MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 06
din 24 octombrie 2014
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 20
Absenţi : Dl Nicolae Lupu
Dl Sergiu Arteni
Dna Bobescu Silvia
Invitaţi: /lista se anexează/
Au participat la sedinţă :
Dl Nicolae Melnic –primarul oraşului
Dl Vladimir Susarenco – viceprimarul orasului
Preşedinte al şedinţei – Dumitru Trifan
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Vasile Banari
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la candidaturile membrilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare. (Raportor dna Ecaterina Melnic – secretarul consiliului).
2. Cu privire la stabilirea și punera în aplicare a taxelor locale pentru anul 2015.
( Raportor Ana Bejenari - specialist).
3. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor
funciar și pe bunurile imobiliare pe anul 2015”. ( Raportor Valentina Jumbeispecialist).
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului- limită al
autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism
întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a funcționarilor primăriei
orașului Călărași pe anul 2015. ( Raportor dna Maria Draniceru –contabil-şef)
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor vizînd
numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile

pentru colaboratorii primăriei orașului Călărași pe anul 2015. ( Raportor dna
Maria Draniceru –contabil-şef).
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual şi
suplimentelor la salariu persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică,
funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică în
Primăria oraşului Călăraşi. ( Raportor dna Raisa Smolenschi- specialist).
7. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
8. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din Fondul de Rezervă a primăriei
orașului Călărași. ( Raportor R. Smolenschi- specialist).
9. Cu privire la alocarea ajutorului material unic din Fondul de Rezervă”.
( Raportor dl Vladimir Susarenco -viceprimar)
10.Cu privire la aprobarea Statelor de personal la Şcolile Sportive” ( Raportor dna
Raisa Smolenschi –specialist)
11.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei. ( Raportor dna Maria Draniceru –
contabil-şef).
12.Cu privire la abrogarea parţială a deciziei consiliului orăşenesc nr.52 din
14.03.2003 „ Cu privire la adoptarea documentaţiei cadastrale”.
( Raportor dl Iurie Lapp -specialist).
13.Cu privire la schimbul de clădiri. ( Raportor dl Iurie Lapp -specialist).
A luat cuvîntul:
dl primar Nicolae Melnic , stimaţi consilieri pînă a supune votului ordinea de
zi în întregime propun ca din ordinea de zi să fie exclus chestiunea 06/13 şi
substituită cu proiectul deciziei “ Cu privire la scutirea de plata grădiniţei”
Au votat pentru -20, contra- 0, abţinut- 0
În continuare propun ca ordinea de zi să fie completată cu
proiecte de decizii:

următoarele

06/14 „Cu privire la delegarea unor atribuţii primarului” ( Raportor dna
Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
Au votat pentru -20, contra- 0, abţinut- 0
06/15 “ Cu privire la aprobarea dispoziţiilor” ( Raportor dna Ecaterina Melnic –
secretarul consiliului)
Au votat pentru -20, contra- 0, abţinut- 0

06/16 “ Cu privire la radierea din Registrul de evidenţă a asociaţiilor obşteşti a
Asociaţiei utilizatorilor de drum din localitatea Oricova” ( Raportor dl
Iurie Lapp –specialist)
Au votat pentru -20, contra- 0, abţinut- 0
06/17 “ Cu privire la rezilierea contractului de arendă funciară” ( Raportor dl Iurie
Lapp –specialist)
Au votat pentru -20, contra- 0, abţinut- 0
06/18 “ Cu privire la înfrăţirea oraşului Covasna, Judeţul Covasna , România cu
oraşul Călăraşi, raionul Călăraşi, Republica Moldova” ( Raportor dra Cristina
Smolenschi –specialist)
Au votat pentru -20, contra- 0, abţinut- 0
Preşedintele şedinţei a supus votului următoarea ordinea de zi în întregime cu
completările şi modificările propuse:
1. Cu privire la candidaturile membrilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare. (Raportor dna Ecaterina Melnic – secretarul consiliului).
2. Cu privire la stabilirea și punera în aplicare a taxelor locale pentru anul 2015.
( Raportor Ana Bejenari - specialist).
3. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor
funciar și pe bunurile imobiliare pe anul 2015”. ( Raportor Valentina Jumbeispecialist).
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului- limită al
autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism
întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a funcționarilor primăriei
orașului Călărași pe anul 2015. ( Raportor dna Maria Draniceru –contabil-şef)
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor vizînd
numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile
pentru colaboratorii primăriei orașului Călărași pe anul 2015. ( Raportor dna
Maria Draniceru –contabil-şef).
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual şi
suplimentelor la salariu persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică,
funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică în
Primăria oraşului Călăraşi. ( Raportor dna Raisa Smolenschi -specialist).
7. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).

8. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din Fondul de Rezervă a primăriei
orașului Călărași. ( Raportor R. Smolenschi- specialist).
9. Cu privire la alocarea ajutorului material unic din Fondul de Rezervă”.
( Raportor dl Vladimir Susarenco -viceprimar)
10.Cu privire la aprobarea Statelor de personal la Şcolile Sportive” ( Raportor dna
Raisa Smolenschi –specialist)
11.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei. ( Raportor dna Maria Draniceru –
contabil-şef).
12. “Cu privire la abrogarea parţială a deciziei consiliului orăşenesc nr.52 din
14.03.2003 „ Cu privire la adoptarea documentaţiei cadastrale”.
( Raportor dl Iurie Lapp -specialist).
13. „ Cu privire la scutirea de plata grădiniţei” ( Raportor dl Vladimir Susarenco viceprimar)
14.„ Cu privire la delegarea unor atribuţii primarului” (Raportor dna Ecaterina
Melnic – secretarul consiliului).
15. “ Cu privire la aprobarea dispoziţiilor” (Raportor dna Ecaterina Melnic –
secretarul consiliului).
16. “Cu privire la radierea din Registrul de evidenţă a asociaţiilor obşteşti a
Asociaţiei utilizatorilor de drum din localitatea Oricova”( Raportor dl Iurie
Lapp -specialist).
17.“ Cu privire la rezilierea contractului de arendă funciară“( Raportor dl Iurie
Lapp -specialist).
18. “ Cu privire la înfrăţirea oraşului Covasna, Judeţul Covasna , România cu
oraşul Călăraşi, raionul Călăraşi, Republica Moldova” ( Raportor dra Cristina
Smolenschi -specialist).
Au votat pentru -20, contra- 0, abţinut- 0
06/01 S-A EXAMINAT : „Cu privire la candidaturile membrilor birourilor
Electorale ale secţiilor de votare”
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Secretarul consiliului Ecaterina Melnic
A adus la cunoştinţa consiliului candidaturile persoanelor membrilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare. A explicat că în conformitate cu art.29(11) din
Codul Electoral al Republicii Moldova, candidaturile a 3 membri ai biroului
electoral al secţiei de votare se propun de către consiliile locale. Membrii biroului
electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de
partid.
Eudochia Reazanţev preşedintele comisiei consultative pentru probleme sociale,
Gheorghiţă Gheorghe secretarul comisiei pentru economie, buget, finanțe și

comerț , Vasile Banari președintele comisiei pe chestiuni funciare, dl Petru
Puţuntic preşedintele comisiei economie, buget, finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 19 (3) din Legea nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, în conformitate cu avizul comisiilor consultative de specialitate a
consiliului orăşenesc Călăraşi:
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

06/02 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a
taxelor locale pentru anul 2015”
(Raportor Dna Ana Bejenari - specialist)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Ana Bejenari –specialist
Dumneaei a adus la cunoştinţă proiectul deciziei „ Cu privire la stabilirea şi
punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2015.
A precizat faptul că pe chestiunea dată în conformitatea cu Legea 436-XVI din
28.12.2006 au fost efectuate audieri publice la data de 16 octombrie 2014, ora
08.30, în sala de şedinţe a primăriei ( procesul-verbal se anexează).
Au fost contactaţi telefonic , aproximativ 200 agenţi economici care activează pe
teritoriul oraşului, însă s-au prezentat aproximativ 50 la număr.
Informaţia despre audieri publice şi proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
primăriei oraşului şi pe panoul informativ.
Agenţilor economici li s-a explicat că prin decizia consiliului sunt aprobate 9
(nouă) tipuri de taxe locale şi pentru anul 2015 este intenţia de a le majora cu 5%.
În cadrul audierilor publice a fost dată propunerea ca agenţilor economici cu durata
redusă a timpului de muncă , pînă la orele 15.00 să fie aplicată o taxă mai mică.
Din partea administraţiei publice a fost dată propunerea ca pentru agenţii
economici, noi înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat şi care doresc să activeze
pe teritoriul oraşului să fie scutiţi de taxa locală pînă la finele anului bugetar.
Ca concluzie , agenţii economici nu şi-au exprimat dezacordul de a mări taxele
locale cu 5%, pentru anul 2015.
Petru Puţuntic preşedintele comisiei pentru economie, buget, finanțe și comerț
Dl a menţionat că a participat în cadrul audierilor publice şi că propunerile
agenţilor economici sunt vizate în proiectul deciziei, însă din partea fracţiunii
PLDM este solicitarea ca taxele locale să nu fie majorate pentru anul 2015 şi să
rămînă la nivelul anului 2014.

