MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 03
din 19 mai 2016
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 18
Absenţi:
Dl Alexandru Dodon -motivat
Dna Baxanean Valentina-motivată
Dl Fisticanu Ion –motivat
Dl Gîlcă Vasile –motivat
Dl Zamfir Radion -motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Puţuntic Petru
AU VOTAT pro -18, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dna Reiţman Ana
AU VOTAT pro -18, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la modificarea deciziei consiliului orăşenesc 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)
2. Cu privire la completarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a
consiliului orăşenesc Călăraşi(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul
consiliului)
3. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru activitatea oraşului în
perioada rece a anilor 2016-2017. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar )
4. Informaţie prezentată de şeful sectorului Nr.1 al IP Călăraşi în domeniul
infracţiunilor ce ţin de ordinea publică, violenţa în familie şi circulaţia

ilegală a substanţelor narcotice şi psihotrope. ( Raportor dl Sergiu Balanşeful sectorului nr.1 al IP Călăraşi)
5. Cu privire la permisiunea consiliului orăşenesc de a participa în cadrul
proiectului „ Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova”.
(
Raportor Elena Lungu -specialist ).
6. Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „
Extinderea serviciilor de apă şi de canalizare în raionul Călăraşi”.
( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef ).
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Intern al Şcolii Sportive „ Mihai
Viteazul” ( Raportor Vasile Bondari – directorul Şcolii Sportive „ Mihai
Viteazul” ).
8. Cu privire la permisiunea de utilizare a toponimicului „ Călăraşi” . (Raportor
Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
9. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. ( Raportor
Raisa Smolenschi- specialist).
10.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist).
11.Cu privire la scutirea de taxa locală. ( Raportor Raisa Smolenschispecialist).
12.Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor Elena
Lungu -specialist ).
13.Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune. (Raportor Nicolae
Chitoroga -specialist ).
14.Cu privire la abrogare. ( Raportor Nicolae Chitoroga -specialist ).
15.Cu privire la scutirea de plata grădiniţei . ( Raportor Victor Ambrociviceprimar )
16. Cu privire la modificarea deciziei consiliului nr. 07/10-05 din 21.08.2015
Cu privire la constituirea Consiliului de Administraţie al
Î.M. „
Gospodăria Comunal- Locativă” Călăraşi „(Raportor Ecaterina Melnicsecretarul consiliului)
17.Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate a Consiliului de
Administraţie al Î.M. „ Gospodăria Comunal- Locativă” Călăraşi”.
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
18.Cu privire la aprobarea Comisiei de transformare a cotelor-părţi valorice” .
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
19.Cu privire la aprobarea Rutei de călători . (Raportor Alexandru Marian
specialist)
20.Cu privire la modificarea unor rute regulate de călători. (Raportor Alexandru
Marian specialist).
21.Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil din proprietatea statului
în proprietatea administraţiei publice locale Călăraşi. (Raportor Lungu
Elena -specialist)
22.Cu privire la permisiunea amenajării terenului aferent blocului locative
situate pe str. Mihai Eminescu, 21.( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef )

23.Cu privire la primirea la bilanţul contabil. (Raportor Angela Căpăţînă –
contabil-şef)
24.Cu privire la permisiunea de vînzare a mijloacelor mobile neutilizate în
procesul tehnologic. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
25.Cu privire la casarea mijloacelor fixe. (Raportor Angela Căpăţînă –contabilşef)
26.Cu privire la excluderea din bilanţul contabil a mijlocului fix. (Raportor
Angela Căpăţînă –contabil-şef)
27.Cu privire la acordarea garanţiei pentru procurarea mijlocului de transport.
( Raportor Gheorghe Stratan – directorul Î.M. “ GCL”)
28.Cu privire la delegare. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
29.Cu privire la majorarea indemnizaţiei alesului local. ( Raportor Ecaterina
Melnic –secretarul consiliului)
30.Cu privire la modificarea indemnizaţiei alesului local. ( Raportor Arapan
Veaceslav –preşedintele fracţiunii PPEM)
31.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul III al anului 2016 . ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
32.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 public al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501101 cu suprafața aproximativ
0,07 ha cu destinație
specială,la solicitarea DÎTS Călărași.
2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501208,aferent blocului locativ din str.Bojole,17 cu suprafața
aproximativ 0,15 ha,cu destinația p/u construcție, la solicitarea locatarilor.
3. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501104 cu suprafața aproximativ 1,0 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Țaga Lilian.
4. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501104 cu suprafața aproximativ 0,7 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Țaga Lilian.
5. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în

sectorul 2501104 cu suprafața aproximativ 0,35 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Țaga Lilian.
6. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501201 cu suprafața aproximativ 0,15 ha cu destinația grădină,la
solicitarea cet.Gavrilița Victor.
7. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501218 cu suprafața aproximativ
0,60 ha cu destinația p/u
construcție,la solicitarea SRL Lapmol.
8. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 25011219 cu suprafața aproximativ 0,1 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Adam Ion.
9. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501201 cu suprafața aproximativ 0,20 ha cu destinația grădini,la
solicitarea cet.Sîrbu Ivan.
10.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501109 cu suprafața aproximativ 2,0 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Mutu Maria
11.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501108 cu suprafața aproximativ 0,40 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Gojinețchi Maria.
12.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501108 cu suprafața aproximativ 3,0 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Bobeică Ion.
13.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul public al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501213 cu suprafața aproximativ 1,0 ha cu modul de folosință
amenajat.
14.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 0,30 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Lazari Valeriu.

15.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501103 cu suprafața aproximativ 1,5 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Ionel Alexandru.
16.Cu privire la formarea bunului imobil prin divizarea terenului cu numărul
cadastral 2501221062 cu suprafața 0,1378 ha,cu destinația pentru
construcție situat în sectorul locativ Podiș,în 2 bunuri imobile.
17.Cu privire la formarea bunului imobil prin divizarea terenului cu numărul
cadastral 2501205002 cu suprafața 1,2395 ha,cu destinația grădini situat pe
str.Mitropolitul Varlaam f/n,în 3 bunuri imobile.
18.Cu privire la formare prin comasarea terenurilor cu numerele cadastrale
2501221119, 2501221193 și 2501221120 cu destinația pentru
construcții,într-un bun imobil cu suprafața 0,8089 ha.
19. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501217 cu suprafața aproximativ 3,5 ha cu destinația agricolă,la
inițiativa APL.
20.Cu privire la formare a 3 bunuri imobile din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501208, în preajma blocului locativ din str.Bojole,17 ,cu destinația
p/u construcție.
21.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive,la
terenurile cu nr.cadastrale 2501207254 și 2501207228 destinația p/u
construcții,situat pe str.B.P.Hașdeu la cererea cet. Jornea Valentina.
22.Cu privire la modificarea modului de folosință al terenului cu nr.cadastral
2501214188 cu destinația neproductive în destinația grădini cu suprafața
0,1736 situat în extravilan.
23.Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral
2501101210 suprafața0,0018 ha cu modul de folosință destinația specială
situat în sat.Oricova.
24.Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral
2501216254 suprafața 0,2432 ha cu modul de folosință amenajat situat pe
str.Pantelimon Halipa.
25.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul nr.cadastral
2501206142 cu destinația p/u construcții,cu suprafața 0,1827 ha,situat pe
str.Mihail Sadoveanu,11.

