MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 10
din 04 decembrie 2015
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 23
Invitaţi: /lista se anexează/
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Mihail MIRCA
AU VOTAT pro -14, contra- 3, abţinut- 6
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Valeriu DODON
AU VOTAT pro -14, contra- 3, abţinut- 6
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la alegerea viceprimarului. (Raportor dl Nicolae Melnic –
primar).
2. Cu privire la repartizarea sectoarelor după consilieri. (Raportor Ecaterina
Melnic – secretarul consiliului).
3. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016 în
prima lectură. (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist)
4. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi
Autorizaţiei de Construcţie/Desfiinţare pe anul 2016. ( Raportor Raisa
Smolenschi - specialist).
5. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă a primăriei
oraşului Călăraşi ”.( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)
6. Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere. ( Raportor Raisa
Smolenschi - specialist)
7. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul
2015”. ( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)
8. Cu privire la stabilirea categoriei Muzeului de Istorie şi Etnografie.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)

9. Cu privire la aprobarea Statelor de personal. (Raportor dna Raisa
Smolenschi –specialist)
10.Cu privire la aprobarea Organigramei Primăriei. ( Raportor Nicolae Melnicprimarul oraşului)
11.Despre mersul execuţiei bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe nouă luni
ale anului 2015. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef”)
12.Cu privire la luarea la bilanţ . ( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
13.Cu privire la alocarea lemnelor de foc. (Raportor Dl Alexandru Marian specialist)
14.Cu privire la aprobarea tarifului pentru evacuarea deseurilor menajere.
( Raportor dl Gheorghe Stratan –manager I.M. GCL).
15.Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor Elena
Lungu –specialist)
16.Cu privire la permisiunea utilizării toponimicului “ Călăraşi” ( Raportor
Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
17.Cu privire la permisiunea amplasării Monumentului de For Public .
( Raportor Nicolae Preguza –arhitect –şef).
18.Cu privire la modificarea deciziei nr.07/10-05 din 21 august 2015 “ Cu
privire la constituirea Consiliului de Administraţie la Î.M. “ GCL”.
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului).
19. Cu privire la programul de activitate a consiliului orăşenesc pentru
semestrul I al anului 2016. ( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul
consiliului).
20.Cu privire la majorarea indemnizatiei.
21.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
( Raportor Ion Badaşcă- Specialist )
1. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași în sectorul
cadastral 2501102 cu suprafața aproximativ 0,5 ha destinație agricolă,la
solicitarea cet.Bătrîncea Radion.
2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași în sectorul
cadastral 2501215 cu suprafața aproximativ 0,4 ha destinație agricolă,la
solicitarea cet.Potrîmbă Grigore.
3. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași în sectorul
cadastral 2501212 cu suprafața aproximativ 0,1 ha destinație agricolă,la
solicitarea cet.Dabija Constantin.
4. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași în sectorul
2501111 cu suprafața 0,3 ha destinație agricolă,la solicitarea cet.Leahu Vasile.

5. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași situat în preajma
BTA-28,cu suprafața aproximativ 0,35 ha destinație pentru construcție.
6. Cu privire la formarea bunului imobil prin divizare a terenului cu destinația p/u
construcție cu nr.cadastral 2501203397 suprafața 0,1454 ha.la solicitarea
cet.Stratulat Ștefan.
7. Cu privire la formarea bunului imobil prin divizare a terenuluicu destinația p/u
construcție cu nr.cadastral 2501203124 suprafața 0,1616 ha.la solicitarea
cet.Dabija Silvia.
8. Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului cu destinaţia agricolă cu suprafaţa
de 0, 3437 ha cu nr. cadastral 2501102453 situat în extravilan.
9. Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului cu destinaţia p/u construcție cu
suprafaţa de 0, 134 ha cu nr. cadastral 2544206009 situat pe adresa str-la 2 Ion
Creangă 10.
10. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu destinația grădini cu
suprafața 0,084 ha nr.cadastral 2501204435 situat în extravilan cet.Gavrilița
Alexei.
11. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201165 decedatului Gavriliță Dumitru.
22.Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016 în a
două lectură. (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist)
A luat cuvîntul:
Arapan Veaceslav, consilier
A propus ca şedinţa ordinară să fie înregistrată video
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 2
Primarul oraşului Nicolae Melnic a propus ca ordinea de zi să fie completată cu
chestiunea „ Cu privire la consultarea publică privind aprobarea Planului
Urbanistic General al localităţii oraşului Călăraşi”
Au votat: pro -23, contra- 0, s-au abţinut- 0
Iacob Mândrescu , consilier
a propus ca chestiunile 10/17-01; 10-17-02 şi 10-17-03 să fie excluse din ordinea
de zi , deoarece la moment nu este sursă de finanţare
Nicolae Preguza , arhitect-şef
Dl a menţionat faptul că aceste monumente la moment nu necesită sursă de
finanţare iar conform Legii Nr.192 din 30.09.2011 privind monumentele de for

public , aceste monumente prin decizia consiliului urmează la momentul aprobării
de a fi doar edificate şi aprobate.
Au votat: pro -23, contra- 0, s-au abţinut- 0 propunerea consilierului nu a
acumulat numărul necesar de voturi.

Petru Puţuntic ,consilier
Dl a propus de exclude din ordinea de zi chestiunea 10/02
repartizarea sectoarelor oraşului Călăraşi după consilieri”.

„ Cu privire la

Au votat: pro -9, contra- 10, s-au abţinut- 4 propunerea consilierului nu a
acumulat numărul necesar de voturi.

