire la formarea bunului imobil din numărul cadastral 2501221118 situat în cartierul
“ Podiş”.
46. „Cu privire la modificarea hotarelor terenului aferent Casei de Cultură”.
47. „ Cu privire la schimbarea modului de folosire a terenului cu suprafaţa de 0,0293 ha cu
nr.cadastral 2501202244”.

13.Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului
pentru anul 2014. (Raportor Dl Melnic Nicolae – primarul oraşului).
14.Cu privire la programul de activitate a consiliului orăşenesc pe trimestrul I al
anului 2015. (Raportor Dna Melnic Ecaterina – secretarul consiliului).
15.Cu privire la alocarea indemnizaţiei lunare”.( Raportor dl Vladimir Susarenco
viceprimar)
16.Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015 în a
două lectură. (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist)
A luat cuvîntul:
Consilierul Banari Vasile a propus de a include în
proiect de decizie:

ordinea de zi următorul

07/12-48 „ Cu privire la la formarea bunurilor imobile din terenul cu numărul
cadastral 2501209502 situat pe str.Bojole, 2 .
Au votat pentru -18, contra- 0, abţinut- 0
Preşedintele şedinţei a supus votului următoarea ordinea de zi în întregime cu
completările propuse:
1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015 în
prima lectură. (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist)
2. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi
Autorizaţiei de Construcţie/Desfiinţare pe anul 2015. ( Raportor Raisa
Smolenschi - specialist).
3. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014”.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)

4. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă a primăriei
oraşului Călăraşi ”.( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)
5. Despre mersul execuţiei bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe nouă luni ale
anului 2014. (Raportor Maria Draniceru –contabil-şef”)
6. Cu privire la luarea la bilanţ . ( Raportor Maria Draniceru –contabil-şef)
7. Cu privire la alocarea lemnelor de foc. (Raportor Dl Vladimir Susarenco –
viceprimar)
8. Cu privire la funcţionarea transportului public de pasageri pe teritoriul oraşului
Călăraşi. ( Raportor Dl Vladimir Susarenco -viceprimar).
9. Activitatea primăriei în domeniul gestionării patrimoniului public. ( Raportor
Dra Smolenschi Cristina specialist în gestionarea patrimoniului public).
10.Raportul reprezentantului consiliului privind pricinile civile în care consiliul
local este parte procesuală în instanţa de judecată.(Raportor Dl Iurie Lappspecialist)
11. Cu privire la permisiunea construcţiei gardului de protecţie a Complexului
Hotelier din str. Alexandru cel Bun, 109 . ( Raportor Dl Nicolae Preguzaarhitect-şef)
12.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
(Raportor Ion Suruceanu-specialist, dl Nicolae Preguza – architect-şef ).
1. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului – spaţii verzi în teren cu destinaţie
construcţii pe str. P. Halippa.
2. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de
0,0421 ha, numărul cadastral 2501213058 situat pe str.M.Eminescu 4 b.
3. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de
2,4 ha, numărul cadastral 2501216487 situat lîngă staţia de epurare.
4. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu destinaţia grădini cu suprafaţa
de 0,3921 ha, numărul cadastral 2501214448 situat în extravilan.
5. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu destinaţia grădini cu suprafaţa
de 0,3044 ha, numărul cadastral 2501214447 situat în extravilan.
6. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului agricol cu suprafaţa de 1,481 ha,
numărul cadastral 2501109521 situat în extravilan.
7. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu destinaţie grădini cu suprafaţa
de 0,1174 ha, numărul cadastral 250121446 situat în extravilan.
8. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu destinaţia grădini cu suprafaţa
de 0,273 ha, numărul cadastral 2501215519 situat în extravilan.
9. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0,0607
ha, numărul cadastral 2501209542 str.M.Eminescu f/n.

10. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de
0,0393 ha, numărul cadastral 2501212409 str. Daneză f/n.
11. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului agricol cu suprafaţa de 0,6558 ha,
numărul cadastral 2501103293 situat în extravilan.

12. Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului agricol cu suprafaţa de 4,0749 ha,
numărul cadastral 2501103292 situat în extravilan.
13. ”Cu privire la iniţierea formării bunului imobil teren agricol 0,7 ha, situat în extravilan, în
sectorul cadastral 2501103 la cererea cet. Borcan Mihail”.
14. ”Cu privire la iniţierea formării bunului imobil teren agricol 0,5 ha, situat în extravilan, în
sectorul cadastral 2501108 la cererea cet. Luca Vitalie”.
15. ”Cu privire la iniţierea formării bunului imobil teren agricol 0,3 ha, situat în extravilan, în
sectorul cadastral 2501108 la cererea cet. Mutu Maria”.
16. ”Cu privire la iniţierea formării bunului imobil teren agricol 1,0 ha, situat în extravilan, în
sectorul cadastral 2501102 la cererea cet. Leahu Ilie”.
17. “Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0,004 ha, str. Bojole f/n
la cererea cet. Ursachi Zinaida”;
18. Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0,15 ha, str.
M.Eminescu f/n la cererea cet. Sclifos Chiril”;
19. Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0,002 ha, str.
M.Eminescu f/n la cererea cet. Stratan Dumitru”;
20. “Cu privire la iniţierea formării bunurilor imobile din nr.cadastral 2501213010 lot pe
lîngă casă cu suprafaţa de 0,2546 ha de format 2 bunuri: 0,1421 ha Coşelev Oleg şi
0,1125 ha administraţia publică locală;
21. “Cu privire la iniţierea formării bunurilor imobile din nr.cadastral 2501201220 cu
suprafaţa de 0,1785 ha de format 2 bunuri situate pe str. M.Varlaam 151”.
22. “Cu privire la iniţierea formării bunurilor imobile din nr.cadastral 2501204003 de format
3 bunuri pe str-la III Ştefan cel Mare : 0,07 ha Domoşan Victor; Î.S. “
Radiocomunicaţii”; administraţia publică locală;
23. “Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat din sectorul cadastral
2501201
24. „ Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului la lotul de pe lîngă casă
cu suprafaţa de 0,0469 ha cu nr. cadastral 2501213037 situat pe str.-la I Alexandru cel
Bun, 21 decedatei Trifan Maria la cererea cet. Roşca Ioana”
25. „ Cu privire la stingerea dreptului de folosință asupra terenului la lotul de pe lîngă casă
cu suprafaţa 9/25 ha cotă parte din 0,1092 ha cu nr. cadastral 2501212073 situat pe str.-la
Daneză, 25. decedatului Sorocean Constantin la cererea cet. Vlaicu Valentina”.
26. „Cu privire la trecerea în proprietate a lotului destinaţie construcţie locativă” în cartierul “
Podiş” cet. Harea Iurie.
27. “Cu privire la abrogarea deciziei Nr. 05/17-43 din 26.09.2014 Cu privire la formarea
bunului imobil din bun imobil neînregistrat”
28. “Cu privire la abrogarea deciziei nr. 05/17-19 din 26.09.2014 Cu privire la trecerea în
proprietate a lotului destinaţie pentru construcţie cet.Bulmaga Victoria”.
29. “ Cu privire la vînzarea terenurilor aferente construcţiilor UCOOP Călăraşi cu suprafaţa
de 0,0385 ha situat pe str. Alexandru cel Bun, 188”.
30. “ Cu privire la vînzarea terenurilor aferente construcţiilor UCOOP Călăraşi cu suprafaţa
de 59% cotă parte din suprafaţa de 1,1874 ha situat pe str. Alexandru cel Bun, 188”.
31. „ Cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei cu suprafaţa de 13 % cotă parte
din 1,1874 ha cu numărul cadastral 2501216105 din str. Alex cel Bun,188 la cererea cet.
Rusu Oxana.