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 – 13, împotrivă – 0, s-au abţinut – 7
preşedintele şedinţei dl Trifan Dumitru a supus votului propunerea fracţiunii
PLDM ca taxele locale să nu fie majorate pentru anul 2015 şi să rămînă la nivelul
anului 2014.
AU VOTAT:
pentru –13, împotrivă – 0, s-au abţinut – 7 prounerea nu a acumulat nr necesar de
voturi.
06/03 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a
cotelor concrete ale impozitelor funciar şi pe bunurile
imobiliare pe anul 2015 .”
(Raportor Jumbei Valentina -specialist)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Jumbei Valentina –specialist
Dumneaei a adus la cunoştinţă proiectul deciziei „ Cu privire la stabilirea şi
punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor funciar şi pe bunurile
imobiliare pentru anul 2015.
Acest proiect de decizie a fost discutat în cadrul audierilor publice din 16
octombrie 2014. Persoanelor fizice şi juridice li s-a explicat că pentru anul 2015 se
va majora cota de impozitare la categoria 114/14 tipul – apartamente şi case de
locuit cu 0, 01 %. Scopul este de a majora bugetul local cu 43 000 lei pentru anul
2015.
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/04 S-A EXAMINAT : „Cu privire la Regulamentul privind aprobarea
numărului- limită al autoturismelor de serviciu
şi a parcursului limită anual pentru un autoturism
întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu
a funcţionarilor primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015”
(Raportor Dna Maria Draniceru –contabil-şef)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

06/05 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
aprobarea normativelor vizînd numărul abonamentelor
de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru
colaboratorii primăriei pentru anul 2015 .”
(Raportor Dna Maria Draniceru –contabil-şef)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/06 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
plata premiului anual şi suplimentelor la salriu
persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică,
funcţionarilor publici şi personalului care efectuează
deservirea tehnică în Primăria oraşului Călăraşi”.
(Raportor Dna Raisa Smolenschi - specialist)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 2
06/07 S-A EXAMINAT : „Cu privire la rectificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2014”.
(Raportor dl Raisa Smolenschi -specialist)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 19, împotrivă – 0, s-au abţinut – 1
06/08 S-A EXAMINAT : „Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din
Fondul de Rezervă a primăriei Călăraşi”.
(Raportor dl Susarenco Vladimir - viceprimar)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/09 S-A EXAMINAT : „Cu privire la alocarea ajutorului material unic din
Fondul de Rezervă”.
(Raportor dl Vladimir Susarenco viceprimar)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
06/09-01 pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/09-02 pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

06/10 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea Statelor de personal la
Şcolile sportive”
(Raportor dl Smolenschi Raisa –specialist)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/11 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei”.
(Raportor dna Draniceru Maria –contabil-şef)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/12 S-A EXAMINAT : „Cu privire la abrogarea parţială a deciziei consiliului
orăşenesc nr.52 din 14.03.2003 „ Cu privire la
adoptarea documentaţiei cadastrale”.
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/13 S-A EXAMINAT : „Cu privire la scutirea de plata grădiniţei”.
(Raportor dl Vladimir Susarenco - viceprimar)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/14 S-A EXAMINAT : „Cu privire la delegarea unor atribuţii primarului”.
(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/16 S-A EXAMINAT : „Cu privire la Registrul de evidenţă asociaţiilorobşteşti
a Asociaţiei utilizatorilor de drum din localitatea Oricova”
( Raportor dl Iurie Lapp -specialist).
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

06/17 S-A EXAMINAT :„Cu privire la rezilierea contractului de arendă funciară”.
(Raportor dl Lapp Iurie -specialist)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0
06/18 S-A EXAMINAT: “ Cu privire la înfrăţirea oraşului Covasna, Judeţul
Covasna , România cu oraşul Călăraşi, raionul Călăraşi, Republica Moldova”
( Raportor dra Cristina Smolenschi -specialist).
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:
pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

Dumitru TRIFAN

SECRETARUL CONSILIULUI:

Ecaterina MELNIC