26.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul nr.cadastral
2501203210 cu destinația p/u construcții,cu suprafața 0,2011 ha,situat pe
str-la I Mihai Viteazul,3.
27.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul nr.cadastral
2501203397 cu destinația p/u construcții,cu suprafața 0,1454 ha,situat pe
str.Mihai Viteazul,32.
28.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501207051,cu destinația p/u construcții cet.Pleșca Aftonom.
29.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501207196,cu destinația p/u construcții cet.Condrașov Galina.
30.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201558,cu destinația neproductive cet.Surucean Stepanida.
31.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501215131,cu destinația neproductive cet.Surucean Stepanida.
32.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501212354,cu destinația grădină cet.Vîsoțchi Andrei.
33.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501219088,cu destinația grădină cet.Vîsoțchi Andrei.
34.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201535,cu destinația neproductive decedatului Leahu Ilie.
35.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201260,cu destinația p/u construcții decedatului Dranicer Nicolae.
36.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501203239,cu destinația p/u construcții decedatului Sîli Iurie.
37.Cu privire la trecerea în proprietate a terenului pentru construcție locativă cu
suprafața 0,075 ha numărul cadastral 2501221194 cet.Dodon Eleonora.
38.Cu privire la vînzarea terenului aferent construcțiilor,cu suprafața 1,5989
ha,cu nr.cadastral 2544206283,cu destinația pentru construcții,situat pe
str.Ion Creangă,S.A.”Service Agro Călărași”
39.Cu privire la vînzarea terenului aferent construcției,cu suprafața 0.0184
ha,cu nr.cadastral 2501213188,cu destinația pentru construcții,situat pe
str.Alexandru Cel Bun,cet.Gaber Gheorghe.
40.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 35/100 cotă parte din 0,1086
ha,nr.cadastral 2501203113 situat pe str-la I Gavril Muzicescu,9 la cererea
cet.Pleșca Maria.

41.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 1/2 cotă parte din 0,153 ha,nr.cadastral
2501207145 situat pe str-la I Mihai Eminescu,11 la cererea cet.Vasiliev
Gheorghe.
42.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 26% cotă parte din 0,2695
ha,nr.cadastral 2501214335 situat situat în extravilan la cererea cet.Leahu
Tatiana.
43.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută
de
legislație,cu
suprafața
0,1809
ha,destinația
grădină,nr.cadastral 2501102443 situat în extravilan la cererea cet.Stratan
Tudor.
44.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația grădină,cu
suprafața 0,1249 ha cu nr.cadastral 2501220144,situat în extravilan.
45.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 1,0566 ha cu nr.cadastral 2501111313,situat în extravilan.
46.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,6259 ha cu nr.cadastral 2501111311,situat în extravilan.
47.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația grădină,cu
suprafața 0,5225 ha cu nr.cadastral 2501220166,situat în extravilan.
48.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,45 ha cu nr.cadastral 2501215523,situat în extravilan.
49.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,101 ha cu nr.cadastral 2501214452,situat în extravilan.
50.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,3147 ha cu nr.cadastral 2501108539,situat în extravilan.
51.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 1,2217 ha cu nr.cadastral 2501108524,situat în extravilan.
52.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația grădină,cu
suprafața 0,2338 ha cu nr.cadastral 2501215279,situat în extravilan.
53.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația grădină,cu
suprafața 0, 04 ha cu nr.cadastral 2501214390,situat în extravilan.
54.Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă,cu suprafața
38,0 ha cu nr.cadastral 2501111312, situat în extravilan.
55.Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă,cu suprafața
0,56 ha cu nr.cadastral 2501215517, situat în extravilan.

56.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația p/u
construcții,cu suprafața 0,0037 ha cu nr.cadastral 2501208571,situat pe
str.Ștefan Cel Mare și Sfînt f/n.
Au votat: pro -14, contra- 0, s-au abţinut- 3
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic, a propus ca chestiunea 03/32-57 să
fie inclusă îm ordinea de zi Cu privire la transmiterea în gestiune economică
L.T. „Mihail Sadoveanu” a terenului din str. M.Eminescu.
Au votat: pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri
1. Cu privire la modificarea deciziei consiliului orăşenesc 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)
2. Cu privire la completarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a
consiliului orăşenesc Călăraşi(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul
consiliului)
3. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru activitatea oraşului în
perioada rece a anilor 2016-2017. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar )
4. Informaţie prezentată de şeful sectorului Nr.1 al IP Călăraşi în domeniul
infracţiunilor ce ţin de ordinea publică, violenţa în familie şi circulaţia
ilegală a substanţelor narcotice şi psihotrope. ( Raportor dl Sergiu Balanşeful sectorului nr.1 al IP Călăraşi)
5. Cu privire la permisiunea consiliului orăşenesc de a participa în cadrul
proiectului
„ Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova”.
( Raportor Elena Lungu -specialist ).
6. Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „
Extinderea serviciilor de apă şi de canalizare în raionul Călăraşi”.
( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef ).
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Intern al Şcolii Sportive „ Mihai
Viteazul”
( Raportor Vasile Bondari – directorul Şcolii Sportive „ Mihai
Viteazul” ).
8. Cu privire la permisiunea de utilizare a toponimicului „ Călăraşi” .
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
9. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. ( Raportor
Raisa Smolenschi- specialist).

10.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere. ( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist).
11.Cu privire la scutirea de taxa locală. ( Raportor Raisa Smolenschispecialist).
12.Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor Elena
Lungu -specialist ).
13.Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune. (Raportor Nicolae
Chitoroga -specialist ).
14.Cu privire la abrogare. ( Raportor Nicolae Chitoroga -specialist ).
15.Cu privire la scutirea de plata grădiniţei . ( Raportor Victor Ambrociviceprimar )
16. Cu privire la modificarea deciziei consiliului nr. 07/10-05 din 21.08.2015
Cu privire la constituirea Consiliului de Administraţie al
Î.M. „
Gospodăria Comunal- Locativă” Călăraşi „(Raportor Ecaterina Melnicsecretarul consiliului)
17.Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate a Consiliului de
Administraţie al Î.M. „ Gospodăria Comunal- Locativă” Călăraşi”.
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
18.Cu privire la aprobarea Comisiei de transformare a cotelor-părţi valorice” .
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
19.Cu privire la aprobarea Rutei de călători . (Raportor Alexandru Marian
specialist)
20.Cu privire la modificarea unor rute regulate de călători. (Raportor
Alexandru Marian specialist).
21.Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil din proprietatea statului
în proprietatea administraţiei publice locale Călăraşi. (Raportor Lungu
Elena -specialist)
22.Cu privire la permisiunea amenajării terenului aferent blocului locative
situate pe str. Mihai Eminescu, 21.( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef
)
23.Cu privire la primirea la bilanţul contabil. (Raportor Angela Căpăţînă –
contabil-şef)
24.Cu privire la permisiunea de vînzare a mijloacelor mobile neutilizate în
procesul tehnologic. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
25.Cu privire la casarea mijloacelor fixe. (Raportor Angela Căpăţînă –contabilşef)
26.Cu privire la excluderea din bilanţul contabil a mijlocului fix. (Raportor
Angela Căpăţînă –contabil-şef)
27.Cu privire la acordarea garanţiei pentru procurarea mijlocului de transport.
( Raportor Gheorghe Stratan – directorul Î.M. “ GCL”)
28.Cu privire la delegare. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)