Petru Puţuntic ,consilier
Dl a propus de exclude din ordinea de zi chestiunea 10/14 „Cu privire la aprobarea
tarifului pentru evacuarea deseurilor menajere”, deoarece pe această chestiune nu
s-a efectuat consultări publice, nu a fost discutat in Consiliul de administraţie a
întreprinderii.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 2
Preşedintele şedinţei a supus votului următoarea ordinea de zi în întregime cu
completările şi modificările propuse:
1.Cu privire la alegerea viceprimarului. (Raportor dl Nicolae Melnic – primar).
2.Cu privire la repartizarea sectoarelor după consilieri. (Raportor Ecaterina
Melnic – secretarul consiliului).
3.Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016 în
prima lectură. (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist).
4.Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi
Autorizaţiei de Construcţie/Desfiinţare pe anul 2016. ( Raportor Raisa
Smolenschi - specialist).
5.Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă a primăriei
oraşului Călăraşi ”.( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
6.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere. ( Raportor Raisa
Smolenschi - specialist)
7.Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015”.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
8.Cu privire la stabilirea categoriei Muzeului de Istorie şi Etnografie ( Raportor
Raisa Smolenschi - specialist).
9.Cu privire la aprobarea Statelor de personal. (Raportor dna Raisa Smolenschi
–specialist).

10.Cu privire la aprobarea Organigramei Primăriei. ( Raportor Nicolae Melnicprimarul oraşului).
11.Despre mersul execuţiei bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe nouă luni
ale anului 2015. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef”).
12.Cu privire la luarea la bilanţ . ( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
13.Cu privire la alocarea lemnelor de foc. (Raportor Dl Alexandru Marian specialist).
14.Cu privire la consultarea publică privind aprobarea Planului Urbanistic
General al localităţii oraşului Călăraşi. ( Raportor dl Nicolae Preguza –arhitectşef).
15.Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor Elena
Lungu –specialist).
16.Cu privire la permisiunea utilizării toponimicului “ Călăraşi” ( Raportor
Ecaterina Melnic- secretarul consiliului).
17.Cu privire la permisiunea amplasării Monumentului de For Public .
( Raportor Nicolae Preguza –arhitect –şef).
18.Cu privire la modificarea deciziei nr.07/10-05 din 21 august 2015 “ Cu
privire la constituirea Consiliului de Administraţie la Î.M. “ GCL”. ( Raportor
Ecaterina Melnic- secretarul consiliului).
19.Cu privire la programul de activitate a consiliului orăşenesc pentru semestrul
I al anului 2016. ( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului).
20.Cu privire la majorarea indemnizatiei.
21.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
( Raportor Ion Badaşcă- Specialist )
1. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași în sectorul
cadastral 2501102 cu suprafața aproximativ 0,5 ha destinație agricolă,la
solicitarea cet.Bătrîncea Radion.
2.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași în sectorul
cadastral 2501215 cu suprafața aproximativ 0,4 ha destinație agricolă,la
solicitarea cet.Potrîmbă Grigore.
3.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași în sectorul
cadastral 2501212 cu suprafața aproximativ 0,1 ha destinație agricolă,la
solicitarea cet.Dabija Constantin.
4.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași în sectorul
2501111 cu suprafața 0,3 ha destinație agricolă,la solicitarea cet.Leahu Vasile.

5. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călărași situat în
preajma BTA-28,cu suprafața aproximativ 0,35 ha destinație pentru
construcție.
6.Cu privire la formarea bunului imobil prin divizare a terenului cu destinația
p/u construcție cu nr.cadastral 2501203397 suprafața 0,1454 ha.la solicitarea
cet.Stratulat Ștefan.
7.Cu privire la formarea bunului imobil prin divizare a terenuluicu destinația
p/u construcție cu nr.cadastral 2501203124 suprafața 0,1616 ha.la solicitarea
cet.Dabija Silvia.
8.Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului cu destinaţia agricolă cu
suprafaţa de 0, 3437 ha cu nr. cadastral 2501102453 situat în extravilan.
9.Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului cu destinaţia p/u construcție cu
suprafaţa de 0, 134 ha cu nr. cadastral 2544206009 situat pe adresa str-la 2 Ion
Creangă 10.
10.Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu destinația grădini cu
suprafața 0,084 ha nr.cadastral 2501204435 situat în extravilan cet.Gavrilița
Alexei.
11.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501201165 decedatului Gavriliță Dumitru.
22.Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016 în a
două lectură. (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist)
Au votat: pro -23, contra- 0, s-au abţinut- 0

10/01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la alegerea viceprimarului”
( Raportor Nicolae Melnic –primar)

Au luat cuvîntul:
Dl primar a propus candidatura dlui Victor Ambroci de a fi ales în funcţia de
viceprimar. La funcţia dată déjà de jumătate de an nu poate fi ales viceprimarul.
A fost semnat un Acord de implimentare al Programului Electoral al Fracţiunii
PPEM Călăraşi pentru perioada 2016, prin care primarul si-a asumat careva
responsabilităţi.
Petru Puţuntic, consilier
A adus la cunoştinţa consilierilor că fracţiunea PPEM are o informaţie care o va
raporta consilierul dl Rozembac Nicolae.
Totodată fracţiunea PPEM s-a expus că va susţine candidatura dlui Victor Ambroci
în cazul în care dl pe perioada deţinerii funcţiei devine apolitic.

