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MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 06
din 24 noiembrie 2017
„al şedinţei extraordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 22
Absenţi:
Dl Ion Mutu-nemotivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Constantin MITREA
AU VOTAT pro -22, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dna Eudochia Reazanţev
AU VOTAT pro -22, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor
funciare și pe bunurile imobiliare pe anul 2018”. ( Raportor Raisa Smolenschispecialist).
2. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2018.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
3. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi
Autorizaţiei de Construcţie/Desfiinţare pe anul 2018. ( Raportor Raisa Smolenschi
- specialist).
4. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
5. Cu privire la stabilirea parteneriatului cu Consiliul raional Călăraşi în scop de
interes comun. (Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
6. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017. (Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor vizînd
numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru
colaboratorii primăriei orașului Călărași pe anul 2018. ( Raportor Angela Căpăţînă
–contabil-şef ).
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8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului- limită al
autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism întru
asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a funcționarilor primăriei orașului
Călărași pe anul 2018. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef).
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Instituţiilor de Educaţie
Timpurie. ( Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
10. Cu privire la permisiunea de cazare. ( Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
11. Cu privire la acceptarea transmiterii bunurilor imobile din proprietatea publică
a statului în proprietatea publică a oraşului Călăraşi .(Raportor Elena Lungu –
specialist)
12. Cu privire la încetarea contractului de locaţiune. ( Raportor Nicolae Chitoroga
–specialist)
13. Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. ( Raportor Nicolae Chitoroga
–specialist)
14. Cu privire la prelungirea contractului de locatiune ( Raportor Nicolae
Chitoroga –specialist)
15. Cu privire la modificarea componenţei Comisiei Administrative. ( Raportor
Nicolae Chitoroga –specialist)
16. Cu privire la modificarea componenţei Comisiei de Licitaţie. ( Raportor
Nicolae Chitoroga –specialist)
17. Cu privire la permisiunea de transmitere în gestiune economică. ( Raportor
Nicolae Chitoroga –specialist)
18. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei . ( Raportor Nicolae Preguza –
arhitect-şef)
19. Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului
(Raportor Dl Melnic Nicolae – primarul oraşului).
20. Cu privire la permisiunea de utilizare a toponimicului “ Călăraşi” în marca
comercială “CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS” (Raportor Dna Ecaterina Melnicsecretarul consiliului)
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 orașului Călărași în sectorul
2501213 cu suprafața aproximativ
0,015 ha cu destinația pentru construcție,la
solicitarea cet.Țurcan Doinel.
2. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral
2501208608 cu suprafața de 0,3694 ha cu destinația pentru construcție,situat pe
str.Sportivelor,1.
3. Cu privire la actualizarea planului geometric al bunului imobil cu nr.cadastral
2501201333 cu suprafața de 0,1811 ha,destinația pentru construcții,situat pe
str.Mitropolitul Varlaam,86.
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4. Cu privire la schimbarea modului de folosință la terenul cu numărul cadastral
2501220118 cu suprafața de 0,0543 ha,din neproductive în agricol.
5. Cu privire la schimbarea modului de folosință la terenul cu numărul cadastral
2501220119 cu suprafața de 0,1983 ha,din neproductive în agricol.
6. Cu privire la schimbarea modului de folosință la terenul cu numărul cadastral
2501220120 cu suprafața de 0,0544 ha,din neproductive în grădini.
7. Cu privire la schimbarea modului de folosință la terenul cu numărul cadastral
2501203422 cu suprafața de 0,0496 ha,din neproductive în grădini.
8. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501208321,cu destinația pentru construcție,cu suprafața 0,0069 ha,situat pe
str.Divizia 80 de Gardă,cet.Căpățînă Ion.
9. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2501203244 cu destinația pentru construcție,cu
suprafața de 0,1044 ha situat pe str-la 2 Mihai Viteazul,1.
10.Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2501105482 cu destinație agricolă,cu suprafața de
0,1851 ha situat în extravilan.
11.Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu numărul cadastral
2501216176 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 38% cotă parte din
0,1847 ha situat pe str.Călărașilor,17 cet.Calin Ion.
12.Cu privire la completarea deciziei Nr.07/05-03 din 29 august 2008 ,,Cu privire
la atribuirea lotului pentru construcție locativă,,.
13.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața de 0,0565 ha din 0,1265 ha,nr.cadastral
2501203367 situat pe str.Vasile Lupu,19 cet.Severin Alexandra.
14.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 20,3% cotă parte din 0,0878 ha,nr.cadastral
2501201415 situat pe str.Alexei Mateevici,126,cet.Bătrîncea Radion.
15.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 0,2242 ha,nr.cadastral 2501202170 situat în
extravilan cet.Trifan Ion.
16.Cu privire la darea în locațiune a terenurilor cu numerele cadastrale
2501213222 suprafața de 0,0021 ha și 2501213221 suprafața de 0,0019 ha,cu
destinația pentru construcție.
şi condiţiile de
acordare altor plăţi de stimulare funcţionarilor publici din cadrul primăriei oraşului
Călăraşi” (Raportor A.Căpăţînă –contabil-şef)
22.„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul

Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic,
completată cu proiectul de decizie:

a propus ca ordinea de zi să fie
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06/21-17 Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat la terenul
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or.Călărași,cu numărul
cadastral 2501208299 cu destinația pentru construcții,situat pe str-la 2 Ștefan cel
Mare și Sfînt,7 cu suprafaţa totală actualizată din 0,0067 ha în 0,0174 ha. (Raportor
Ion Badaşcă- specialist)
Dl Veaceslav Arapan , consilier, a propus de a completa ordinea de zi cu
următoarele proiecte de decizie :
06/23 Cu privire la proiectarea obiectivului bustului în memoriam Doina şi Ion
Aldea Teodorovici, în scuarul Şcolii de Arte din oraşul Călăraşi. ( Raportor
Veaceslav Arapan-consilier)
06/24-01 Cu privire la construcţia obiectivului trotuarul din segmentul de drum pe
strada M.Varlaam.( Raportor Veaceslav Arapan-consilier)
06/24-02 Cu privire la construcţia obiectivului teren de joacă pentru copii din
sectorul Vătămăneasa, cu diverse genuri de activitate ( volei, baschet, fotbal,
topogane). ( Raportor Veaceslav Arapan-consilier)
06/24-03 Cu privire la construcţia obiectivului teren de joacă pentru copii din
sectorul Gimnaziului ION CREANGA,strada Mihail Sadoveanu intersecţie strada
Tineretului, cu diverse genuri de activitate ( volei, baschet, fotbal, topogane).
( Raportor Veaceslav Arapan-consilier)
Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri
1. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale
impozitelor funciare și pe bunurile imobiliare pe anul 2018”. ( Raportor
Raisa Smolenschi- specialist).
2. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul
2018. ( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
3. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi
Autorizaţiei de Construcţie/Desfiinţare pe anul 2018. ( Raportor Raisa
Smolenschi - specialist).
4. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
5. Cu privire la stabilirea parteneriatului cu Consiliul raional Călăraşi în scop
de interes comun. (Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
6. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017. (Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor
vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane
mobile pentru colaboratorii primăriei orașului Călărași pe anul 2018.
( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef ).
8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului- limită
al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un
autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a
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funcționarilor primăriei orașului Călărași pe anul 2018. (Raportor Angela
Căpăţînă –contabil-şef).
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Instituţiilor de
Educaţie Timpurie. ( Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
10.Cu privire la permisiunea de cazare. ( Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
11.Cu privire la acceptarea transmiterii bunurilor imobile din proprietatea
publică a statului în proprietatea publică a oraşului Călăraşi .(Raportor Elena
Lungu –specialist)
12.Cu privire la încetarea contractului de locaţiune. ( Raportor Nicolae
Chitoroga –specialist)
13.Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. ( Raportor Nicolae
Chitoroga –specialist)
14.Cu privire la prelungirea contractului de locatiune ( Raportor Nicolae
Chitoroga –specialist)
15.Cu privire la modificarea componenţei Comisiei Administrative. ( Raportor
Nicolae Chitoroga –specialist)
16.Cu privire la modificarea componenţei Comisiei de Licitaţie. ( Raportor
Nicolae Chitoroga –specialist)
17.Cu privire la permisiunea de transmitere în gestiune economică. ( Raportor
Nicolae Chitoroga –specialist)
18.Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei . ( Raportor Nicolae
Preguza –arhitect-şef)
19.Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului
Consiliului (Raportor Dl Melnic Nicolae – primarul oraşului).
20.Cu privire la permisiunea de utilizare a toponimicului “ Călăraşi” în marca
comercială “CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS” (Raportor Dna Ecaterina Melnicsecretarul consiliului)
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 orașului Călărași în sectorul
2501213 cu suprafața aproximativ
0,015 ha cu destinația pentru
construcție,la solicitarea cet.Țurcan Doinel.
2. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral
2501208608 cu suprafața de 0,3694 ha cu destinația pentru construcție,situat pe
str.Sportivelor,1.
3. Cu privire la actualizarea planului geometric al bunului imobil cu nr.cadastral
2501201333 cu suprafața de 0,1811 ha,destinația pentru construcții,situat pe
str.Mitropolitul Varlaam,86.
4. Cu privire la schimbarea modului de folosință la terenul cu numărul cadastral
2501220118 cu suprafața de 0,0543 ha,din neproductive în agricol.
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5. Cu privire la schimbarea modului de folosință la terenul cu numărul cadastral
2501220119 cu suprafața de 0,1983 ha,din neproductive în agricol.
6. Cu privire la schimbarea modului de folosință la terenul cu numărul cadastral
2501220120 cu suprafața de 0,0544 ha,din neproductive în grădini.
7. Cu privire la schimbarea modului de folosință la terenul cu numărul cadastral
2501203422 cu suprafața de 0,0496 ha,din neproductive în grădini.
8. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501208321,cu destinația pentru construcție,cu suprafața 0,0069 ha,situat pe
str.Divizia 80 de Gardă,cet.Căpățînă Ion.
9. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2501203244 cu destinația pentru construcție,cu
suprafața de 0,1044 ha situat pe str-la 2 Mihai Viteazul,1.
10.Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la
terenul cu numărul cadastral 2501105482 cu destinație agricolă,cu suprafața de
0,1851 ha situat în extravilan.
11.Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu numărul cadastral
2501216176 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 38% cotă parte din
0,1847 ha situat pe str.Călărașilor,17 cet.Calin Ion.
12.Cu privire la completarea deciziei Nr.07/05-03 din 29 august 2008 ,,Cu privire
la atribuirea lotului pentru construcție locativă,,.
13.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața de 0,0565 ha din 0,1265 ha,nr.cadastral
2501203367 situat pe str.Vasile Lupu,19 cet.Severin Alexandra.
14.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 20,3% cotă parte din 0,0878 ha,nr.cadastral
2501201415 situat pe str.Alexei Mateevici,126,cet.Bătrîncea Radion.
15.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 0,2242 ha,nr.cadastral 2501202170 situat
în extravilan cet.Trifan Ion.
16.Cu privire la darea în locațiune a terenurilor cu numerele cadastrale
2501213222 suprafața de 0,0021 ha și 2501213221 suprafața de 0,0019 ha,cu
destinația pentru construcție.
17.Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat la terenul proprietate
publică din domeniul privat al primăriei or.Călărași,cu numărul cadastral
2501208299 cu destinația pentru construcții,situat pe str-la 2 Ștefan cel Mare și
Sfînt,7 cu suprafaţa totală actualizată din 0,0067 ha în 0,0174 ha
22.„ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de
acordare altor plăţi de stimulare funcţionarilor publici din cadrul primăriei oraşului
Călăraşi” (Raportor A.Căpăţînă –contabil-şef)
23. Cu privire la proiectarea obiectivului bustului în memoriam Doina şi Ion Aldea
Teodorovici, în scuarul Şcolii de Arte din oraşul Călăraşi. ( Raportor Veaceslav
Arapan-consilier)
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24/01 Cu privire la construcţia obiectivului trotuarul din segmentul de drum pe
strada M.Varlaam.( Raportor Veaceslav Arapan-consilier)
24/02 Cu privire la construcţia obiectivului teren de joacă pentru copii din sectorul
Vătămăneasa, cu diverse genuri de activitate ( volei, baschet, fotbal, topogane). (
Raportor Veaceslav Arapan-consilier)
24/03 Cu privire la construcţia obiectivului teren de joacă pentru copii din sectorul
Gimnaziului ION CREANGA,strada Mihail Sadoveanu intersecţie strada
Tineretului, cu diverse genuri de activitate ( volei, baschet, fotbal, topogane).
( Raportor Veaceslav Arapan-consilier)
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare
a cotelor concrete ale impozitului funciar şi pe
bunurile imobiliare pentru anul 2018”
(Raportor Nicolae Melnic –primar
coraportor dna Raisa Smolenschi-specialist)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Nicolae Melnic, primar, a prezentat aleşilor locali cotele concrete ale
impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice
pentru anul 2018 ( se anexează).
A vorbit despre audierea publică desfăşurată la 15 .11.2017, pe subiectul cotei
impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare.
În cadrul şedinţei s-au prezentat agenţii economici, consilieri locali, manageri de
instituţii şi alte persoane cointeresate.
Nicolae Rozembac, consilier, a propus de a micşora cota impozitului la garaje, de
la 0,3 % la 0, 2 %.
Dl Nicolae Melnic, primar a atenţionat aleşii locali să respecte Legea cu privire la
conflictul de interese.
Dl Constantin Mitrea, preşedintele şedinţei a supus votului propunerea dlui
consilier Nicolae Rozembac.
AU VOTAT pentru -4, contra- 0, abţinut- 15 propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