29.Cu privire la majorarea indemnizaţiei alesului local. ( Raportor Ecaterina
Melnic –secretarul consiliului)
30.Cu privire la modificarea indemnizaţiei alesului local. ( Raportor Arapan
Veaceslav –preşedintele fracţiunii PPEM)
31.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul III al anului 2016 . ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
32.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 public al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501101 cu suprafața aproximativ
0,07 ha cu destinație
specială,la solicitarea DÎTS Călărași.
2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501208,aferent blocului locativ din str.Bojole,17 cu suprafața
aproximativ 0,15 ha,cu destinația p/u construcție, la solicitarea locatarilor.
3. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501104 cu suprafața aproximativ 1,0 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Țaga Lilian.
4. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501104 cu suprafața aproximativ 0,7 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Țaga Lilian.
5. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501104 cu suprafața aproximativ 0,35 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Țaga Lilian.
6. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501201 cu suprafața aproximativ 0,15 ha cu destinația grădină,la
solicitarea cet.Gavrilița Victor.
7. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501218 cu suprafața aproximativ
0,60 ha cu destinația p/u
construcție,la solicitarea SRL Lapmol.

8. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 25011219 cu suprafața aproximativ 0,1 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Adam Ion.
9. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501201 cu suprafața aproximativ 0,20 ha cu destinația grădini,la
solicitarea cet.Sîrbu Ivan.
10.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501109 cu suprafața aproximativ 2,0 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Mutu Maria
11.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501108 cu suprafața aproximativ 0,40 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Gojinețchi Maria.
12.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501108 cu suprafața aproximativ 3,0 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Bobeică Ion.
13.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul public al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501213 cu suprafața aproximativ 1,0 ha cu modul de folosință
amenajat.
14.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 0,30 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Lazari Valeriu.
15.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501103 cu suprafața aproximativ 1,5 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Ionel Alexandru.
16.Cu privire la formarea bunului imobil prin divizarea terenului cu numărul
cadastral 2501221062 cu suprafața 0,1378 ha,cu destinația pentru
construcție situat în sectorul locativ Podiș,în 2 bunuri imobile.
17.Cu privire la formarea bunului imobil prin divizarea terenului cu numărul
cadastral 2501205002 cu suprafața 1,2395 ha,cu destinația grădini situat pe
str.Mitropolitul Varlaam f/n,în 3 bunuri imobile.

18.Cu privire la formare prin comasarea terenurilor cu numerele cadastrale
2501221119, 2501221193 și 2501221120 cu destinația pentru
construcții,într-un bun imobil cu suprafața 0,8089 ha.
19. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501217 cu suprafața aproximativ 3,5 ha cu destinația agricolă,la
inițiativa APL.
20.Cu privire la formare a 3 bunuri imobile din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501208, în preajma blocului locativ din str.Bojole,17 ,cu
destinația p/u construcție.
21.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive,la
terenurile cu nr.cadastrale 2501207254 și 2501207228 destinația p/u
construcții,situat pe str.B.P.Hașdeu la cererea cet. Jornea Valentina.
22.Cu privire la modificarea modului de folosință al terenului cu nr.cadastral
2501214188 cu destinația neproductive în destinația grădini cu suprafața
0,1736 situat în extravilan.
23.Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral
2501101210 suprafața0,0018 ha cu modul de folosință destinația specială
situat în sat.Oricova.
24.Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral
2501216254 suprafața 0,2432 ha cu modul de folosință amenajat situat pe
str.Pantelimon Halipa.
25.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul nr.cadastral
2501206142 cu destinația p/u construcții,cu suprafața 0,1827 ha,situat pe
str.Mihail Sadoveanu,11.
26.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul nr.cadastral
2501203210 cu destinația p/u construcții,cu suprafața 0,2011 ha,situat pe
str-la I Mihai Viteazul,3.
27.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul nr.cadastral
2501203397 cu destinația p/u construcții,cu suprafața 0,1454 ha,situat pe
str.Mihai Viteazul,32.
28.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501207051,cu destinația p/u construcții cet.Pleșca Aftonom.
29.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501207196,cu destinația p/u construcții cet.Condrașov Galina.
30.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201558,cu destinația neproductive cet.Surucean Stepanida.

31.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501215131,cu destinația neproductive cet.Surucean Stepanida.
32.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501212354,cu destinația grădină cet.Vîsoțchi Andrei.
33.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501219088,cu destinația grădină cet.Vîsoțchi Andrei.
34.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201535,cu destinația neproductive decedatului Leahu Ilie.
35.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201260,cu destinația p/u construcții decedatului Dranicer Nicolae.
36.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501203239,cu destinația p/u construcții decedatului Sîli Iurie.
37.Cu privire la trecerea în proprietate a terenului pentru construcție locativă
cu suprafața 0,075 ha numărul cadastral 2501221194 cet.Dodon Eleonora.
38.Cu privire la vînzarea terenului aferent construcțiilor,cu suprafața 1,5989
ha,cu nr.cadastral 2544206283,cu destinația pentru construcții,situat pe
str.Ion Creangă,S.A.”Service Agro Călărași”
39.Cu privire la vînzarea terenului aferent construcției,cu suprafața 0.0184
ha,cu nr.cadastral 2501213188,cu destinația pentru construcții,situat pe
str.Alexandru Cel Bun,cet.Gaber Gheorghe.
40.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 35/100 cotă parte din 0,1086
ha,nr.cadastral 2501203113 situat pe str-la I Gavril Muzicescu,9 la cererea
cet.Pleșca Maria.
41.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 1/2 cotă parte din 0,153 ha,nr.cadastral
2501207145 situat pe str-la I Mihai Eminescu,11 la cererea cet.Vasiliev
Gheorghe.
42.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 26% cotă parte din 0,2695
ha,nr.cadastral 2501214335 situat situat în extravilan la cererea cet.Leahu
Tatiana.
43.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața0,1809 ha,destinația grădină,nr.cadastral
2501102443 situat în extravilan la cererea cet.Stratan Tudor.
44.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația grădină,cu
suprafața 0,1249 ha cu nr.cadastral 2501220144,situat în extravilan.