Rozembac Nicolae, consilier,
A anunţat consiliul orăşenesc că sunt careva condiţii care se doreşte a fi făcute
publice ca să nu se înţeleagă că sunt înţelegeri pe la spate. Au fost puse careva
condiţii care s-au dat cititre.( se anexează).
Dl Banari Vasile, consilier
Dl consilier după audierea acordului semnat de primar si fracţiunea PPEM a
adresat întrebarea primarului ce se va întîmpla în cazul în care aceste condiţii nu se
vor respecta.
Nicolae Melnic, primar
Dl primar a spus că acordul semnat nu este altceva decît prevederile art.29 din
Legea privind administraţia publică locală, acesta este lucrul de fiecare zi a
primarului şi a consiliului orăşenesc. În acord este prevăzut ceea ce se lucrează cu
toţii, împreună.
Sunt cazuri cînd nu se reuşeşte cu lucru sau nu se ajung bani, dar lucrul se face,
fiecare specialist al primăriei are plan de lucru anual şi fişa postului, iar planurile
investiţionale niciodată nu au fost decise de primar, pînă nu a fost aprobată decizia
consiliului.
Acordul semnat de primar nu este ceva extraordinar este un lucru care trebuie de
făcut, iar dacă alte fracţiuni vor susţine tot nu va fi o problemă în acest sens.
Ivas Nicolae, consilier, a remarcat faptul că trebuie corectaţi termenii din acord ,
să fie o raportare trimestrială.
consilierul dl Petru Puţuntic
a mulţumit primarului că se identifică cu programul electoral al fracţiunii PPEM, a
solicitat să se respecte întocmai condiţiile semnate
La întrebarea adresată consilierul dl Petru Puţuntic, a atenţionat primarului că
acest Acord urmează a fi respectat întocmai.
Ivas Nicolae, consilier a adresat întrebarea fracţiunii PPEM , de ce viceprimarul
trebuie să devină o persoană apolitică pe perioada deţinerii funcţiei, exact aşa
cerinţă poate fi înaintată către primar.
Victor Ambroci, consilier
A mulţumit primarului pentru propunerea înaintată, a vorbit despre faptul că mai
bine de trei ani a depus jurămîntul de funcţionar public la consiliul raional. Fiind
numit astăzi viceprimar va activa în conformitatea cu Legea privind administraţia
public locală , va respecta legislaţia în vigoare, va rezolva problemele comunităţii
fară a se ocupa în timpul serviciului cu politica.

Iacob Mândrescu, consilier
Dl consilier a declarat că fracţiunea Partidului Liberal Democrat din
susţine candidatura dlui Victor Ambroci la funcţia de viceprimar
doreşte o conlucrare cu Consiliul Raional Călăraşi, fapt care pînă
existat iar oraşul la nivel de implimentarea proiectelor a rămas
comparaţie cu alte localităţi din raion. ( declaraţia se anexează).

Moldova va
deoarece se
acuma nu a
în urmă în

Preşedinţii comisiilor consultative de specialitate.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -18, contra- 4, abţinut- 1
10/02 S-A EXAMINAT : „Cu privire la repartizarea sectoarelor oraşului
Călăraşi după consilieri”.
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul:
Secretarul consiliului dna Ecaterina Melnic, a adus la cunoştinţa consilierilor
proiectul deciziei înaintat spre descuţie pentru a doua dată.
Dl Petru Puţuntic – consilier , a remarcat faptul că nu doreşte să fie legat de un
anumit sector sau de o anumită stradă, orice cetăţean este în drept de a-şi alege din
rîndurile consilierilor pe cine doreşte sau pe cine cunoaşte că-i poate acorda un
ajutor prin întocmirea unei caracteristici, adeverinţe, certificat, etc
Dna Ivas Nicolae –consilier, s-a expus că nu este împotriva de a repartiza
sectoarele, dar consilierii sunt şi ei antrenaţi în cîmpul muncii şi nu au timp de a
întocmi asemena acte , deaceea e bine să se aprobe un Regulament de unde să fie
clar ce atribuţii au consilierii pe sectoare.
Dl Nicolae Melnic, primar
Dl primar a dat exemplul multor oraşe europene unde locuitorii din cartiere îşi
cunosc aleşii locali, dar repartizarea nu este necesară doar pentru a scrie
caracteristici sau certificate, fiecare consilier e bine să conlucreze cu locuitorii
străzii unde î-şi are domiciliul.
Ecaterina Melnic, secretarul consiliului a adresat întrebarea dacă la moment este
posibil de desemnat nominal consilierii pe sectoare şi de aprobat graficul
audienţei.
La întrebarea adresată consilierii au concretizat că pe parcurs vor confirma
alegerea sectorului.
Reiţman Ana – secretarul comisiei pentru probleme sociale, transport public şi
amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei cu toate modificările
aprobate.
AU VOTAT pentru -13, contra- 5, abţinut- 3
10/03 S-A EXAMINAT : “ Cu privire la aprobarea în prima lectură
a bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016 ”.
( Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
Au luat cuvîntul :
Raportor Raisa Smolenschi –specialist
Dumneaei a adus la cunoştinţa consiliului proiectul bugetului primăriei oraşului
Călăraşi pe anul 2016 în prima lectură, la venituri în sumă de 20 530,0 mii lei şi la
cheltuieli 21 530, 0 mii lei , cu un sold bugetar de 1000, 0 mii lei, care urmează a fi
acoperit din contul soldului mijloacelor băneşti la 01.01.2016.
Juşcov Viorel, preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -23, contra- 0, abţinut- 0
10/04 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 cunoştinţa consilierilor despre necesitatea aprobării plăţilor
pentru emiterea certificatului de urbanizm şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare,
plata fiind indicată în proiectul deciziei.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -23, contra- 0, abţinut- 0
10/05 S-A EXAMINAT
„Cu privire la alocarea ajutorului material
unic din Fondul de Rezervă”.
( Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Raisa Smolenschi -specialist
Specialistul a prezentat consilierilor cererea doamnei Laşco Ludmila, mamă a
trei copii minori, cu privire la acordarea suportului financiar în scopul compensării

cheltuielilor de construcție a unei camere și a cererilor locuitorilor din str.Bojole
43/21;22,
Cererea dlui Covalciuc Sergiu și dna Junca Maria, cu privire la acordarea
mijloacelor bănești pentru procurarea foilor de ardezie, care au fost deteriorate de
vîntul puternic din 01 decembrie 2015
În conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului
Călăraşi pe anul 2015.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -23, contra- 0, abţinut- 0
10/06 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la stabilirea mărimii indemnizaţiei
de conducere”
( Raportor Raisa Smolenschi –specialist)