32. „ Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0, 007
ha , situat pe str. M.Eminescu f/n, cu nr. cadastral 2501216484”.
33. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 0, 02 ha , situat în
extravilan cu nr. cadastral 2501215518”.
34. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0,048
ha , situat pe str. Dosoftei f/n cu nr. cadastral 2501205186”.
35. „Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului cu suprafaţa de 2,3 ha cu numărul
cadastral 2501103294”.
36. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu suprafaţa de 0,0116
ha , situat pe str-la I , 31 August cu nr. cadastral 2501208620”.
37. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 0, 7757 ha , situat
în extravilan cu nr. cadastral 2501109520”.
38. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 0, 8102 ha , situat
în extravilan cu nr. cadastral 2501108536”.
39. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului grădină cu suprafaţa de 0, 08 ha , situat în
extravilan cu nr. cadastral 2501101389”.
40. „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 0, 56 ha , situat în
extravilan cu nr. cadastral 2501215517”.
41. „ Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu suprafaţa
de 0, 002 ha , situat pe str. 31 August f/n, cu nr. cadastral 2501213238”.
42. Cu privire la trecerea în proprietate a lotului destinaţie construcţie locativă cet. Baxanean
Marin.
43. “ Cu privire la vînzarea surplus lot pe lîngă casă cet. Dodon Gheorghe , suprafaţa 70/100
cotă parte din 0, 232 ha, nr.cadastral 2501207003, situat pe str. V.Lupu, 18”.
44. “ Cu privire la vînzarea surplus lot pe lîngă casă cet. Vioară Dumitru , suprafaţa 72/100
cotă parte din 0, 2473 ha, nr.cadastral 2501203381, situat pe str. I.Sprînceană, 4”.
45. Cu privire la formarea bunului imobil din numărul cadastral 2501221118 situat în
cartierul “ Podiş”.
46. „Cu privire la modificarea hotarelor terenului aferent Casei de Cultură”.
47. „ Cu privire la schimbarea modului de folosire a terenului cu suprafaţa de 0,0293 ha cu
nr.cadastral 2501202244”.
48. “ Cu privire la formarea bunurilor imobile din terenul cu destinaţia pentru construcţii cu
suprafaţa de 0,2677 ha cu numărul cadastral 2501209502 situat pe str. Bojole nr.2

13.Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului
pentru anul 2014. (Raportor Dl Melnic Nicolae – primarul oraşului).
14.Cu privire la programul de activitate a consiliului orăşenesc pe trimestrul I al
anului 2015. (Raportor Dna Melnic Ecaterina – secretarul consiliului).
15.Cu privire la alocarea indemnizaţiei lunare”.( Raportor dl Vladimir Susarenco
viceprimar).
16.Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015 în a
două lectură. (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist)
Au votat pentru -18, contra- 0, abţinut- 0

07/01 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului
Călăraşi pe anul 2015 în prima lectură”

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi
Dumneaei a adus la cunoştinţa consiliului proiectul bugetului primăriei oraşului
Călăraşi pe anul 2015 în prima lectură.
Puţuntic Petru – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 0
07/02 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea
certificatului de urbanizm şi a autorizaţiei de
construire/ desfiinţare pe anul 2015”

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi -specialist
Dumneaei a adus la cunoştinţă despre necesitatea aprobării plăţilor pentru
emiterea certificatului de urbanizm şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.Cotele
plăţilor se anexează.
Puţuntic Petru – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 0
07/03 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la rectificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2014”

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi -specialist
Dumneaei a adus la cunoştinţă precum că Ministerul Mediului a alocat prima
tranşă de mijloace băneşti, în sumă de 1 000,0 mii lei pentru construcţia Reţelei de
Apă în partea de nord- vest a oraşului Călăraşi.
Puţuntic Petru – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 0

07/04 S-A EXAMINAT : „Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti
Din Fondul de Rezervă”.
(Raportor dna Raisa Smolenschi -specialist)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/05 S-A EXAMINAT : „Despre mersul execuţiei bugetului primăriei oraşului
Călăraşi pe nouă luni ale anului 2014”
(Raportor Dna Maria Draniceru –contabil-şef)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Maria Draniceru- contabil-şef
Dumneaei a adus la cunoştinţă Raportul „ Despre mersul execuţiei bugetului
primăriei oraşului Călăraşi pe nouă luni ale anului 2014, Raportul se anexează.
Petru Puţuntic preşedintele comisiei pentru economie, buget, finanțe și comerț și
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/06 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la luare la bilanţ” ( Raportor Dna
Maria Draniceru –contabil-şef)

S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/07 S-A EXAMINAT : „Cu privire la alocarea lemnelor de foc”.
(Raportor dl Susarenco Vladimir - viceprimar)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/08 S-A EXAMINAT : „Cu privire la funcţionarea transportului public de
pasageri pe teritoriul oraşului Călăraşi”.
(Raportor dl Alexandru Marian -specialist)