45.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 1,0566 ha cu nr.cadastral 2501111313,situat în extravilan.
46.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,6259 ha cu nr.cadastral 2501111311,situat în extravilan.
47.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația grădină,cu
suprafața 0,5225 ha cu nr.cadastral 2501220166,situat în extravilan.
48.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,45 ha cu nr.cadastral 2501215523,situat în extravilan.
49.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,101 ha cu nr.cadastral 2501214452,situat în extravilan.
50.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,3147 ha cu nr.cadastral 2501108539,situat în extravilan.
51.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 1,2217 ha cu nr.cadastral 2501108524,situat în extravilan.
52.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația grădină,cu
suprafața 0,2338 ha cu nr.cadastral 2501215279,situat în extravilan.
53.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația grădină,cu
suprafața 0, 04 ha cu nr.cadastral 2501214390,situat în extravilan.
54.Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă,cu suprafața
38,0 ha cu nr.cadastral 2501111312, situat în extravilan.
55.Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă,cu suprafața
0,56 ha cu nr.cadastral 2501215517, situat în extravilan.
56.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația p/u
construcții,cu suprafața 0,0037 ha cu nr.cadastral 2501208571,situat pe
str.Ștefan Cel Mare și Sfînt f/n.
57. Cu privire la atribuirea terenului cu numărul cadastral 2501208624 din str.
Ştefsn cel Mare şi Sfînt.
Au votat: pro -14, contra- 0, s-au abţinut- 3
AU LUAT CUVÎNTUL:
Nicolae Rozembac, consilier, a propus ca pînă a discuta chestiunile de pe
ordinea de zi să fie ascultată informaţia cu privire la investiţiile şi proiectele
realizate precum şi Activitatea comisiei privind repartizarea apartamentelor în casa
socială
Au votat: pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0

Dl consilier, Nicolae Rozembac, a informat consiliul că a fost creată comisia din 5
persoane care au desfăşurat 4 şedinţe.
Au fost studiate dosarele depuse, Regulamentul de repartizare a apartametelor din
casa socială, lista persoanelor care au depus dosarele de participare. Comisia nu a
reuşit să întocmească nici un process-verbal al şedinţei din care cauză la procesulverbal nu –I posibil de anexat.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Elena Lungu, specialist în gestionarea patrimoniului public
a prezentat informaţia cu privire la investiţiile şi proiectele realizate de primăria
oraşului Călăraşi ( Raportul se anexează)
Consilierul Olari Ion a adresat întrebarea ce piedici are primăria oraşului în
atragerea investiţiilor şi dacă s-a încercat de a contracta o persoană specialist în
scrierea proiectelor.
La întrebarea adresată, dna raportor a specificat că nu este suficient un singur
specialist în atragerea investiţiilor, trebuie o echipă.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Puţuntică Petru, consilier a întrebat dacă primărai oraşului la moment are scris
vre-un proiect de reparaţie a drumurilor.
La întrebarea dată dl Nicolae Melnic, primar a adus la cunoştinţa consilierilor că
se va repara strada Mihai Eminescu cu suportul ADR Centru.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Nicolae Rozembac, consilier,
a întrebat cîte procente reprezintă investiţii străine şi care este contribuţia
primăriei.
Dna Elena Lungu, a argumentat că investiţiile străine constituie 75% iar
contribuţia primăriei în proiecte este de 25 % .
Dl Preşedinte a propus să fie suspendată şedinţa la chestiunea 03/32 iar reluarea
acesteia să fie stabilită pentru 27 mai 2016 ora.14 în sala de şedinţe a primăriei.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0

03/01 S-A EXAMINAT :

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

AU LUAT CUVÎNTUL:
Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
a dat citire hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4721 din 10 mai 2016 prin
care s-a ridicat , în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Ivas
Nicolae, ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul orăşenesc Călăraşi şi s-a
atribuit mandatul de consilier candidatului supleant Zamfir Radion de pe lista
Partidului Liberal.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Au votat: pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
03/02 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la completarea Regulamentului
de constituire şi funcţionare a consiliului
orăşenesc Călăraşi”. ( Raportor Ecaterina Melnic
secretarul consiliului)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Ecaterina Melnic – secretarul consiliului
prin proiectul de decizie a propus să fie modificat punctul 26 din Regulamentul de
constituire şi funcţionare a consiliului orăşenesc Călăraşi şi anume ca numărul
curent de chestiuni să fie substituit cu un număr concretizat de decizii.
Dna Eudochia Reazanţev, consilier a propus ca numărul de chestiuni să fie de 50
la număr.
Preşedintele şedinţei, dl Puţuntică Petru, a supus votului propunerea consilierului
dnei Eudochia Reazanţev
Au votat: pro -8, contra- 7, s-au abţinut- 3
propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi

Consilierul dl Iacob Mândrescu a propus ca numărul de chestiuni să fie de 50 la
număr.
Mitrea Constantin , consilier a înaintat propunerea comisiei de specialitate şi
anume în cadrul şedinţei de consiliu să fie discutate pînă la 40 de chestiuni dintre
care 20 din domeniul funciar, 10 chestiuni pentru comisia buget şi 10 respectiv 10
chestiuni pentru comisia socială.

Propunerea consilierului Iacob Mândrescu dată nu a fost supusă votului.
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.
03/03 S-A EXAMINAT “Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
pentru activitatea oraşului în perioada
rece a anilor 2016-2017”
(Raportor Victor Ambroci –viceprimar)
Au luat cuvîntul :
Dl viceprimar , Victor Ambroci, a prezentat Planul de acţiuni pentru activitatea
oraşului în perioada rece a anilor 2016-2017 ( se anexează)
Gorincioi Valeriu, consilier a acordat întrebarea dacă se vor modifica tarifele la
energia termică.
La întrebarea acordată dl Stratan Gheorghe a răspuns că la moment tariful rămîne
neschimbat, însă în toamna anului 2016 se va calcula după formula nouă aprobată
şi atunci vom şti costul unei gkl.
La Planul prezentat de acţiuni , consilierul Pisari Pavel a propus de construit o
cazangerie modernă.
Consilierul Rozembac Nicolae, a solicitat ca pînă la următoarea şedinţă ordinară
să se facă un calcul cu privire la eficienţa , în cazul în care se va construi o
cazangerie nou pentru fiecare instituţie care urmează a fi conectată la agentul
termic.
Stratan Gheorghe, directorul Î.M. „ GCL” Călăraşi
a informat consiliul
precum că cazangeria nr. 2 necesită doar schimbarea traseului care se va face anul
curent în luna august.
Gorincioi Valeriu , preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1
03/04 S-A EXAMINAT “Cu privire la informaţia în domeniul infracţiunilor
ce ţin de ordinea publică, violenţa în familie şi
circulaţia ilegală a substanţelor narcotice şi psihotrope”
(Sergiu Balan – şeful sectorului nr.1 al IP Călăraşi)