Au luat cuvîntul :
Raisa Smolenschi -specialist
Dumneaiei a explicat consilierilor că conform Hotărîrii Guvernului 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), prin
decizia consiliului se aprobă anual mărimea indemnizaţiei de conducere pentru
conducătorii instituţiilor subordonate primăriei.
Bolea Ştefan, consilier
A adresat întrebarea cum se stabileşte indemnizaţia dată, care sunt criteriile , daca
au persoanele grad didactic, care este salariul la doamnele directoare de la
grădiniţă.
La întrebarea adresată dna Raisa Smolenschi a explicat dlui consilier că în grădinţe
sunt aproximativ la 220 de copii , sunt 8 grupe respectiv salariul de funcţie este de
2640 lei iar 20% constituie 660 lei adaos lunar.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -19, contra- 0, abţinut- 4

10/07 S-A EXAMINAT :

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

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi -specialist
Dumneaei a adus la cunoştinţă precum că în legătură cu modificarea bazei
fiscale la unele tipuri de venituri pe parcursul anului bugetar 2015 și cu necesitatea
alocării suplimentare a mijloacelor bănești pentru continuarea împlementării
proiectului „Construcția rețelei de apeduct și canalizare în partea de nord-vest a
orașului Călărași și reabilitarea unui segment de apeduct din str.Doina și
str.Alexandru cel Bun” este necesar de a rectifica bugetul după cum este propus în
proiectul deciziei ( se anexează).
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -23, contra- 0, abţinut- 0
10/08 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la atribuirea categoriei Muzeului
de Istorie şi Etnografie”.
( Raportor Raisa Smolenschi –specialist)

Au luat cuvîntul :
Raportor Raisa Smolenschi –specialist
Specialistul a prezentat notele din Tabelul nr.6 la anexa nr.4 din Hotărîrea
Guvernului RM nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a
personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” , în dependenţă de
numărul de exponate înregistrate la muzeu se atribuie categoria a IV de retribuire a
muncii conducătorului.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -23, contra- 0, abţinut- 0

10/09 S-A EXAMINAT

„Cu privire la aprobarea statului de personal
al primăriei oraşului Călăraşi”.
( Raportor Smolenschi Raisa -specialist)

Au luat cuvîntul :
Raportor Raisa Smolenschi –specialist
Dna specialist a explicat că în scopul identificării, monitorizării și evidenței
copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți din oraș, a apărut
necesitatea instituirii, în statul de personal al Aparatului primarului, unei funcții
publice de specialist în protecția drepturilor copilului.
Rămîn 22, 5 unităţi de personal , contabilul-şef adjunct care era angajat doar pe
0,5 unitate din 2016 va fi fără statut de funcţionar public.
Iacob Mândrescu, consilier
Dl consilier a remarcat faptul că în primărie sunt prea mulţi funcţionari publici
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
10/10 S-A EXAMINAT

„Cu privire la aprobarea organigramei
Primăriei oraşului Călăraşi”.
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

Au luat cuvîntul :
Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului
Dumneaiei a prezentat consiliului organigrama primăriei oraşului Călăraşi.
Petru Puţuntic, consilier
A propus ca şoferul să fie subordonat şefului de gospodărie
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierului Petru Puţuntic
AU VOTAT pentru -10, contra- 2, abţinut- 11 –propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

Ion Olari, consilier a propus ca specialistul în protecţia drepturilor copilului să fie
subordonat primarului.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierului
AU VOTAT pentru -8, contra- 1, abţinut- 14 – propunerea nu a acumulat

numărul necesar de voturi

Iacob Mândrescu, consilier a propus ca specialistul în gestionarea patrimoniului
public să fie subordonat viceprimarului
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierului
AU VOTAT pentru -9, contra- 0, abţinut- 14 –propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

10/11 S-A EXAMINAT :
„Despre mersul execuţiei bugetului
primăriei oraşului Călăraşi pe nouă luni ale anului 2015”
(Raportor Dna Căpăţînă Angela –contabil-şef)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Căpăţînă Angela- contabil-şef
Dumneaei a adus la cunoştinţă Raportul „ Despre mersul execuţiei bugetului
primăriei oraşului Călăraşi pe nouă luni ale anului 2015, Raportul se anexează.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -22, contra- 0, abţinut- 1
10/12 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la primirea la bilanţ”
( Raportor Dna Angela Căpăţînă –contabil-şef)

Dna Căpăţînă Angela- contabil-şef
Dumneaei a adus la cunoştinţă actul de donaţie , de către reprezentanţii
Corporaţiei „CHEMONICS INTERNATIONAL” INC , factura nr.2347112 seria
WA din 02 noiembrie 2015, prin care s-au donat 1000 pubele primăriei oraşului, ca
rezultat al participării primăriei în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor
Locale, USAID (LGSP).
Aceste pubele urmează a fi transmise la Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă” în
gestiune economică
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -23, contra- 0, abţinut- 0

10/13 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la alocarea lemnelor de foc”
(Raportor dl Alexandru Marian -specialist)

Dl Alexandru Marian, specialist în construcţie gospodărie comunală şi
drumuri
Dl specialist a prezentat lista persoanelor care necesită lemn de foc în perioada rece
a anului 2015-2016.
Reiţman Ana – secretarul comisiei pentru probleme sociale, transport public şi
amenajarea teritoriului .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -23, contra- 0, s-au abţinut- 0
10/14 S-A EXAMINAT