Au luat cuvîntul:
Dl Mihail Cotruţă , consilier, a informat consiliu, precum că în orele de vîrf ,
microbusele sunt arhipline şi dacă primăria intenţionează de a solicita prestatorului
de serviciu ca mijloacele de transport să fie înlocuite cu rutiere cu un număr mai
mare de pasageri.
Dna Raisa Smolenschi, specialist, a adus la cunoştinţa consiliului precum că
primăria oraşului în conlucrare cu România intenţionează să procure 5 (cinci) miniautobuse pentru transportarea pasagerilor în raza oraşului. La moment primăria
este în aşteptarea răspunsului.
Dl Petru Puţuntic, consilier, a vorbit despre parcarea creată neautorizat pe str. Pan
Halippa şi str. Alexandru cel Bun. Deasemnea conducătorii auto nu respectă
semnele de circulaţie rutieră, ceea ce înseamnă că primăria trebuie să sesizeze mai
des Inspectoratul de Poliţie Călăraşi.
Dl Ivas Nicolae , consilier, a dat propunerea ca la una din şedinţele consiliului să
fie majorată taxa pentru călători , dar să fie diferenţiată pentru copii, pensionari şi
persoane cu dezabilităţi.
Dl Gîlcă Vasile, consilier, a dat propunerea să fie schimbat graficul de circulaţie a
rutierilor .
Dl Banari Vasile, consilier, a informat consiliul precum că de 6 luni solicită de la
primărie schimbarea graficului de circulaţie, însă fără nici un răspuns. Deasemnea
indicatorii rutieri nu sunt amplasaţi în locurile predestinate.
Dl Mândrescu Iacob, consilier, a întrebat raportorul de ce nu circulă Ruta Nr. 6
care a fost instituită prin decizia consiliului, desemnea nu este clar de ce nu circulă
rutiera Oricova – Călăraşi.
Dl Susarenco Vladimir, viceprimar, a argumentat consilierilor precum că primăria
a stabilit marcajele rutiere şi indicatoarele, iar pentru faptul că conducătorii auto
parchează neregulamentar este Inspectoratul de poliţie.
Dl Petru Puţuntic, consilier, propun ca proiectul deciziei 07/08 să fie completat în
continuare cu pct. 3 care va avea următorul conţinut:
„Se pune în sarcina specialistului primăriei, dl Alexandru Marian, de a coordona cu
Ispectoratul de Poliţie Călăraşi crearea locurilor de parcare pe str. Pan Halippa şi regiunea
Autogara de pe str. Alexandru cel Bun”.

Preşedintele şedinţei a pus la vot propunerea consilierului Dl Petru Puţuntică
AU VOTAT:
pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

Preşedintele şedinţei a pus la vot proiectul deciziei în întregime cu completarea
inclusă
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 13, împotrivă – 1, s-au abţinut – 4
07/09 S-A EXAMINAT : „Activitatea primăriei în domeniul gestionării
patrimoniului public” ( Raportor dra Cristina Smolenschi)
Au luat cuvîntul:
Dl Ion Fisticanu, consilier, a precizat că este un lucru bun executat de specialist şi a
dat propunerea ca la fiecare semestru să fie prezentată o informaţie despre
patrimoniul public şi care din acesta este folosit ilegal de către agenţii economici.
Dl Gîlcă Vasile, consilier, a dat propunerea ca Registrul de evidenţă a
patrimoniului public să fie plasat pe pagina web a primăriei.
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

07/10 S-A EXAMINAT :

„Raportul reprezetantului consiliului privind
pricinile civile în care consiliul local este parte
procesuală în instanţa de judecată” .
( Raportor dl Iurie Lapp -specialist)

S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/11 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la permisiunea construcţiei gardului de
Protecţie a Complexului Hotelier din str. Alexandru
cel Bun, 109” .( Raportor dl N. Preguza – arhitect-şef)