Viorel Juşcov – Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv
În temeiul art. 14(2)p) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436 din
28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;

8

Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei
AU VOTAT pentru -14, contra- 0, abţinut- 5
06/02 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare
a taxelor locale pentru anul 2018”.
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Raisa Smolenschi, specialist a explicat că în scopul asigurării părţii de
venituri a bugetului primăriei oraşului Călăraşi în anul 2017,
În conformitate cu Titlul VII din Codul Fiscal (Taxele locale ) nr.1163-XII din 24
aprilie 1997 şi Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,
Este necesar de a aproba taxele locale pe anul 2018.
Proiectul de decizie a fost discutat în cadrul audierilor publice ( procesul verbal se
anexează).
Pe anul 2018 se propune de majorat taxa locală doar pentru staţiile PECO în
cuantum de 25 000 lei, o majorare de 30%, în rest taxele rămîn neschimbate.
Dl Ion Olari, consilier a propus de majorat taxa la staţiile PECO doar cu 10 %,
ceea ce ar constitui 17 000 lei.
Dl Constantin Mitrea, preşedintele şedinţei a supus votului propunerea
consilierului
AU VOTAT pentru -8, contra- 11, abţinut- 0 propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

Dl Petru Puţuntică, consilier, a propus ca agenţii economici în primul an de
activitate să fie scutiţi cu 50 %.
Dl Constantin Mitrea, preşedintele şedinţei a supus votului propunerea
consilierului
AU VOTAT pentru -6, contra- 0, abţinut- 14 propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

Dl Petru Puţuntică, consilier, a propus de a majora taxa pentru comercializarea
materialelor de construcţie
Pînă la 100 m2 -6500 lei
De la 100,01 m2 – 200 m2 - 7000 lei
7600 lei

De la 200,01 m2 – 300 m2 Mai mult de 300,01 m2 -15 300 lei

Dl Constantin Mitrea, preşedintele şedinţei a supus votului propunerea
consilierului.
AU VOTAT pentru -15, contra- 0, abţinut- 5
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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.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Dl Constantin Mitrea, preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei cu
completările votate.
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 2
06/03 S-A EXAMINAT : “Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea
certificatului de urbanism şi Autorizaţiei de
construcţie/desfiinţare pe anul 2018”
( Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
Au luat cuvîntul :
Raisa Smolenschi -specialist
A explicat că în conformitate cu Legea nr.153 din 30.07.2015 „Privind modificarea
şi completarea Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţie”;
Art.27 din Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie, anual urmează a fi aprobată plata pentru emiterea certificatului de
urbanism şi a autorizaţiei de construire /desfiinţare, după cum urmează:
a) Plata pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a
certificatului de urbanism informativ – 50 lei;
b) Plata pentru emiterea autorizației de construire/desființare - 100 lei.
Nu se achită plata pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de
construire/desființare pentru obiectele finanțate din mijloace financiare publice.
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.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/04 S-A EXAMINAT :