„Cu privire la consultarea publică privind
aprobarea Planului Urbanistic General”.
( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)

Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef
Arhitect-şeful oraşului a explicat consilierilor că este necesar de a efectua audieri
publice pînă la aprobarea Planului Urbanistic General.
Fisticanu Ion, consilier a propus ca consultarile publice să se desfăşoare
duminica, în zi nelucratoare-13 decembrie, ora 09.00.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierului
AU VOTAT pentru -12, contra- 0, abţinut- 11
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -14, contra- 3, abţinut- 6

10/15-01 S-A EXAMINAT :

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

Au luat cuvîntul :
Dna Raportor Elena Lungu -specialist
Dumneaiei a dat citire cererii cet. Luchian Gheorghe,c/p 2005016030544 cu
privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal al spaţiului locativ din
str.Anton Macarenco 17 ap.2 , cet. Luchian Gheorghe,c/p 2005016030544 .
Reiţman Ana – secretarul comisiei pentru probleme sociale, transport public şi
amenajarea teritoriului .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 1
10/15-02 S-A EXAMINAT :

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

Au luat cuvîntul :
Dna Raportor Elena Lungu -specialist
Dumneaiei a dat citire cererii cet. Carp Valeriu ,c/p 0961508897933 ,Carp
Olga,c/p 2006016007075, Carp Artem, Carp Maxim ,c/p 2006016011502 , Carp
Cristina ,c/p 2006016011498 cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş
principal al spaţiului locativ din str. Bojole 21 ap.30.
Reiţman Ana – secretarul comisiei pentru probleme sociale, transport public şi
amenajarea teritoriului .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
„Cu privire la permisiunea de utilizare a
toponimicului „ Călăraşi”
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

10/16 S-A EXAMINAT

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului
Dna secretar a prezentat demersul Asociaţiei Patronale “ Uniunea Producătorilor şi
Procesatorilor de Fructe şi Pomuşoare din Călăraşi”,cod fiscal 1015620004403 în
persoana preşedintelui Mihail Vladicescu, cu privire la permisiunea de utilizare a

toponimicului “ Călăraşi” în denumirea produsului dulceaţă din petale de trandafir
Călăraşi.
Decizia consiliului este necesară Asociaţiei Patronale “ Uniunea Producătorilor şi
Procesatorilor de Fructe şi Pomuşoare din Călăraşi” pentru a promova denumirea
geografică „ Călăraşi” nu numai în Republica Moldova dar şi peste hotarele ţării,
procedură permisă de un şir de acte normative pentru aprobarea simbolurilor
naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate.
Alexei Cotelea, consilier
A adresat întrebarea dacă asociaţia va achita taxa locală pentru permisiunea de a
utiliza denumirea geografică în produsul de dulceaţă.
Secretarul consiliului a remarcat că în cazul dat taxa pentru denumirea geografică
nu se va achita.
Reiţman Ana – secretarul comisiei pentru probleme sociale, transport public şi
amenajarea teritoriului .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 8, s-au abţinut- 15 proiectul deciziei nu a
acumulat numărul necesar de voturi

10/17-01 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitect-şef
Dl arhitect a explicat că la iniţiativa cetăţenilor, însoţită de schema de amplasare a
monumentului de for public, aprobată de primarul oraşului Călăraşi, să se permită
edificarea şi amplasarea monumentului de for public tip ,,Cruce”, situat pe
str.Mihail Sadoveanu, conform schemei de amplasare elaborată de Serviciul de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului orăşenesc Călăraşi şi
aprobată de primarul Nicolae Melnic.
Nicolae Rozembac- consilier
A adresat întrebarea de ce aceste monumente se permite edificarea şi amplasarea
acuma de jure, dar de facto sunt amplsate de mult timp.
La întrebarea adresată arhitectul-şef a făcut trimitere la Legea din 2011 indicată în
clauza de emitere, prin care obligatoriu toate monumentele urmează a fi edificate
şi amplsate prin decizia consiliului, deoarece se duce o evidenţă a acestora.

Consilierul dl Alexei Cotelea, a propus ca aceste monumente să fie doar
amplasate.
Consilierul Iacob Mândrescu a adresat întrebarea cît va costa proiectul
monumentului de for public.
Dl Nicolae Preguza a răspuns că atunci cînd va fi organizată licitaţia publică
atunci se va cunoaşte suma proiectului.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 3
10/17-02 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitect-şef
Dl arhitect a explicat că la iniţiativa cetăţenilor, însoţită de schema de amplasare a
monumentului de for public, aprobată de primarul oraşului Călăraşi, să se permită
edificarea şi amplasarea monumentului de for public tip ,,Cruce”, situat pe str.
Alexandru cel Bun, conform schemei de amplasare elaborată de Serviciul de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului orăşenesc Călăraşi şi
aprobată de primarul Nicolae Melnic.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 3
10/17-03 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitect-şef
Dl arhitect a explicat că la iniţiativa cetăţenilor, însoţită de schema de amplasare a
monumentului de for public, aprobată de primarul oraşului Călăraşi, să se permită

edificarea şi amplasarea monumentului de for public tip ,,Troiţă”, situat pe str.
Alexandru cel Bun, conform schemei de amplasare elaborată de Serviciul de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului orăşenesc Călăraşi şi
aprobată de primarul Nicolae Melnic.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 3
„Cu privire la modificarea deciziei consiliului
nr 07/10-05 din 21 august 2015
“Cu privire la constituirea Consiliului de Administraţie
la Î.M. Gospodăria Comunal Locativă”
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

10/18 S-A EXAMINAT

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului
Luînd în consideraţie că mandatul consilierului Enachi Tudor ales pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova a fost ridicat prin Hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale Nr. 4238 din 26 octombrie 2015 “Cu privire la atribuirea unui
mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi, raionul Călăraşi”, se propune
ca Dl Enachi Tudor, membrul Consiliului de Administraţie la Î.M. „ Gospodăria
Comunal Locativă ” se fie substituit cu un alt membru.
Iacob Mândrescu , consilier s-a propus ca membru în consiliul de administraţie
Deoarece următorul pe lista Partidului Liberal Democrat este dl Fisticanu Ion, iar
acesta nu doreşte.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 2, s-au abţinut- 1
10/19 S-A EXAMINAT : „Cu privire la programul de activitate a consiliului
orăşenesc pe trimestrul I al anului 2016”
( Raportor Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului,
A prezentat programul de activitate a consiliului pentru trimestrul I al anului 2016
cu chestiunile de bază indicate în anexă.