Au luat cuvîntul :
Sergiu Balan – şeful sectorului nr.1 al IP Călăraşi
A adus la cunoştinţa consiliului informaţia în domeniul delicvenţei juvenile pe
oraşul Călăraşi ( raportul se anexează).
Mutu Ion, consilier a atenţionat că în localul Cinema din str. M.Eminescu , pe
timp de noapte e un dezastru.
Banari Vasile, consilier a adresat întrebarea cîte procese-contravenţionale au fost
întocmite pentru faptul că şoferii se parchează neregulamentar, deoarece oraşul
este foarte aglomerat cu autoturisme.
Gîlcă Vasile, consilier a acordat întrebarea dacă se duce evidenţa folosirii
substanţelor narcotice.
La întrebarea acordată, dl Sergiu Balan a răspuns precum că poliţia criminală
deţine aşa date.
În prezent tinerii utilizează mai mult substanţe chimice care nu cad sub
nomenclatorul drogurilor.
Gorincioi Valeriu, preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ, deoarece în cadrul comisiei a fost prezentată
informaţia doar în domeniul delicvenţei juvenile, iar astăzi dl Balan Sergiu a
prezentat o informaţie mai amplă.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1
03/05 S-A EXAMINAT “Cu privire la permisiunea cosiliului de a participa
în cadrul proiectului„ Îmbunătăţirea infrastructurii
de apă în Moldova”
(Raportor Elena Lungu -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu , specialist
Dumuneaiei a adus la cunoştinţa consiliului că este necesar de a realiza obiectivul
general al Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014 care constă în asigurarea graduală a
accesului la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate localitățile și populația
Republicii Moldova, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea
economică a orașului Călărași.
Prin prezentul proiect de decizie se propune de a aproba atît participarea primăriei
orașului Călărași în cadrul proiectului ” Imbunatatirea infrastructurii de apa in

Moldova cît şi Opțiunea 1A a proiectului apeductului Chişinău- Străşeni- Călăraşi,
cu concretizarea traseului pe planurile cadastrale a terenurilor şi coordonate cu
deţinătorii dreptului de proprietate a acestor terenuri.
Olari Ion, consilier a acordat întrebarea care este costul estimativ al proiectului,
care este cota de participare a primăriei şi care este termenul limită a acestui
proiect.
La întrebarea adresată, primarul oraşului , dl Nicolae Melnic, a specificat faptul că
la moment se face doar studiul de fezabilitate.
Banari Vasile, consilier a întrebat specialistul dacă în urma acceptării acestui
proeict serviciul de livrare a apei va mai aparţine Î.M. „ GCL” Călăraşi.
Rozembac Nicolae, consilier a acordat întrebarea cum va fi efectuată conectarea
la apeduct din punct de vedere tehnic.
La această întrebare, primarul, dl Nicolae Melnic, a răspuns că acest proeict
prevede şi schimbarea reţelelor interne.
Puţuntică Petru, consilier a adresat întrebarea ce se va face cu fîntînile arteziene.
Nicolae Melnic, primar a explicat că apa din fîntînile arteziene este bună şi
trebuie păstrată.
Juşcov Viorel - preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
03/06 S-A EXAMINAT “Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „ Extinderea serviciilor de apă
şi de canalizare în raionul Călăraşi”
(Raportor Nicolae Preguza- arhitect-şef)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza, arhitect-şef
A adus la cunoştinţa consiliului precum că Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor şi Agenţia de Dezvoltare Regională, cu suportul Agenţiei de
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului ,,Modernizarea
serviciilor publice locale în Republica Moldova” a elaborat Studiul de Fezabilitate
pentru proiectul „Extinderea serviciilor de apă şi de canalizare în raionul Călăraşi”,
iar prin prezentul proiect de decizie se propune de a aproba Studiul de Fezabilitate
pentru proiectul „Extinderea serviciilor de apă şi de canalizare în raionul Călăraşi.

Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/07 S-A EXAMINAT “Cu privire la aprobarea Regulamentului de
acordarea suplimentelor la salariul directorului
şi metodistului Şcolii Sportive „ Mihai Viteazul”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Bondari Vasile, directorul Şcolii Sportive „ Mihai Viteazul”
Dl director a adus la cunoştinţa consilierilor că acordarea suplimentelor la salariul
directorului şi metodistului şcolii sportive „ Mihai Viteazul” este posibil de achitat
doar prin aprobarea de către consiliu a acestui regulament, care este elaborat în
conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.807 din 07.12.2009.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
“Cu privire la permisiunea de utilizare
a toponimicului „ Călăraşi ”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)

03/08-01 S-A EXAMINAT

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
a prezentat demersul S.R.L.,,Călăraşi Divin Plus” , inregistrată cu nr. 259 din
15.03.2016 privind permisiunea utilizării toponimicului “ Călăraşi” pentru toate
categoriile de produse alcoolice la marca comercială “ Călăraşi AURUM ”,
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
“Cu privire la permisiunea de utilizare
a toponimicului „ Călăraşi ”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)

03/08-02 S-A EXAMINAT

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
a prezentat demersul S.R.L.,,Călăraşi Divin Plus” , inregistrată cu nr. 221 din
04.03.2016 privind permisiunea utilizării toponimicului “ Călăraşi” pentru toate
categoriile de produse alcoolice la marca comercială “ Status Regal Vinăria
Călăraşi”,
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
03/09

S-A EXAMINAT

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

A luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist
A prezentat demersurile cet. Saculțan Ștefan și cet.Zorea Olesea, cu privire la
alocarea ajutorului material unic în sumă de 3000 lei, cet.Saculțan Ștefan,
domiciliat pe str.1 Mai, 4 în scopul compensării parțiale a tratamentului
postoperatoriu .
- ajutor material unic, în sumă de 1500 lei, cet.Zorea Olesea, domiciliată pe
adresa str.M.Costin ,5 ,în scopul compensării parțiale a tratamentului fiicei Zorea
Valentina
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
03/10 S-A EXAMINAT“Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
A luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist
a explicat că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr.381 din 13.04.2006
„Cu privire la salarizarea personalului din unităile bugetare în baza Rețelei tarifare
unice”(tabelul 2;5 la anexa nr.1 și tabelul 11;5 la anexa nr.5);

În temeiul art.14(2)n)g) și 19 (3)(4) din Legea privind administrația publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006 se propune de astabili indemnizațe de conducere
directoarei Grădiniței-creșă nr.2 „Guguță” , Dnei Baxaneanu Valentina, în
cuantum de 20% din salariul de funcție.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1
03/11-01 S-A EXAMINAT: “Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau prestări servicii
(Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
Dna Raisa Smolenschi, specialist
Dna specialist a dat citire cererii Său Alexandra, fondatoarea Î.I.,,Său Alexandra” ,
cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale și/ sau prestări servicii, în
legatură cu gadul II de invaliditate din copilărie, în cuantum de 50%.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1
03/11-01 S-A EXAMINAT: “Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau prestări servicii
(Raportor Raisa Smolenschi –specialist)

Dna Raisa Smolenschi, specialist
A prezentat demersul dnei Abhalicova Irina, fondatoarea Î.I.,,Abhalicova Irina” ,
cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale, în legatură cu gradul I de
invaliditate pe viată, în cuantum de 50 %.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1

03/12 S-A EXAMINAT: “Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş
(Raportor Elena Lungu –specialist)

Dna Elena Lungu, specialist
A prezentat cererea cet. Cozlov Alexandru, c/p 2010016003180, Niclocov
Tatiana,c/p 0961609894529 cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaşi
principali
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
03/13-01 S-A EXAMINAT