”Cu privire la modificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

Au luat cuvîntul :
Raisa Smolenschi -specialist
În temeiul Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;
Legea nr.33 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de Stat pe anul
2017 nr.279 din 16.12.2016;
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Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile
bugetar-fiscale;
În conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din
24.12.2015.
Primăria orașului a semnat cu Fondul pentru Eficiență în Energetică 2
contracte de grant ,conform cărora FEE era obligat să cofinanțeze:
* cu 727,0 mii lei procurarea utilajului electric pentru Grădinița-creșă nr.1
“DoReMicii”;
* cu 916,4 mii lei extinderea rețelelor de iluminat public stradal și instalarea
corpurilor de iluminat de tip LED;
Ambele proiecte au fost implementate de primărie, însă primăria n-a beneficiat
de cofinanțare din partea FEE ,conform prevederilor contractelor de grant.În
adresa FEE au fost expediate solicitări de finanțare ,care însă n-au fost onorate.
Avînd în vedere faptul, că e sfîrșit de an bugetar și există riscul ca bugetul
primăriei orașului pe anul 2017 să nu fie executat ,atît la partea de venituri, cît și la
partea de cheltuieli, se propune de micșorat bugetul primăriei cu 500,0 mii lei,
inclusiv:
La capitolull Venituri - 500,0 mii lei la codul 144214-Donații voluntare pentru
cheltuieli capitale
La capitolul Cheltuieli – 355,0 mii lei la Grupa funcțională 09- Învățămînt; 145,0 mii lei la Grupa funcțională 06 , subprogram 7505- Iluminarea orașului.
În conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului Fiscal , începînd cu
01.01.2017,cota de impozitare a bunurilor imobiliare pentru persoanele juridice s-a
majorat de la 0,1% la 0,3% , adică de 3 ori. Supraîncasările în bugetul primăriei
pe anul 2017 ,din impozitul pe bunurile imobiliare, vor constitui , estimativ 450,0
mii lei.
În același timp, toate sălile de jocuri de noroc,care activau anterior pe
teritoriul orașului, și-au încetat activitatea pe parcursul trimestrului I a anului
2017.Ca urmare, se atestă neîncasări la Taxa locală - Taxa pentru unitățile
comerciale și/sau prestări servicii, în sumă estimativă de 400,0 mii lei.
În conformitate cu Legea nr.230 din 10 noiembrie 2017 Cu privire la
modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279/2016
au fost majorate transferurile cu destinație specială pentru majorarea salariului
cadrelor didactice și a personalului auxiliar, pentru angajații din instituțiile de
educație timpurie și școli sportive, în sumă totală de 222,8 mii lei.
În tăblița de mai jos sunt reflectate modificările la capitolul Venituri ,
propuse spre aprobare :
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Denumirea veniturilor

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

Venituri total
inclusiv : I .Venituri proprii,total
Impozitul pe venitul persoanelor fizice
Impozitul funciar
Impozitul pe bunurile imobiliare
Impozite pe proprietate cu caracter
ocazional
Taxa pentru servicii specifice
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor
și pentru practicarea unor genuri de
activitate
Renta
Taxe și plăți administrative
Comercializarea mărfurilor și serviciilor
de către instituțiile bugetare
Amenzi și sancțiuni administrative
Donații voluntare pentru cheltuieli
curente
Donații voluntare pentru cheltuieli
capitale
Alte venituri
II.Transferuri
Inclusiv:
Transferuri primite între bugetul de stat și
bugetele locale de nivelul I
- transferuri curente primite cu destinație
specială pentru instituțiile preșcolare
- transferuri curente primite cu destinație
specială pentru școlile sportive
-transferuri curente primite cu destinație
generală de la bugetul de stat
-transferuri capitale cu destinație
specială de la bugetul de stat
-transferuri cu destinație specială pentru
reparația drumurilor publice locale

Modificări Plan
propuse
modificat
Mii lei
Mii lei

1111
1131
1132
1133

Plan
precizat
la zi,
mii lei
29 192,2
11 806,2
3520,0
194,9
941,3
7,5

1144
1145

2881,2
413,0

-400,0

1415
1422
1423

178,4
6,2
1506,0

1431
1441

20,0
5,0

1442

2117,7

1451

15,0
17 386,0

1912

17 386,0

191211

8502,1

+151,4

8653,5

191213

4151,4

+71,4

4222,8

191230

1056,1

1056,1

191420

2000,0

2000,0

191216

1676,4

1676,4

Cod
ECO

-277.2
-500,0
-8,0
+422,0

28 915.0
11 306,2
3512,0
194,9
1363,3
7,5
2481,2
413,0

178,4
6,2
1506,0
-6,0

-500,0
-8,0
+222.8

14,0
5,0
1617,7
7,0
17 608.8
17 608,8

La reparația capitală a străzii C.Negruzzi , au apărut lucrări neprevăzute ,
estimativ în sumă de 50,0 mii lei, pentru construcția rigolei de scurgere a apelor
pluviale și pentru construcția canalului de drenare a apelor subterane. În același
timp , la subprogramul 0301-Exercitarea guvernării se atestă o economie a planului
de finanțare, din cauza nevalorificării depline a contractului de elaborare a
planurilor cadastrale.
Se propune de redirecționat 50,0 mii lei la subprogramul 6402-Dezvoltarea
drumurilor din contul subprogramului 0301-Exercitarea guvernării.
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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.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
6/05 S-A EXAMINAT:
„Cu privire la stabilirea parteneriatului între
Primăria orașului Călărași și Consiliul Raional Călărași
în scopul implementării proiectului “Sistemul de supraveghere și
monitorizare NVR 32 ch 2Mpx în or.Călărași
(Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist
În scopul implementării proiectului de interes comun “Sistemul de supraveghere și
monitorizare NVR 32 ch 2Mpx în or.Călărași ”,inițiat de Consiliul raional Călărași
și Inspectoratul de Poliție Călărași se propune de a accepta participarea Consiliului
orășenesc Călărași, în calitate de Partener,la implementarea proiectului „Sistemul
de supraveghere și monitorizare NVR 32 ch 2Mpx în oraşul Călărași”, cu un
cost estimativ de 5 734,55 USD, iar contribuția Consiliului orășenesc Călărași,
pentru susținerea proiectului nominalizat, se stabilește în cuantum de 50% din
valoarea contractului de antrepriză (estimativ 2 867,26 USD).
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.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/06-01 S-A EXAMINAT