Nicolae Rozembac, consilier a propus ca la următoarea şedinţă ordinară în
continuare sub pct.4 să fie chestiunea sub nr. 2 din Acordul semnat de PPEM şi
primar.
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 -23, contra- 0, s-au abţinut- 0
10/20 S-A EXAMINAT : Cu privire la majorarea indemnizaţiei alesului local”
( Raportor dl Vasile Banari- consilier)
Dl consilier a raportat proiectul deciziei semnat de 12 consilieri .
Dl Petru Puţuntic, consilier a adresat întrebarea raportorului cît de argumentat
prin cifre este proiectul deciziei, ar trebui să se calculeze salariul unui angajat să se
înmulţească la orele de lucru care le au consilierii în şedinţe, cît costă ora reală de
lucru a unui consilier. Aceştia sunt bani publici luaţi din buget, în loc să se aloce la
stadion , la copii, neargumentat se iau bani din bugetul local, iar partidele sociale
proiectul dat sa-l respingă complet, nu este un proiect care ar bucura societatea şi
nu e corect faţă de un lucrător de la gospodăria comunală sau faţă de intendent.
Dna Reazanţev Eudochia, consilier,
Indemnizaţiile de consilier au fost relativ nu demult introduse, 12 ani a lucrat fără
indemnizaţie şi a lucrat bine, s-a străduit să ajute şi să fie receptivă la ofertele
oamenilor simpli. Cel care-şi onorează cinstit obligaţiunile de consilier, care
munceşte nu doar în şedinţele de consiliu, munca consilierului este zi de zi.
Doamna consilier pentru fiecare adresare a cetăţeanului se deplasează la faţa
locului chiar dacă nu cunoaşte persoana şi aceasta este o plată pentru munca
depusă. Statul a hotărît să fie remunerată munca alesului local.
Nu întotdeauna statul a remunerat corect oamenii care-şi fac munca, pentru
verificarea caietelor, testelor, eseelor primeşte lunar 28 de lei. Cei care nu doresc
prin cerere pot renunţa la indemnizaţia de consilier dar nu trebuie umiliţi cei pentru
care 700 lei sunt bani.
Alexei Cotelea, consilier
Dl consilier a spus că vine anul 2016 care va fi un an foarte greu, posibil că nu se
vor plăti lefurile celea mizere, cei care au vrut să fie consilieri au vrut să rezolve
nişte probleme a societăţii dar nu cele proprii şi de aceea remunerarea de consilier
era bine cînd lipsea şi se lucra pentru societate. Să ceri în condiţiile date mărire
este fariseec, trebuie să vă gîndiţi la pensiile oamenilor, sau celor care le dăm
ajutor. Majoritatea consilierilor au lucrul de bază, iar indemnizaţia care este acuma

este suficientă. Primăria nu are bani de unde să achite şi trebuie sa-i punem în
situaţia să-i caute pentru a plăti consilierilor.
Arapan Veaceslav, consilier
Ca remarcă a concretizat faptul că trebuie luat în calcul orele de lucru al unui
consilier raportate la 160 de ore al unui angajat.
Nicolae Melnic, primar
Dl primar a adus argumente că nu ştie dacă această indemnizaţie constituie mult
sau puţin , dar specialiştii primăriei au lucrat două luni la elaborarea bugetului
primăriei. În decizie este necesar de indicat sursa de finanţare, neindicarea acesteia
urmează de a fi modificat tot bugetul primăriei.
Dl Petru Puţuntic , consilier a propus ca acest proiect de decizie să fie votat
nominal
Preşedinţii comisiilor de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţelor comisiilor consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -9, contra- 5, s-au abţinut- 9 proiectul deciziei nu a acumulat
numărul necesar de voturi

10/21-01 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501102, suprafaţa aproximativ 1,0 ha, la solicitarea cet.Bătrîncea Radion.
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 -23, contra- 0, s-au abţinut- 0

10/21-02 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501215, suprafaţa aproximativ 0,4 ha la solicitarea cet.Potrîmbă Grigore.
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 -23, contra- 0, s-au abţinut- 0
10/21-03 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a explicat că în conformitate cu Planul Urbanistic General (PUG)
zona dată este una cu un pericol înalt de alunecări de teren.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -23, contra- 0, s-au abţinut- 0
10/21-04 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501111, suprafaţa aproximativ 0,3 ha, la solicitarea cet.Leahu Vasile.