“Cu privire la prelungirea contractului
de locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
A prezentat cererea SRL „AKM-VETERAN” „Cu privire la prelungirea
contractelor de locațiune” nr.157, nr.158, nr.159, nr.160 din 16.05.2011 pe un
termen de 5 ani.
Petru Puţuntică, consilier a propus ca prelungirea să fie pe un termen de 3 ani.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -11, contra- 0, s-au abţinut- 6
Proiectul deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi

03/13-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la prelungirea contractului
de locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
A prezentat cererea cet.Nanii Anatolie „Cu privire la prelungirea contractului de
locațiune” nr.161 din 16.05.2011 pe un termen de 5 ani.
Petru Puţuntică, consilier a propus ca prelungirea să fie pe un termen de 3 ani.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -11, contra- 0, s-au abţinut- 6
Proiectul deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi

03/13-03 S-A EXAMINAT

“Cu privire la prelungirea contractului
de locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
A prezentat cererea cet.Scutari Ludmila „Cu privire la prelungirea contractului de
locațiune” nr.165 din 16.05.2011.
Dar luînd în considerare că a fost inițiată procedura de înregistrare a terenului
proprietate publică din domeniu public ca scuar cu mod de folosință amenajat,
precum și existînd un proiect de modernizare, dezvoltare și protecție a scuarului
dat se propune de a refuza prelungirea contractului de locațiune Nr.165 din
16.05.2011 încheiat între Primăria orașului Călărași și ÎI„Scutari Ludmila” în
persoana Scutari Ludmila.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 18
Proiectul deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi

03/14-01 S-A EXAMINAT

“Cu privire la abrogarea parţială a deciziei
Consiliului orăşenesc Călăraşi nr.09/03
din 06.11.2015 „ Cu privire la stabilirea
şi punerea în aplicare a taxelor locale
pentru anul 2016”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
A dat citire cererii pealabile depusă de SRL “Domosvet” în persoana
administratorului Ceban Andrei,cu privire la reexaminarea cuantumului taxelor
locale stabilite în anexa nr.1, pct.4 „Activități legate de jocuri de noroc și pariuri”
aprobat prin Decizia nr.09/03 din 06.11.2015 „Cu privire la stabilirea și punerea în
aplicare a taxelor locale pentru anul 2016”
În conformitate cu art.64,alin.1),lit a) Legea 436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală ce prevede că toate deciziile consiliilor locale de
nivelurile întîi și al doilea sunt supuse controlului obligatoriu,aceasta a trecut
controlul legalității la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat, se propune de a
refuza abrogarea pct.4 din anexa1„Activități legate de jocuri de noroc și
pariuri”aprobată prin Decizia Consiliului orășănesc nr.09/03 din 06.11.2015 „Cu
privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016”
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1
03/14-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la abrogarea parţială a deciziei
Consiliului orăşenesc Călăraşi nr.09/03
din 06.11.2015 „ Cu privire la stabilirea
şi punerea în aplicare a taxelor locale
pentru anul 2016”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
A prezentat cererea pealabilă depusă de SRL “Magic-Land” în persoana
administratorului Tataru Serghei,cu privire la reexaminarea cuantumului taxelor
locale stabilite în anexa nr.1,pct.4 „Activități legate de jocuri de noroc și pariuri”
aprobat prin Decizia nr.09/03 din 06.11.2015 „Cu privire la stabilirea și punerea în
aplicare a taxelor locale pentru anul 2016”
În conformitate cu art.64,alin.1),lit a) Legea 436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală ce prevede că toate deciziile consiliilor locale de
nivelurile întîi și al doilea sunt supuse controlului obligatoriu,aceasta a trecut
controlul legalității la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat,
Luînd în considerare faptul că proiectul de decizie cu taxe noi propuse a fost
discutat în cadrul audierilor publice în sala de ședințe a Primăriei orașului Călărași,
unde au fost invitați toți agenții economici care activează pe teritoriul orașului
Călărași,în rezultatul căreia obiecții la taxele propuse nu au fost,decizia dată a fost
emisă în conformitate cu prevederile Titlului VII Cod Fiscal al R.M

Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1
03/15-01 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Guguţă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Dubovic Larisa, domiciliată în
or. Călărași, str.Zamfir Arbore ,19, care la moment are o situație financiară dificilă,
se propune de a fi scutită cu 50 %, Dna Dubovic Larisa din plata pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa ” GUGUȚĂ”:
Dubovic Evghenii a.n.
21.04.2011, pentru perioada anului 2016, începînd cu 01 iunie 2016.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1
03/15-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Guguţă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Melnic Angela , domiciliată în
or. Călărași, str. Dragoș Vodă, 15, care la moment are o situație financiară dificilă
solicită „Scutirea de plată pentru întreţinerea copilului în grădiniţa LĂSTĂREL”,
se propune de a fi scutită cu 50 %, Dna Melnic Angela din plata pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa ” LĂSTĂREL”: Melnic Adălin, a.n. 15.06.2012
pentru perioada anului 2016, începînd cu 01 iunie 2016.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1

03/15-03 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Guguţă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Negruța Georgeta, domiciliată
în or. Călărași, str.M. Frunze,43, care la moment are o situație financiară dificilă
solicită „Scutirea de plată pentru întreţinerea copiilor în grădiniţa GUGUȚĂ” se
propune de a fi scutită cu 50 %, Dna Negruța Georgeta din plata pentru
întreţinerea copiilor în grădiniţa ” GUGUȚĂ”: Negruța Mihaela, a.n. 23.03.2010
și Negruța David, a.n. 02.04.2011 pentru perioada anului 2016, începînd cu 01
iunie 2016.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 1
03/16 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea deciziei consiliului
Nr. 07/10-05 din 21.08.2015 „ Cu privire la
Constituirea Consiliului de Administraţie al
Î.M.” GCL Călăraşi”
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului )

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
În conformitate cu Regulamentul-model al întreprinderii municipale aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Nr.387 din 06. 06. 1994 şi Statutul Î.M. „ Gospodăria
Comunal-Locativă” aprobat prin decizia nr. 03/04-02 din 23.09.2011
Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4721 din 10 mai 2016 Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi, a propus ca
membrul componenţei Consiliul de Administraţie al Î.M. „ Gospodăria ComunalLocativă” Călăraşi dl Ivas Nicolae se substituie cu consilierul: Pisari Pavel
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0

03/17 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea punctului 4 din
Regulamentul Consiliului de Administraţie al
Î.M.” GCL Călăraşi”
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului )

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
În conformitate cu Regulamentul-model al întreprinderii municipale aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Nr.387 din 06. 06. 1994 şi Statutul Î.M. „ Gospodăria
Comunal-Locativă” aprobat prin decizia nr. 03/04-02 din 23.09.2011, se propune
Sintagma „ pe un termen de pînă la 1 an „ din punctul 4 din Regulamentul
Consiliului de Administraţie al Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă” se substituie
cu sintagma „ pe un termen de 4 ani”.
Punctul 4 din Regulamentul Consiliului de Administraţie al Î.M. „ Gospodăria
Comunal Locativă” va avea următorul conţinut:
“Consiliul de administraţie se desemneazã de cãtre fondator pe un termen de 4
ani”.
Sintagma „ 3 persoane „ din punctul 6 din Regulamentul Consiliului de
Administraţie al Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă” se substituie cu sintagma
„ 9”.
Punctul 6 din Regulamentul Consiliului de Administraţie al Î.M. „ Gospodăria
Comunal Locativă” va avea următorul conţinut:
Componenţa numerică a Consiliului de administraţie se stabileşte de Fondator în
număr de 9 persoane.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/18 S-A EXAMINAT “Cu privire la aprobarea comisiei de transformare
a cotelor-părţi valorice
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului )
Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
A explicat că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietatea
comună în fracţie sau procent , nr. 93 din 05.02.2009 este necesar de aprobat
comisia de transformare a cotelor-părţi valorice din proprietatea comună, în fracţie
sau procente, care
va perfecta:

- Lista bunurilor imobile agricole proprietate comună pe cote –părţi
- Lista bunurilor agricole distruse
- Lista persoanelor care dispun de dreptul la cotă-parte din bunurile
agricole proprietate comună
- Lista persoanelor decedate , ale căror drepturi vor fi preluate de către stat.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/19 S-A EXAMINAT “Cu privire la aprobarea rutei regulate de călători
pe teritoriul oraşului Călăraşi Nr.7”
(Raportor Alexandru Marian- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Alexandru Marian –specialist
a adus la cunoştinţa consilierilor precum că locuitorii oraşului din partea nord-vest,
doresc de a institui ruta nr.7, în scopul asigurării securităţii pasagerilor în
transportul public, astfel se propune de a stabili ruta regulată de călători Nr. 7, pe
teritoriul orașului Călărași cu următorul etinerar: Autogara → str. M. Eminescu →
str. Ștefan cel Mare → str. Alex. cel Bun → str. M.Varlaam → str. Tineretului → I
st-lă Păcii → str. M.Varlaam 185 → Retur
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/20-01 S-A EXAMINAT “Cu privire la modificarea rutei regulate
de călători pe teritoriul oraşului Călăraşi Nr.3”
(Raportor Alexandru Marian- specialist )

Au luat cuvîntul :
Dl Alexandru Marian –specialist
a explicat că în urma instituirii rutei regulate de călători nr.7 , urmează a stabili
etinerarul rutei numărul 3 , s-a propus următorul etinerar Autogara → str. M.
Eminescu → str. Ștefan cel Mare → str. Alex. cel Bun → str.A. Mateevici →
Retur.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/20-02 S-A EXAMINAT “Cu privire la modificarea rutei regulate
de călători pe teritoriul oraşului Călăraşi Nr.4”
(Raportor Alexandru Marian- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Alexandru Marian –specialist
a explicat că în urma instituirii rutei regulate de călători nr.7 , urmează a stabili şi
etinerarul rutei numărul 4 , s-a propus următorul etinerar:
Autogara → str. M. Eminescu → str. Ștefan cel Mare → str. Alex. cel Bun → sec.
Vătămăneasa,str. A. Pușchin → II-a stradelă A. Pușchin → str. Stejarului → str.
Ion Creangă → drumul L 416. or. Călărași
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/21 S-A EXAMINAT

“Cu privire la transmiterea bunului
imobil din proprietatea statului în proprietatea
administraţiei publice locale Călăraşi”
(Raportor Elena Lungu- specialist )

Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului precum că clădirea cu numărul cadastral
2501208498.01 situat în orașul Călărași, str-la 2 Ștefan cel Mare și Sfînt, este în
stare avariată, se află în zonă locativă, iar conform Planului Urbanistic General este

o zonă de agrement din care considerente se propune de a solicita transmiterea
bunului imobil din proprietatea statului în proprietatea administrației publice
locale Călărași.
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- 1
03/22 S-A EXAMINAT

“Cu privire la permisiunea amenajării terenului
aferent blocului locativ situat pe
str. Mihai Eminescu nr.21”
(Raportor Nicolae Preguza- arhitect-şef )

Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Preguza- arhitect-şef
a dat citire solicitării locatarilor blocului locativ din str. M.Eminescu, 21 prin care
se solicită permisiunea de a:
- construi un perete de sprijin şi un teren de joacă pentru copii , dar cu condiţia
prezentării unui proiect tehnic.
- de a monta 2(doi ) piloni de iluminat stradal pe terenul aferent blocului locativ în
baza schemei coordonată cu specialist construţii gospodarie comunală şi drumuri şi
cu serviciele desconcentrate
- reparaţia reţelei de canalizare exterior blocului locativ amplasate pe terenul
aferent, în baza condiţiilor tehnice eliberate de la I.M ,,G.C.L. Călăraşi” .
-reparaţia drumului din ograda blocului locativ ,cu condiţia respectării parametrilor
drumurilor la situaţia existent, iar resursele financiare pentru indeplinirea lucrărilor
se va aloca din contul grupului de locatari cu iniţiativă a blocului locativ din
str.M.Eminescu nr.21.
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- 1

03/23 S-A EXAMINAT

“Cu privire la rimirea la bilanţ”
(Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef )

Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef
Dna a adus la cunoştinţa consiliului precum că Consiliul raional prin diferite
proiecte a realizat
-Reparaţia sălilor de clasă la şcoala primară din oraşul Călăraşi – 239 443, 51 lei
-Reparaţia stadionului orăşenesc – 29 896, 90 lei
-Renovarea mini terenului pentru jocuri sportive din str. Bojole, 21 -193 973, 38 lei
-Construcţia terenului de mini fotbal din or.Călăraşi – 412 090 lei
-Lucrări de reparaţie la L.T. „ Mihail Sadoveanu” – 119 989 leicare urmează a fi
primte la bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi, valoarea totală a
lucrărilor995 392, 79 ( nouă sute nouăzeci şi cinci mii trei sute nouăzeci şi doi lei ,
79 b.)
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
“Cu privire la permisiunea de vînzare a
mijloacelor mobile”
(Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef )

03/24-01 S-A EXAMINAT

Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef
a prezentat consiliului orăşenesc demersul depus de către directorul I.M.
,,Gospodaria Comunal-Locativă Călăraşi’’cu privire la permisiunea de vînzare a
mijloacelor mobile ce nu sunt utilizate în procesul tehnologic
 Autoturizm VAZ2121,nr.de înmatriculare CLAG440,valoarea de
bilanţ 4 614, 31 lei, valoarea rămasă 0 lei
 Excavator Borex2102, nr.de înmatriculare CLA347,valoarea de bilanţ
9 726, 60 lei ,valoarea rămasă 0 lei.
 Tractor T-40, nr.de înmatriculare CLB154,valoarea de bilanţ 0 lei.
 Tractor T-40 AM, nr.de înmatriculare CLA379,valoarea de bilanţ 0
lei.
 Tractor T-40AM, nr.de înmatriculare CLB152,valoarea de bilanţ
17 909 94 lei, valoarea rămasă 0 lei
 Autogreder DZ-143-1, nr.de înmatriculare CLB155,valoarea de bilanţ
22 111,76 lei, valoarea rămasă 0 lei.