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

Au luat cuvîntul:
Dl viceprimar a prezentat cererea dlui Stratan Vasile, proprietarului casei
incendiate din str-la 3 Ştefan cel Mare nr.13.
S-a propus consiliului orăşenesc de a aloca mijloace băneşti din Fondul de Rezervă
al primăriei oraşului Călăraşi pentru anul 2017, în sumă de 3 000 lei, pentru
recuperarea parțială a pierderilor materiale distruse ca urmare a incendiului din
09 noiembrie 2017.
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Valeriu Gorincioi – membrul comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art.14 (2) b) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/06-02 S-A EXAMINAT

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

Au luat cuvîntul:
Dl viceprimar a prezentat cererea dlui Jomir Ion, cu privire la acordarea unui
suport financiar, în sumă de 3800 lei, în scopul compensării parțiale a cheltuielilor
de reparație a str.M.Varlaam,deteriorat de ploile puternice din iunie 2017.
Valeriu Gorincioi – membrul comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art.14 (2) b) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/07 S-A EXAMINAT : “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
aprobarea normativelor vizînd numărul
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri,
telefoane mobile pentru colaboratorii Primăriei
oraşului Călăraşi pentru anul 2018.
( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef )
Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef
Dumneaiei a explicat consilierilor că conform Hotărîrii Guvernului nr. 1362 din
22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor
de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor
administrației publice, este necesar anual de aprobat prin decizia consiliului acest
normativ.
S-a propus de aprobat următoarele normative de asigurare cu mijloace de
legătură telefonică pentru anul 2018:
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a) pentru fiecare unitate de personal cîte un număr, total -20.
b) telefon/fax - 3 numere, pentru 3 unităţi de personal;
c) aparat multifuncţional (xerox,fax, imprimantă)- 7 unităţi
c) telefoane mobile – 10 unităţi, abonamentul Unic Voice- 59 lei
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.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/08 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind reglementarea numărului-limită al
auoturismului întru asigurarea îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor
primăriei oraşului Călăraşi pentru anul 2018”.
( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef )

Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef
Dumneaiei a explicat consilierilor că conform Hotărîrii Guvernului nr. 1404 din
30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către
autorităţile administraţiei publice”, urmează a fi aprobat numărul de autoturisme şi
parcursul limită pentru anul 2018, regulamentul se anexează.
Dl Nicolae Rozembac, consilier a propus ca regulamentul să fie completat prin
indicarea persoanei care eliberează zilnic foi de parcurs.
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.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 3
Dl Constantin Mitrea, presedintele sedintei a propus de a discuta chestiunile
06/09-01, 06/09-2 si 06/09-03 concomitent, deoarece vizeaza institutiile de
educatie timpurie din orasul Calarasi.
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06/09-01,02,03 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea Regulamentului
de funcționare a IET de tip Creșă - Grădinița
” Lăstărel”, Guguţă si DoReMicii din oraşul Călărași”
( Raportor Victor Ambroci -Viceprimar )
Au luat cuvîntul :
Raportor Victor Ambroci-viceprimar
A prezentat Regulamentul de funcționare a IET de tip Creșă - Grădiniță (se
anexează).
A vorbit ca acest regulament a fost discutat în cadrul audierilor publice din 15
noiembrie 2017.
În urma aprobării de către consiliul orăşenesc directorii instituției, vor asigura
informarea angajaților și părinților prin intermediul ședințelor, atelierelor de lucru,
pagina web, etc. despre prevederile prezentului regulament.
Dl Iacob Mândrescu, consilier, a întrebat raportorul dacă pentru instituţia de
educaţie tmpurie “ Lăstărel “ şi “ Guguţă” sunt deciziile de fondare.
Dl Veaceslav Arapan, consilier a întrebat dacă acest regulament se aprobă pe o
perioadă determinată şi unde este indicat numărul limită de copii pentru fiecare
grupă.
Dna Tatiana Spînu, directorul IET “ Lăstărel” a propus de a diviza acele grupe
unde se depăşeşte numărul de 28 de copii, sau să se aloce la salariu un supliment.
La propunerea dată dna Angela Căpăţînă , contabil-şef, a explicat că Legea
nr.351 nu este modificată la prevederile Codului Educaţiei.
Mihai Mirca, consilier, a propus ca în grupe creşă numărul de copii să nu
depăşească 15 , iar grupele de la 3 la 6 ani pînă la 20 de ani.
Gorincioi Valeriu – preşedintele
comisiei de specialitate pentru probleme
sociale, transport public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2(b),(c) și 19(3) din Legea privind administrația publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul de decizie cu propunerea
consilierului Mihai Mirca
AU VOTAT pentru -19, contra- 0, abţinut- 2
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06/10 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la permisiunea de cazare”.
( Raportor Victor Ambroci-viceprimar )

Au luat cuvîntul :
Raportor Victor Ambroci
Dl raportor a pus în discuţie cererea elevei L.T.„V.Alecsandri ,Elena Plăcintă ,
sportiva de performanță a secției de judo , campioană a Republicii Moldova la
Judo și Sambo.
Acordul Dlui Vasile Bondari, directorul Școlii Șportive „Mihai Viteazul” .
S-a prezentat Acordul Dlui Vasile Bondari, directorul Școlii Șportive „Mihai
Viteazul” cu privire la permisiunea de cazare cu titlu gratuit a elevei ,Elena
Plăcinză, în căminul Școlii Sportive „Mihai Viteazul” ,începînd cu 01.12.2017 pînă
la 31.05.2018 .
Gorincioi Valeriu – preşedintele
comisiei de specialitate pentru probleme
sociale, transport public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2(b),(c) și 19(3) din Legea privind administrația publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/11 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la acceptarea transmiterii bunurilor
imobile proprietatea publică a statului în
proprietatea publică a oraşului Călărași”.
( Raportor Elena Lungu- specialist )