Specialistul a explicat că terenul dat este folosit ca cale de acces spre loturile de
pămînt învecinate
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 9, s-au abţinut- 14 proiectul deciziei nu a
acumulat numărul necesar de voturi

10/21-05 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia p/u construcții situat pe str.Alexandru Cel Bun f/n
în preajma BTA-28 în sectorul cadastral 2501218, suprafaţa aproximativ 0,3 ha.
Mitrea Constantin, consilier a explicat că terenul proprietate publică nu este
format ca bun imobil , însă destinaţia lui este de spaţii verzi.
Nicolae Melnic, primar a vorbit că nu este posibil de format bun imobil fără a
închide accesul spre BTA-28.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 9, s-au abţinut- 14 proiectul deciziei nu a
acumulat numărul necesar de voturi

10/21-06 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la formarea bunului imobil
prin divizare, teren proprietate
publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil prin
divizare , din terenul cu destinaţia construcţie locativă, cu suprafaţa de 0,1454ha

cu numărul cadastral 2501203210 situat pe I str. M. Viteazu,32, prin divizare se
formează două bunuri imobile cu următoarele suprafeţe:
– 0,07 ha proprietatea cet.Stratulat Ștefan.
– 0,0754 ha proprietatea APL.
Nu este posibilă divizarea bunului imobil din cauza că pe toată suprafaţa terenului
sunt amplasate construcţii înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile.
În urma procesului- Verbal a Comisiei de expertizare şi delimitare a terenurilor cu
concluzia că nu poate fi format bun imobil separat, va fi posibilă procurarea
terenului ca teren aferen, cu preţul indicat în anexa 1 din Legea nr.1308.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 9, s-au abţinut- 14 proiectul deciziei nu a
acumulat numărul necesar de voturi

10/21-07 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la formarea bunului imobil
prin divizare, teren proprietate
publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil prin
divizare ,din terenul cu destinaţia grădină, cu suprafaţa de 0,1616 ha cu numărul
cadastral 2501203124 situat pe I str. M. Viteazul 55, prin divizare se formează
două bunuri imobile cu următoarele suprafeţe:
– 0,1066 ha proprietatea cet.Dabija Silvia.
– 0,055 ha proprietatea APL.
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 -23, contra- 0, s-au abţinut- 0

10/21-08 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului
proprietate publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A prezentat informaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului proprietate
publică din domeniul privat al primăriei oraşului Călăraşi” destinaţie agricolă cu
suprafaţa de 0,3437 ha, numărul cadastral 2501102453, situat în extravilan;
în baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
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 -23, contra- 0, s-au abţinut- 0
10/21-09 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului
proprietate publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A prezentat informaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului proprietate
publică din domeniul privat al primăriei oraşului Călăraşi” lotul de pămînt,
destinaţie p/u construcție cu suprafaţa de 0,134 ha, numărul cadastral 2544206009,
situat pe str-la 2 Ion Creangă 10;
în baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
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 -23, contra- 0, s-au abţinut- 0
10/21-10 S-A EXAMINAT : „Cu privire la trecerea în proprietate a terenului
cu destinaţia grădini”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist

A prezentat cererea. Gavrilița Alexei, domiciliat pe str. Ștefan Cel Mare și Sfînt 11
de a i se trece în proprietate lotul, destinaţie grădini, cu suprafaţa de 0,084ha,
numărul cadastral 2501204435 situat în intravilan .
La cererea adresată consiliului nu a fost prezentat nici un temei legal pentru
trecerea în proprietate a lotului dat conform art.11 din Codul Funciar.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -3, contra- 3, s-au abţinut- 17 proiectul deciziei nu a
acumulat numărul necesar de voturi

10/21-11 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Curecheri Natalia domiciliată pe str. Tineretului
64 „Cu privire la stingerea dreptului asupra terenului cu destinație pentru
construcții situat pe str.Tineretului nr.cadastral 2501201165 cu suprafața de 36,5
% din 0,1101 ha decedatului Gavriliță Dumitru.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 1
10/22 S-A EXAMINAT :

“ Cu privire la aprobarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2016 în a doua lectură ”.
( Raportor Raisa Smolenschi –specialist)

Au luat cuvîntul :
Raportor Raisa Smolenschi –specialist
Dna specialist a propus spre aprobare Sinteza veniturilor,cheltuielilor,soldul
bugetului și sursele de finanțare ( anexa nr.1);
1.2.Sinteza veniturilor bugetului Primăriei oraşului Călăraşi (anexa nr.2);
1.3.Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc, conform clasificației
funcționale și pe programe (anexa nr.3);
1.4.Tipurile și cotele impozitelor și taxelor locale care vor fi încasate la
bugetul primăriei orașului Călărași (anexele nr.4/1;nr.4/2);
1.5.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către
instituţiile , finanţate de la bugetul primăriei oraşului Călăraşi (anexa nr.5);

1.6.Sinteza veniturilor colectate de către instituțiile bugetare, finanțate din
bugetul primăriei orașului Călărași (anexa nr.6);
1.7. Lista proiectelor de investiții și reparații capitale finanțate din bugetul
local (anexa nr.7);
1.9. La situaţia din 31 decembrie 2016, plafonul datoriei de stat şi plafonul
garanţiilor de stat acordate, vor constitui zero lei;
1.10.Efectivul-limită de personal pentru instituţile publice,finanţate de la
bugetul primăriei oraşului Călăraşi (anexa nr.8);
1.11.Se aprobă cuantumul Fondului de Rezervă al Primăriei oraşului
Călăraşi pe anul 2016, în mărime de 0,4%( 85,0 mii lei) din volumul total al
cheltuielilor pe anul 2016;
1.12. Transferurile de la bugetul de stat către bugetul primăriei oraşului
Călăraşi, în volum total de 11 391,9 mii lei (anexa nr.9 );
1.13. Transferurile de la bugetul local de nivelul I, către bugetul local de
nivelul II , în volum total de 95,6 mii lei.(anexa nr.10);
1.14.Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi pe
anul 2015.(anexa nr.11 ).
Iacob Mândrescu , consilier ,a adresat întrebarea de unde se vor lua bani pentru
strada C. Negruzzi.
Fisticanu Ion, consilier, a propus ca str. M.Sadoveanu să fie reparată în variantă
albă.
Ion Olari, consilier, a replicat primarului că blocul locativ cu o sută apartamente
din str. M.Eminescu este neiluminat, gropi şi s-a montat şi un bloc din care cauză
nu este acces din partea magazinului Fidesco.
Eudochia Reazanţev, consilier
Dna consilier a vorbit despre faptul că la Biblioteca „ Oricova „ sunt foarte puţini
cititori iar unităţi de personal 1, 5 , a propus să fie doar 0, 5 unitate.
La propunerea consilierului, dna Raisa Smolenschi a răspuns că pe timp de vară
numărul de cititori creşte, biblioteca organizează activităţi tematice cu cititorii.
Vasile Banari, consilier a propus ca Clubul Oricova să se comaseze cu Biblioteca
pentru optimizarea cheltuielilor.
Iacob Mândrescu, consilier a propus la capitolul Protejarea Patrimoniului
reparaţia acoperişului şi a pereţilor la Muzeul de Istorie şi Etnografie.
Ivas Nicolae, consilier, a adresat întrebarea cîţi bani s-au alocat pentru reparaţia
capitală a stadionului.