S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

07/12 S-A EXAMINAT: „Cu privire la examinarea chestiunilor funciare”
( Raportor Dl Ion Surucean, dl Iurie Lapp, dl Nicolae Preguza)
07/12-01 „ Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului – spaţii verzi în teren
cu destinaţie construcţii pe str. Pan Halippa”
Au luat cuvîntul :
Dl Petru Puţuntic , consilier, a prezentat consiliului precum că lotul dat este luat
în arendă cu drept de construcţie, prevăzut în decizia consiliului. Întreprinderea
SRL „ Lantav Prim” are intenţia de a construi pe acest lot.
Dl Lapp Iuie, specialist, a explicat consiliului că pe un teren care este dat în arendă
este interzis de a face construcţii capitale.
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef, stimaţi consilieri, conform Planului Urbanistic al
Localităţii terenul dat are destinaţia de spaţiu verde ( scuar). Conform Legii despre
aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării
destinaţiilor construcţiilor şi amenajărilor , destinaţia lotului dat corespunde
Planului Urbanistic şi nu este necesar de a schimba destinaţia acestuia.
Dl Iacob Mândrescu , a informat consilierii precum că Planul Urbanistic al
localităţii este expirat şi nu există document care confirmă că terenul este scuar.
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef, a înştiinţat consiliul precum că primăria dispune
de decizia consiliului nr. 01/03 din 20.02.2004.
Dl Petru Puţuntic , consilier, a solicitat ca în procesul- verbal să fie consemnată
remarca : „Toate spaţiile verzi să nu fie vîndute de consiliul local”
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 15, împotrivă – 0, s-au abţinut – 3
07/12-02 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-03 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-04 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-05 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-06 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-07 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-08 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-09 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 1
07/12-10 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-11 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-12 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-13 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

07/12-14 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-15 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 1
07/12-16 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-17 “Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0,004
ha, str. Bojole f/n la cererea cet. Ursachi Zinaida”;
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef, a adus la cunoştinţa consiliului, precum că pe
lotul dat sunt reţele edilitare .
AU VOTAT:
pentru – 6, împotrivă – 10 s-au abţinut – 2 proiectul deciziei nu a fost votat
07/12-18 „ Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0, 015
ha , str. M.Eminescu f/n la cererea cet. Sclifos Chiril”
Au luat cuvîntul :
Dl Petru Puţuntic , consilier, stimaţi consilieri , dacă într-adevăr Planul Urbanistic
al Localităţii ne demonstrează că acest lot este zonă verde, atunci lotul dat nu poate
fi destinat pentru construcţie.
Dl Nicolae Lupu, consilier, a informat consiliul precum că acolo este indicat podul
care are două ziduri de protecţie , dl Sclifos are intenţia să facă constucţie doar de a
proteja podul de apele pluviale în urma ploilor.
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef, a atenţionat consilierii că conform Planului
Urbanistic al Localităţii terenul dat are destinaţia de spaţiu verde ( scuar).
AU VOTAT:
pentru – 10, împotrivă – 7, s-au abţinut -1 proiectul deciziei nu a fost votat
Cu permisiunea preşedintelui, consilierul Mutu Ioan a plecat din şedinţă, a intrat consilierul
Ghemu Gheorghe
Total prezenţi consilieri – 18

07/12-19 „ Cu privire la iniţierea formării bunului imobil pentru construcţie 0,002
ha, str. M.Eminescu f/n la cererea cet. Stratan Dumitru”
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef, a adus la cunoştinţa consiliului, precum că
Direcţia de Cultură a Consiliului Raional , a scris un Proiect investiţional cu privire

la construcţia unei săli de expoziţie în locul dat, din care cauză nu-i posibil de a
crea un bun imobil la solicitarea cet . Stratan Dumitru.
AU VOTAT:
pentru – 6, împotrivă – 11, s-au abţinut -1 proiectul deciziei nu a fost votat
07/12-20 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-21 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-22 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 1
07/12-23 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-24 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-25 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-26 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-27 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-28 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-29 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-30 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 1
07/12-31 , pentru – 15, împotrivă – 0, s-au abţinut – 3
07/12-32 „ Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu
suprafaţa de 0, 007 ha , situat pe str. M.Eminescu f/n, cu nr. cadastral
2501216484”.
Au luat cuvîntul:
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef, a atenţionat consilierii că conform Planului
Urbanistic al Localităţii terenul dat are destinaţia de spaţiu verde ( scuar) şi nu
poate fi înstrăinat.
Dl Vasile Banari, consilier, a dat propunerea ca arhitectul să prezinte harta cu
destinaţia fiecărui teren.
AU VOTAT:
pentru – 8, împotrivă – 6, s-au abţinut -4

proiectul deciziei nu a fost votat

Cu permisiunea preşedintelui, consilierul Ţurcanu Maria a plecat din şedinţă
Total prezenţi -17

07/12-33 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-34 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-35 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-36 „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu
suprafaţa de 0,0116
ha , situat pe str-la I , 31 August cu nr. cadastral
2501208620”.