Au luat cuvîntul :
Raportor Elena Lungu , specialist
Dna raportor a propus consiliului de a accepta transmiterea bunurilor imobile
proprietatea publică a statului în proprietatea publică a oraşului Călărași,conform
anexelor.
- terenurile cu drept de folosinţă(anexa 1)
- terenurile aferente blocurilor locative(anexa2)
- bunuri imobile locative(anexa3)
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2)v) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
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Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/12 S-A EXAMINAT : “Cu privire la încetarea contractului de locaţiune”.
( Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Chitoroga , specialist
a propus consiliului orăşenesc de a înceta contractual de locaţiune nr.164 din 16
mai 2011 încheiat între Primăria or.Călărași și Î.M „LOTERIA Moldovei”S.A
asupra terenului cu nr.cadastral 2501213223,mod de folosință pentru
construcție,suprafața de 0,0009 ha , pe motivul că locatarul nu a depus demers
referitor la prelungirea contractului de locațiune
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2)v) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/13 S-A EXAMINAT:“Cu privire la încetarea contractului de locaţiune”.
( Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Chitoroga , specialist
A prezenta notificarea de reziliere a contractului de arendă funciară înaintată de
locatar prin care solicită rezilierea contractului de locațiune nr.134 din 29.04.2008
încheiat între Primăria or.Călărași și „Business Market” S.R.L. începînd cu
01.12.2017
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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06/14-01S-A EXAMINAT: Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune
( Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Chitoroga , specialist
A prezentat demersul Î.M. „Secția Construcții Capitale”,în persoana șefului
dl.Boris Golberg,cu privire la prelungirea contractului de locațiune nr.81 din
01.01.2005 , pe termen de un an.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/14-02S-A EXAMINAT: Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune
( Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Chitoroga , specialist
A prezentat demersul demersul Inspectoratului Ecologic de Stat ,în persoana
șefului dl.Valeriu NANI,cu privire la prelungirea contractului de locațiune nr.90
din 01.05.2005 pe un termen de un an.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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06/15 S-A EXAMINAT:

Cu privire la modificarea componenței
Comisiei Administrative
( Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )

Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Chitoroga , specialist
A propus ca sintagma membrul comisiei „Bancu Octavian” să fie substituită cu
sintagma membrul „ Lazarchevici Andrei”- specialist
Se propune spre aprobare Comisia Administrativă în noua componență începînd
cu 24.11.2017
Președintele comisiei: dl.Ambroci Victor-viceprimarul orașului
Vicepreședintele:
dl.Preguza Nicolae-arhitect-șef
Secretar:
dl. Chitoroga Nicolae-jurist
Membri:
dl Chicu Ion - specialist în construcții,gospodărie comunală
și drumuri
dl.Lazarchevici Andrei-specialist
dl.Jușcov Viorel-consilier
dl.Banari Vasile-consilier
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2) w1) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/16 S-A EXAMINAT:

Cu privire la modificarea componenței
Comisiei de Licitație
( Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )

Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Chitoroga , specialist
A propus ca sintagma membrul comisiei„Martea Rodica” să fie substituit cu
sintagma membrul „ reprezentantul Consiliului Raional Călărași”
Se propune spre aprobare componenţa Comisiei de Licitație în noua componență
începînd cu 24.11.2017
Președintele comisiei: dl.Nicolae MELNIC-primarul orașului;
Secretar:
dl. Nicolae CHITOROGA-jurist;
Membri:
dl Ion BADAȘCĂ - specialist pentru RRF;
dna.Angela CĂPĂȚÎNĂ- Contabil –șef;
dl.Gheorghe LUPU- reprezentant IFS;
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dl.Iacob MÎNDRESCU- consilier;
dl.Ion MUTU – consilier;
dl.Mihai MIRCA- consilier;
dl.Veaceslav ARAPAN- consilier;
dna.Valentina BALABAN- consilier;
reprezentantul Consiliului Raional Călărași;
06/17 S-A EXAMINAT: „ Cu privire la permisiunea de transmitere în
gestiunea economică a bunurilor publice
proprietatea Primăriei or.Călărași”
( Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Raportor Nicolae Chitoroga , specialist
A prezentat demersul Consiliului raional Călărași în persoana președintelui dlui
Sergiu ARTENE cu privire la permisiunea transmiterii în gestiune economică a
bunurilor proprietate publică cu nr.cadastrale 2501208165.01 și respectiv
2501208165.02(cazangeria) situate în or.Călărași,str.Ștefan cel Mare și Sfînt,nr.12
împreună cu traseele și utilajul din cadrul acestora către Liceul Teoretic
„M.Sadoveanu”, înregistrate în drept de comodat de către Consiliul raional
Călăraşi, conform deciziei consiliului orăşenesc nr. nr.03/15 din 15.06.2017 „Cu
privire la darea în comodat a imobilului proprietate publică
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2) b) c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/18 S-A EXAMINAT: “Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
Au luat cuvîntul:
Dl arhitect –şef a prezentat cererea înregistrată sub nr.508 din 15.11.2017 de la
proprietarul Stratan Gheorghe cu domiciliul, r-nul Călăraşi, s.Nişcani însoţită de
avizele serviciilor(pompieri, ecologic, sanitar) şi acordul coproprietarilor, privind
schimbarea destinaţiei construcţiei cu numărul cadastral 2501216105.02, din
str.Alexandru cel Bun nr.188a, în spaţiu comercial şi prestări servicii-baie publică
cu piscină.
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Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2)f) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.306 din 30.03.2000
,,Despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării
destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor”, capitolul III, pct.32,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/19 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale secretarului consiliului orăşenesc”
(Raportor Nicolae Melnic -primar)