Nicolae Melnic, primar, a răspuns că acelea tribune care sunt acuma la stadion nu
sunt ocupate complet.
Ivas Nicolae, consilier, a făcut trimitere la anexa 4 şi a propus la pct.2 taxa 2 lei să
fie 5 lei
Preşedintele a supus votului propunerea dlui consilier
AU VOTAT

pro

-3, contra- 13, s-au

abţinut- 7 propunera nu a

acumulat numărul de voturi necesar

În continuare dl consilier a propus la pct.3 taxa de 5 lei să fie majorată la 15 lei,
iar la pct.8 taxa de 10 lei să fie majorată la 20 de lei.
Petru Puţuntic, consilier cu permisiunea preşedintelui a ieşit din şedinţă, total
consilieri prezenţi 22.
Nedelea Oleg, locuitor de pe str-la Vasile Lupu,
Dl a adus la cunoştinţa consilierilor că pe str-la Vasile Lupu apele iese la suprafaţă.
S-au strîns bani de la locuitori însă primăria nu face lucrările.
Nicolae Melnic, primar a explicat că este o zonă unde apele ies la suprafaţă. Este
proiect pe această stradă, este suma de 120 mii lei, însă proiectul de 5 300,0 mii
lei a fost micşorat iar lucrările s-au încetat la intersecţia cu str.Hajdeu , pentru alte
străzi nu s-au ajuns bani.
Arapan Veaceslav, consilier, a propus să fie incluse în buget străzile
V.Lupu;P.Halippa; B.P.Hajdeu; deoarece oamenii au contribuit iar primarul
respectiv trebuie să găsească sursa de finanţare.
Rozembac Nicolae, consilier a propus ca lucrările să fie făcute prin parteneriat
public-privat, oamenii tre să înţeleagă că ei au posibiltate de a participa la proiecte
cu contribuţia lor;
Nicolae Melnic, primar a explicat că precedentul consiliu a aprobat un
Regulament, însă primăria nu dispune de sumele necesare chiar şi atunci cînd
cetăţenii vin cu contribuţia lor.
Raisa Smolenschi, specialist, a explicat că contribuţia cetăţeanului la conectarea
la canalizare e în jur la 20 mii lei, costul mediu al unei gospodării. Pot fi 10
cetăţeni care să dispună de suma dată , însă primăria nu dispune de cota –parte ca
să acopere cheltuielile necesare.
Anii precedenţi cetăţenii prezentau lista materialelor, primăria le achita, iar aceştia
efectuau lucrările. În urma controlului Curtea de Conturi a interzis asemenea
modalitate, deoarece în proiect, nu era contribuţia cetăţeanului, în aşa caz obiectul

nu poate fi luat la bilanţul contabil şi transmis în gestiune economic Î.M. “GCL”.
Totodată achitînd materialele , primăria privează statul de careva impozite, prin
neachitare de TVA.
Nicolae Melnic, primar a vorbit că după calculele efectuate un metru de
canalizare în partea de Nord –Vest a oraşului costă 770 lei, iar oamenii nu dispun
de aşa sume.
Iacob Mândrescu, consilier şi Arapan Veaceslav, consilier au solicitat să fie
pusă la vot propunerea ca str-la II Dosoftei, I. Sprînceană şi str. V.Lupu să fie
incluse în proiectul deciziei , calculele au fost făcute, iar sursa de finanţare să o
identifice primarul.
La propunerea dlor consilieri, dna Raisa Smolenschi, specialist a răspuns că nu
este indicată sursa de finanţare respectiv lucrările nu vor putea fi executate sau
dacă se insistă urmează a fi excluse unele străzi din cele indicate şi înlocuite cu
propunerea parvenită.
Mihail Mirca, consilier a propus ca aceste străzi să fie incluse cînd se va repartiza
soldul disponibil.
Ion Olari, consilier a propus ca specialistul primăriei să vadă care străzi sunt mai
în dezastru, iar în 2016 să ne expunem.
Raisa Smolenschi, specialist a explicat că precum astăzi va fi aprobat bugetului ,
imediat de la inceputul anului se anunţă licitaţie publică care va dura aproape doua
luni.
Veaceslav Arapan, consilier, a propus ca suma să fie luată de la poziţia Reparaţia
străzii C.Negruzzi, deoarece este mai prioritar apa şi canalizarea.
Raisa Smolenschi, specialist a explicat că la prima şedinţă din 2016 cînd se va
rectifica bugetul din sold va fi posibil de alocat.
Dodon Valeri, consilier a adresat întrebarea cum rămîne cu strada unde apele ies
la suprafaţă şi cine va achita amenzile, fiindca de un an s-au ţinut banii şi nu s-a
decis nimic
AU VOTAT pro -14, contra- 6, s-au abţinut- 2
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

Mihail MIRCA
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