Au luat cuvîntul:
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef, a adus la cunoştinţa consiliului, precum că pe
lotul dat sunt reţele edilitare .
AU VOTAT:
pentru – 0, împotrivă – 0, s-au abţinut – 17 proiectul deciziei nu a fost votat
07/12-37 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
Cu permisiunea preşedintelui, consilierul Maria Ţurcanu a ieşit din şedinţă, a intrat consilierul
dl Valeriu Gorincioi
Total prezenţi consilieri – 18

07/12-38 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-39 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-40 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-41 „ Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie a terenului pentru
construcţie cu suprafaţa de 0, 002 ha , situat pe str. 31 August f/n, cu nr. cadastral
2501213238”.
Au luat cuvîntul:
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef, a adus la cunoştinţa consiliului, precum că lotul
dat se află pe trotuar.
AU VOTAT:
pentru – 1, împotrivă – 17, s-au abţinut – 0 proiectul deciziei nu a fost votat
07/12-41 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-42 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-43 , pentru – 12, împotrivă – 6, s-au abţinut – 0
07/12-44 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-45 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-46 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/12-47 , pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abţinut – 1
07/12-48 , pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/13 S-A EXAMINAT : „Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale secretarului Consiliului pentru anul 2014”
( Raportor Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

07/14 S-A EXAMINAT : „Cu privire la programul de activitate a consiliului
orăşenesc pe trimestrul I al anului 2015
( Raportor Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/15 S-A EXAMINAT : „Cu privire la alocarea indemnizaţiei lunare”
( Raportor dl Vladimir Susarenco – viceprimar)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
07/16 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului
Călăraşi pe anul 2015 în a doua lectură”
Au luat cuvîntul:
Dl Vasile Gîlcă, consilier, a solicitat dacă primăria a angajat mediatorul comunitar.
Dna Eudochia Reazanţev, consilier, a dat propunerea ca pentru Biblioteca nr. 2 să
fie aprobată 1 unitate de bibliotecar.
AU VOTAT: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
Dl Fisticanu Ion, consilier, a întrebat dacă are sens ca biblioteca de la Oricova să
mai funcţioneze.
Dna Raisa Smolenschi, specialist, la întrebarea parvenită a argumentat că
Biblioteca este binevenită, este frecventată de copii şi des se organizează cercuri
educative.
Dl Petru Puţuntică, consilier, a propus ca în anul 2015 să fie extins spaţiul de
salubrizare şi amenajare prin majorare cu 400 mii lei, din contul vînzării terenurilor
proprietate publică.
Dna Raisa Smolenschi, specialist, la propunerea parvenită, a specificat că
mijloacele din vînzarea terenului pot fi direcţionate doar la investiţii capitale. La
moment deja este publicată anunţul cu privire la licitaţia - achiziţionarea
serviciului de salubrizare a oraşului cu un cost estimativ de 1800, 0 mii lei.

Dl Iacob Mândrescu, consilier, a propus consiliului ca sintagma reparaţia străzii
Ştefan cel Mare să fie înlocuită cu sintagma proiectarea lucrărilor de amenajare a
centrului oraşului în perimetrul străzilor Ştefan cel Mare, M.Eminescu intersecţie
cu Alexandru cel Bun, Piaţa orăşenească şi scuarul din centrul oraşului.
AU VOTAT: pentru – 12, împotrivă – 6, s-au abţinut – 0
Dl Iacob Mândrescu, consilier , a propus ca la muzeul orăşenesc să fie aprobate 3
unităţi de personal .
AU VOTAT: pentru – 13, împotrivă – 0, s-au abţinut – 5
Dl Ivas Nicolae, consilier, a propus ca în anul 2015 primarul oraşului , să studieze
posibilitatea reabilitării Şcolii auxiliare în grădiniţă şi să vină cu propuneri către
consiliu.
Preşedintele şedinţei a pus la vot proiectul deciziei 07/16 cu toate modificările
votate.
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pentru – 15, împotrivă – 3, s-au abţinut – 0
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