Au luat cuvîntul:
Primarul , dl Nicolae Melnic, a vorbit despre prevederile Art. 34, 36 din Legea Nr.
158- XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public” şi Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici şi necesitatea evaluării performanţelor profesionale a
secretarului consiliului orăşenesc pentru anul 2017.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/20 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la permisiunea de utilizare
a toponimicului Călăraşi”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)

Au luat cuvîntul:
Secretarul consiliului, a prezentat demersul S.R.L.,,Călăraşi Divin Plus” ,
inregistrată cu nr. 496 din 26.06.2017 privind permisiunea utilizării toponimicului
“ Călăraşi” în marca comercială CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS, în scopuri de
publicitate şi altele legate de comercializarea produselor sale.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
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Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
Cu permisiune preşedintelui de şedinţă a plecat consilierul Ion Olari.
Total prezenţi 21 consilieri
06/21-01 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, terenul cu destinaţia pentru construcție situat în intravilan în sectorul
cadastral 2501213, cu suprafaţa aproximativ 0,015 ha,la solicitarea cet.Țurcan
Doinel.
Dl Ţurcan Doinel,agent economic a solicitat permisiunea consiliului de a pemite
formarea bunului imobil, avîn d intenţia de a-l procura la licitaţie , în scopul de a
amenaja un loc pentru vînzarea produselor de patiserie.
Dl Veaceslav Arapan , consilier, a atenţionat că planul geometric nu coincide cu
planul real al terenului.
Dl Petru Puţuntic, consilier, a argumentat că locul unde se cere formarea bunului
imobil este aglomerat şi intersecţia cu drumul R1 este complicată şi urmează a fi
descărcată de fluxul de trafic.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -7, contra- 0, s-au abţinut- 0

proiectul deciziei nu a acumulat
numărul necesar de voturi
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06/21-02 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A propus de a actualiza planului geometric al terenului cu destinația pentru
construcție, cu suprafaţa 0,3694 ha,cu nr.cadastral 2501208608 situat pe str.
Sportivelor,1.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-03 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A propus de a actualiza planului geometric al terenului al terenului cu destinația
pentru construcție, cu suprafaţa 0,1811 ha,cu nr.cadastral 2501201333 situat pe str.
Mitropolitul Varlaam,86.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-04 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A prezentat cererea nr.483 din 25.10.2017 cet.Leahu Ioana privind modificarea
modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 2501220118 cu suprafaţa
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de 0,0543 ha situat în extravilan,din neproductive în teren cu modul de folosință
grădini.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-05 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A prezentat cererea nr.484 din 25.10.2017 cet. Leahu Ioana privind modificarea
modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 2501220119 cu suprafaţa
de 0,1983 ha situat în extravilan,din neproductive în teren cu modul de folosință
agricol.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-06 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A prezentat cererea nr.482 din 25.10.2017 cet.Leahu Ioana privind modificarea
modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 2501220120 cu suprafaţa
de 0,0544 ha situat în extravilan,din neproductive în teren cu modul de folosință
grădini.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
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Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-07 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A prezentat cererea nr.449 din 27.09.2017 cet.Amarii Ion privind modificarea
modului de folosință a terenului cu numărul cadastral2501203422 cu suprafaţa de
0,0496 ha situat în extravilan,din neproductiv în teren cu modul de folosință
grădini.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-08 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.491 din 03.11.2017 cet. Căpățînă Ion privind
stingerea dreptului de folosință asupra terenului cu destinația pentru construcții
situat pe str.Divizia 80 de Gardă,numărul cadastral 2501208321 cu suprafața
0,0069 ha.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
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În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-09 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.485 din 30.10.2017 cet.Reclari Maria privind
corectarea erorii comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul cu
numărul cadastral 2501203244 cu suprafața de 0,1044 ha, destinația pentru
construcție situat pe str-la 2 Mihai Viteazul,1,data nașterii a
proprietarului,decedatei Reclari Parascovia din 28.03.1966 în 06.10.1910.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-10 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.480 din 25.10.2017 cet.Burghelea Carolina
privind corectarea erorii comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul cu
numărul cadastral2501105482 cu suprafața de 0,1851 ha cu destinația agricolă
situat în extravilan,numele proprietarului din Burghilă Constantin în Burghelea
Constantin.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
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06/21-11 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la trecerea în proprietate
a terenului pentru construcţii”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.458 din 06.10.2017 cet. Calin Ion cu privire la
trecerea în proprietate a lotului destinaţie construcţie locativă cu numărul cadastral
2501216176 cu suprafața de 33% cotă parte din 0,1847 ha (0,0701ha) situat pe
str.Călărașilor,17,cet.Calin Ion.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-12 S-A EXAMINAT : „Cu privire la completarea Deciziei nr.07/05-03
din 29 august 2008,,Cu privire la atribuirea lotului pentru
construcție locativă,, ( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.471 din 17.10.2017 cet.Murug Irina cu privire
la atribuirea numărului cadastral la terenul atribuit prin decizia nr.07/05-03 din
29.08.2008.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
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06/21-13 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.460 din 10.10.2017 cet.Severin Alexandra cu
privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută
de legislaţie cu suprafaţa de 0,0565 ha cotă parte din 0,1265 ha cu numărul
cadastral 2501203367 cu destinația pentru construcție,situat pe str.Vasile Lupu,19.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-14 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.472 din 17.10.2017 cet.Bătrîncea Radion cu
privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută
de legislaţie cu suprafaţa de 20,3% cotă parte din 0,0878 ha cu numărul cadastral
2501201415 cu destinația pentru construcție,situat pe str.Alexei Mateevici,126.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
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06/21-15 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 486 din 31.10.2017 cet.Trifan Ion cu privire la
cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de
legislaţie cu suprafaţa de0,2242 ha,cu numărul cadastral 2501202170 cu destinația
agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/21-16 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în locațiune prin licitaţie
a terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia cu privire la darea în locațiune prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul privat al primăriei oraşului Călăraşi, pe
o periodă de 3 ani,a loturilor de teren cu destinaţia pentru construcție situate în
intravilan cu următoarele numere cadastrale:
1)2501213221 cu suprafața de 0,0019 ha
2)2501213222 cu suprafața de 0,0021 ha.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0