Totodată de a pune în sarcina directorului I.M. ,,Gospodaria comunal-locativă
Călăraşi’’dl Stratan Gheorghe să efectuieze evaluarea unităţilor de transport scoase
spre vînzare, iar mijloacele băneşti obţinute din realizarea unităţilor de transport să
fie direcţionate spre procurarea tractorului.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
“Cu privire la permisiunea de vînzare a
mijlocului mobil”
(Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef )

03/24-02 S-A EXAMINAT

Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef
a argumentat că în scopul acumulării mijloacelor băneşti la buget este necesar de
comercializa autoturismul VAZ NIVA 21213 cu numărul de înmatriculare UN AK
589 , anul fabricaţiei 2001, cu valoarea de bilanţ 55 794 lei, valoarea rămasă 0 lei.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -9 contra- 0, s-au abţinut- 9
Proiectul deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi

03/25-01 S-A EXAMINAT

“Cu privire la casarea unor mijloace fixe din
bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi”
(Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef )

Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef
Directorul Şcolii Sportive „ Mihai Viteazul” a prezentat actul de decontare şi
demersul cu privire la permisiune de casare şi scoatere de la bilanţul contabil cu
micşorarea capitalului social mijloace fixe
-Cazan de încălzire de tip ,,BIASI M9028S” nr.062131007 în valoare de 11800 lei
-Trimer de cosit iarba de tip RTM 9630 1400W RTR MAX în valoare de 2440 lei.

Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/25-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la casarea fondurilor fixe”
(Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef )

Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef
a prezentat consiliului orăşenesc demersul depus de către directorul I.M.
,,Gospodaria Comunal-Locativă Călăraşi’’cu privire la permisiunea de a casa
bunuri ce nu sunt utilizate în procesul tehnologic în sumă de 79 0436, 83 lei
( conform anexei) iar totodată directorul Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă”,dl
Gheorghe Stratan va efectua procedura de casare, conform Hotărîrii Guvernului
Nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentul privind casarea bunurilor
uzate, raportate la mijloace fixe.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/26 S-A EXAMINAT

“Cu privire la excluderea din bilanţul contabil
a mijlocului fix”
(Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef )

Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef
Luînd în consideraţia adjudecarea bunului, cazangeria nr. 5 din str.Alexandru Cel
Bun, în urma desfăşurării licitaţiei cu reducere,
este necesar de a exclude
din bilanţul contabil al Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă Călăraşi” , cu
micşorarea capitalului social , Cazangeria nr.5 din str. Alexandru cel Bun, cu
numărul cadastral 2501213168.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.

Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/27 S-A EXAMINAT

“Cu privire la permisiunes procurării mijlocului
de transport”
(Raportor Gheorghe Stratan –director Î.M. GCL )

Au luat cuvîntul :
Raportor Gheorghe Stratan –directorul Î.M. „GCL”
a solicitat permisiunea consiliului de a procura mijlocul de transport – Tractor
MTZ -82
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17 contra- 0, s-au abţinut- 1
03/28 S-A EXAMINAT

“Cu privire la delegare”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului )

Au luat cuvîntul :
Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului
În legătură cu invitaţia de participare în oraşul Villefranche, Franţa în perioada
10-12 iunie 2016 , este necesar de delegat un consilier în componenţa delegaţiei.
Dl Primar, Nicolae Melnic, a propus pe dl GÎlcă Vasile
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17 contra- 0, s-au abţinut- 1
03/29 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea indemnizaţiei
alesului local”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului )

Au luat cuvîntul :
Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului
a dat citire demersului consilierilor Banari Vasile, Balaban Valentina, Eudochia
Reazanţev, Valeriu Gorincioi, Bolea Ştefan, Baxanean Tatiana, Pisari Pavel, Mutu
Ioan, Juşcov Viorel , cu privire la majorarea indemnizaţiei de 700 lei, însă nu este
indicată sursa de finanţare
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -1 contra- 5, s-au abţinut- 12
Proiectul deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi

03/30 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea indemnizaţiei
alesului local”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului )

Au luat cuvîntul :
Raportor Arapan Veaceslav –consilier
Dl consilier a propus de a modifica indemnizaţia pentru şedinţele extraordinare ale
consiliului orăşenesc în raport de ½ din indemnizaţia alesului local pentru şedinţele
ordinare ale consiliului.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -4 contra- 0, s-au abţinut- 16
Proiectul deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi

03/31 S-A EXAMINAT “Cu privire la Programul de activitate a Consiliului
orăşenesc pentru trimestrul III al anului 2016”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului )
Au luat cuvîntul :
Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului
A propus consiliului ca următoarea şedinţă ordinară să fie stabilită pentru luna
septembrie-octombrie 2016 cu următoarele chestiuni:
Cu privire la gradul de pregătire a oraşului pentru activitate în perioada rece a
anilor 2016-2017.
Execuţia bugetului primăriei pentru semestrul I al anului 2016

Suplimentar dl consilier, Arapan Veaceslav, a solictat să se prezinte pentru
şedinţa ordinară:
Raport despre asociaţiile de locatari nou formate.
Plan pentru reamenajarea centrului oraşului cu marcarea parcărilor auto.
Raportul asupra deciziilor executate sa neexecutate ale consiliului orăşenesc.
Raportul referitor la apeductul şi canalizarea pe oraş.
Raport planul de acţiuni în domeniul mediului
Raportul viceprimarului cu privire la identificarea priorităţilor necesare pe oraş.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei pentru probleme economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
03/32-57 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la atribuirea terenului”

(Raportor Badaşcă Ion -specialist )
Au luat cuvîntul :
Raportor Badaşcă Ion -specialist
A prezentat demersul L.T. “ Mihail Sadoveanu” , în persoana directorului dlui
Valeriu Gorincioi de a se atribuie liceului terenul pentru construcţie, cu suprafaţa
de 0,0551 ha, cu numărul cadastral 2501208624 situat pe str. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, pentru construcţia unui stadion sportiv.
Lipcan Andrei, elevul clasei a XI din L.T. “ Mihail Sadoveanu”a argumentat că
este necesar acest stadion deoarece elevii liceului nu au unde juca baschet şi fotbal.
Arapan Veaceslav, consilier a acordat întrebarea din care cauză anume acest teren
a fost selectat pentru reconstrucţia stadionului sportive, deoarece Şcoala primară
dispune de un teren unde ar putea fi construit şi amenajat un stadion sportiv.
Nicolae Melnic, primar,
A argumentat că potenţialii finanţatori, judeţul Prahova, România, au selectat
anume terenul dat pentru reconstrucţia stadionului sportiv, beneficiarul proiectului
beneficiarul proiectului fiind Consiliul raional Călăraşi , motivînd prin amplasarea
reuşită a terenul dat.

Consilierul Gorincioi Valeriu , directorul L.T. “ Mihail Sadoveanu” a argumentat
că liceul are nevoie de teren sportiv pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică,
iar terenul selectat corespunde cerinţelor tehnologice unui stadion de sport.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18 contra- 0, s-au abţinut- 0
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