30

06/21-17 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
actualizat” ( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia cu privire la la aprobarea planului geometric
actualizat la terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei oraşul
Călăraşi cu numărul cadastral 2501208299 cu destinația pentru construcții,situat pe
str-la 2 Ștefan cel Mare și Sfînt,7 cu suprafaţa totală actualizată din 0,0067 ha în
0,0174 ha.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/22 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
modul şi condiţiile de acordare altor plăţi de
stimulare funcţionarilor publici din cadrul
primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
A luat cuvîntul :
Dna Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef
A propus spre aprobare Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare
altor plăţi de stimulare a funcţionarilor publici din cadrul primăriei oraşului
Călăraşi, elaborate în conformitate cu art.5 alin (1), art.71 alin.(3) Legii nr.48 din
22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici,
Art.39 Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publcă şi statutul
funcţionarului public.
Dl Vasile Gîlcă, consilier a propus la criteriile de evaluare să fie inclus şi criteriul
„competenţe în comunicare”
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.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
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06/23 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la proiectarea obiectivului”
( Raportor Veaceslav Arapan -consilier)

A luat cuvîntul :
Raportorul a vorbit despre iniţiativa de iniţiere a procedurii de proiectare a
bustului în memoriam Doina şi Ion Aldea Teodorovici, în scuarul Şcolii de Arte
din oraşul Călăraşi.
Dna Iurcu Mariana, custode la Muzeul de Istorie şi Etnografie Călăraşi
s-a expus asupra faptului că în oraşul Călăraşi au fost şi multe alte personalităţii
notorii care au contribuit la arta şi cultura oraşului.
Dl Petru Puţuntic, consilier a propus de a proiecta acest bust în scuarul din faţa
Consiliului raional Călăraşi.
Dl Iacob Mândrescu, consilier a prezentat aleşilor locali decizia consiliului
orăşenesc din anul 2008 unde s-a decii o compoziţie artistică.
Dna Raisa Smolenschi, specialist a specificat că donaţia sau fondurile colectate
pentru bust trebuie să fie transferate la contul primăriei oraşului Călăraşi pentru a fi
efectuată o asemenea lucrare.
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului a atenţionat asupra faptului că în
proiectul de decizie nu este specificată sursa de finanţare, făcînd trimitere la art.14
alin.(4) din Legea nr.436-XVI din 28 .12.2006 ce prevede: „ Consiliul local nu
poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de
acoperire a costului realizării deciziilor respective”.
Dl Valeriu Gorincioi, consilier a propus să fie aprobat un plan unde să fie
amplasate busturile.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 21 proiectul de decizie nu a
acumulat numărul necesar de voturi

06/24-01 S-A EXAMINAT : „Cu privire la construcţia obiectivului”
( Raportor Veaceslav Arapan -consilier)
A luat cuvîntul :
Raportorul a vorbit despre iniţiativa de iniţiere a procedurii de construcţie a
trotuarului din segmentul de drum pe str. M.Varlaam.
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului a atenţionat asupra faptului că în
proiectul de decizie nu este specificată sursa de finanţare, făcînd trimitere la art.14
alin.(4) din Legea nr.436-XVI din 28 .12.2006 ce prevede: „ Consiliul local nu
poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de
acoperire a costului realizării deciziilor respective”.
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Dl Nicolae Preguza, architect-şef
A specificat că este necesar de proiect tehnic, strada are doar partea carosabilă ( se
anexează Nota informativă)
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/24-02 S-A EXAMINAT : „Cu privire la construcţia obiectivului”
( Raportor Veaceslav Arapan -consilier)
A luat cuvîntul :
Dl Veaceslav Arapan, consilier a vorbit despre iniţiativa de a permite construcţia
terenului de joacă pentru copiii din sectorul Vătămăneasa, cu diverse genuri de
activitate ( volei, baschet, fotbal, topogane) , anexat schiţa amplasării.
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului a atenţionat asupra faptului că în
proiectul de decizie nu este specificată sursa de finanţare, făcînd trimitere la art.14
alin.(4) din Legea nr.436-XVI din 28 .12.2006 ce prevede: „ Consiliul local nu
poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de
acoperire a costului realizării deciziilor respective”, nu este indicată suprafaţa,
numărul cadastral şi planul geometric.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -9, contra- , s-au abţinut- 13 proiectul de decizie nu a
acumulat numărul necesar de voturi

06/24-03 S-A EXAMINAT : „Cu privire la construcţia obiectivului”
( Raportor Veaceslav Arapan -consilier)
A luat cuvîntul :
Dl Veaceslav Arapan, consilier
A venit cu iniţiativa de a construi teren de joacă pentru copii din sectorul
Gimnaziului ION CREANGA,strada Mihail Sadoveanu intersecţie strada
Tineretului, cu diverse genuri de activitate ( volei, baschet, fotbal, topogane) ,
anexat schiţa amplasării.
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Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului a atenţionat asupra faptului că în
proiectul de decizie nu este specificată sursa de finanţare, făcînd trimitere la art.14
alin.(4) din Legea nr.436-XVI din 28 .12.2006 ce prevede: „ Consiliul local nu
poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de
acoperire a costului realizării deciziilor respective”, nu este indicată suprafaţa,
numărul cadastral şi planul geometric.
Au votat: pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 21 proiectul de decizie nu a
acumulat numărul necesar de voturi
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