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MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 04
din 08 august 2017
„al şedinţei extraordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 19
Absenţi:
Dl Olari Ion -nemotivat
Dl Ştefan Bolea -nemotivat
Dl Veaceslav Arapan - motivat
Dl Ion Fisticanu –motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Valeriu Gorincioi
AU VOTAT pro -19, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Iacob MÂNDRESCU
AU VOTAT pro -17, contra- 0, abţinut- 0
Consilierul Iacob Mândrescu cu permisiunea preşedintelui şedinţei, pînă a trece la
ordinea de zi, a solicitat informaţie referitor la anunţul extinderea iluminatului stradal
pe str. Daneză, Păcii şi N.Testimiţeanu, publicate în Buletinul Achiziţiilor Publice
dar care nu au fost aprobate prin decizia consiliului orăşenesc nr.08/14 din
09.12.2016 Anexa 3.
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017.
(Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
2. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017. (Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
3. Cu privire la delegare. (Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
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04/01 S-A EXAMINAT :

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

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Raisa Smolenschi , a vorbit despre nota informativă la proiectul deciziei, unde
este indicat că Primăria orașului, în parteneriat cu Consiliul Raional Călărași și
Agenția de Dezvoltare Regională Centru, a început implementarea proiectului de
dezvoltare regională “ Valorificarea potențialului turistic în regiunea de Centru a
Republicii Moldova” , care prevede reparația capitală și construcția a mai multor
obiecte de menire social – culturală din oraș.
La efectuarea lucrărilor de reparație capitală a Muzeului de Istorie și Etnografie au
fost identificate unele lucrări, care n-au fost prevăzute în proiectul tehnic( construcția
rețelei electrice și rețelei de încălzire la etajul II și a.).Costul estimativ al lucrărilor
constituie 190,0-200,0 mii lei.
Reieșind din faptul , că Muzeul de Istorie și Etnografie nu va activa pe o perioadă
de 2-3 luni de zile , se estimează o economie a planului de finanțare în sumă
estimativă de 95,0 mii lei.
Suma restantă de 100,0 mii lei se propune de precizat din contul altor Grupe
funcționale ,inclusiv:
*90,0 mii lei din contul Grupei 01- Servicii de stat cu destinație generală, care
au fost preconizate pentru reparația curentă a scărilor clădirii primăriei.
*10,0 mii lei din contul grupei 10- Protecția socială , ca economie formată la
cheltuielile de personal, ca urmare a postului vacant de mediator comunitar.
Modificările propuse sunt reflectate în Anexa nr.3 la prezenta decizie.
Primăria orașului a avut planificate în bugetul pe anul 2017 3 obiecte
investiționale,inclusiv 2 proiecte de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare
și proiectul de construcție a instituției de educație timpurie Grădinița de copii de tip
“ casa pasivă ”(anexa nr.5 )
Avînd în vedere faptul, că obiectul Grădinița de copii nr.1 “DoReMicii” a fost
dată în exploatare în luna iulie curent și au rămas nevalorificate 39,1 mii lei , se
propune de precizat cheltuielile de finanțare la obiectul 9710- Construcția Grădiniței
de copii cu suma de 460,9 mii lei (500,0 mii lei – 39,1mii lei).
Mijloacele financiare economisite ,vor fi direcționate la acoperirea cheltuielilor
recurente a instituției.
Se propune de modificat Anexa nr.5 la decizia Consiliului orășenesc nr.08/14 din
09.12.2016 “Cu privire la aprobarea bugetuluii primăriei orașului Călărași pe a.2017
în lectura a doua ” prin micșorarea cheltuielilor la investiții capitale cu 39,1 mii lei.
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Planul precizat la cheltuieli investiționale va constitui 4217,9 mii lei (4257,0 mii lei –
39,1 mii lei).
În conformitate cu decizia Consiliului orășenesc nr.03/01 din 15.06.2017 „Cu privire
la alocarea mijloacelor bănești Agenției de Dezvoltare Regională Centru” agenției iau fost allocate 127,0 mii lei,ca contribuție la aciziționarea unei
autoutilitare.Mijloacele bănești au fost alocate din contul economiei formate la
obiectul de investiții capitale 9708-Construcția rețelei de canalizare pe str.V.Lupu cu
stradelele (etapa II).
Respectiv, se micșorează cu 166,1 mii lei(127,0+39,1) cheltuielile la p.II- Investiții
capitale din Anexa nr.3 la decizia nr.08/14 din 09.12.16 și vor constitui 4217,9 mii
lei(4384,0 mii lei -166,1 mii lei).Cheltuielile recurente se majorează cu 166,1 mii lei.
Nicolae Rozembac, consilier
A propus de a aloca 500 mii lei pentru construcţia străzii Bojole, aşa precum
Consiliul raional Călăraşi a alocat prin decizie 2 milioane 800 mii lei pentru reparaţia
străzilor din oraşul Călăraşi, o modalitate ar fi parteneriatul public-privat.
S-ar putea crea o economie în urma desfăşurării lucrărilor de reparaţie pe str C.
Negruzzi şi să fie alocate pentru anul viitor.
Nicolae Melnic, primar a concretizat că banii se achită din Fondul Rutier cînd se
execută lucrările.
Alexei Cotelea, consilier a întrebat care este soluţia ca aceşti bani să fie legal alocaţi
pentru reparaţia străzii Bojole.
Nicolae Melnic, primar a propus ca Consiliul Raional să execute lucrările prevăzute
prin Decizia aprobată, iar consiliul local să aloce 500 mii lei în anul 2018.
Iacob Mândrescu, consilier a susţinut propunerea consilierului Rozembac Nicolae
de a aloca la suma de 2 milioane 800 mii lei încă 500 mii lei din bugetul local.
Raisa Smolenschi, specialist a atenţionat asupra faptului că contractele de achiziţii
publice se încheiei pe o perioada doar de 1 an, la 11 .08.2017 se va desfăşura licitaţia
repetată la obiectul construcţia străzii C.Negruzzi.
Petru Puţuntic, consilier a adresat întrebare primarului dacă Consiliul raional
Călăraşi a venit cu vre-un demers de a aloca o sumă de bani pentru reparaţia străzii
Bojole.
Juşcov Viorel - 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 prevederilor Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din
16.10.2003; Legii nr.295 din 22.12.2016 pentru modificarea și completarea Legii
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nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;art.14
alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică
locală;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 ,
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se modifică Anexele nr.3 și nr.5 la Decizia Consiliului orășenesc Călărași
nr.08/14 din 09.12.2016”Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Călărași
pe anul 2017 în lectura a doua” , prin substituire cu Anexele nr.3 și nr.5 la prezenta
decizie.
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului,dl Melnic Nicolae .
3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiilor de
specialitate.
Au votat: pro -14, contra- 5, s-au abţinut- 0
04/02-01 S-A EXAMINAT:

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

Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist a prezentat Procesul-verbal de constatare a
prejudiciilor, cauzate de calamitățile naturale din 23 iunie 2017 (ploi și vînt puternic),
procesul-verbal
de
recepţie
a
lucrărilor
executate
pe
străzile
M.Sadoveanu;.M.Viteazul;.P.Rareș ;.B.Lăutaru;Păcii ;Daneză
Dna Eudochia Reazanţev, consilier a propus de a vota acest proiect de decizie cu
sumele indicate, indiferent că nu este creată la moment asociaţia de locatari, sumele
urmează a fi alocate, fiindcă sunt dovezi că persoanele au suportat cheltuieli pentru
restabilirea acoperişului.
Dl Valeriu Gorincioi, consilier a susţinut propunerea dnei Eudochia Reazanţev, dar
a atenţionat asupra faptului că urmează a fi create şi înregistrate asociaţii.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ
În temeiul art.14 (2) n) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006;
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se alocă mijloace bănești ,din Fondul de Rezervă al primăriei orașului Călărași pe
anul 2017, pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale,în sumă totală de
10 006 lei,inclusiv:
- 5400 lei S.R.L. „Nixerlux” pentru nivelarea drumurilor locale (Străzile
M.Sadoveanu;.M.Viteazul;.P.Rareș ;.B.Lăutaru;Păcii ;Daneză)
- 1316 lei Dlui Drăgancea Ruslan , pentru procurarea a 14 foi de ardezie
pentu reparația acoperișului blocului de locuit din str.Ștefan cel Mare și Sfînt,12;
- 3290 lei Dnei Untilă Olga , pentru procurarea a 35 foi de ardezie pentru
reparația acoperișului blocului de locuit din str.Ștefan cel Mare și Sfînt,14;
2.Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului, dlui Nicolae
Melnic.
Au votat: pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 4
04/03-01 S-A EXAMINAT:

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

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului a prezentat invitaţia de participare la
manifestarea cultural-artistică şi de divertisment, Tîrgul Oraşului Covasna-2017 , în
perioada 1-3 septembrie 2017, în componenţa de 5 membri.
Dl Vasile Banari, consilier,
delegarea unui consilier.

a propus să fie votat proiectul deciziei înaintat cu

Dl Petru Puţuntic, consilier, a propus de a delega un agent economic , în locul dnei
Ala Ţurcan.
Dl Nicolae Rozembac, consilier a propus ca consilier să fie desemnat dl Iacob
Mândrescu.
Dna Eudochia Reazanţev , consilier, a propus să fie desemnat consilierul Pisari
Pavel.
În temeiul art. 14 alin. (2) lit. j) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală;
În conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din
Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr.10 din 05.01.2012,
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se deleghează de a participa la manifestarea cultural-artistică şi de divertisment,
Tîrgul Oraşului Covasna-2017 , în perioada 1-3 septembrie 2017delegaţia în
componenţa a 5 persoane:
1. Dl Victor Ambroci -viceprimar
2. Dl Nicolae Chitoroga - specialistul primariei (jurist)
3. Dna Ala Ţurcan –specialist al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat
4. Dl Lazar Valeriu -conducător -auto
5. Dl Iacob Mândrescu -consilier
2.Cheltuielele de combustibil vor fi alocate din contul mijloacelor băneşti prevăzute
în bugetul primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017, art.331110.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierul Rozembac Nicolae.
Au votat: pro -13, contra- 3, s-au abţinut- 3
04/03-02 S-A EXAMINAT:

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

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului
a prezentat invitaţia de participare la Ziua oraşului Iagotin -60 de ani de la conferirea
statutului de oraş, în componenţa a 2 persoane în perioada 15-18 septembrie 2017.
Dl Valeriu Gorincioi, consilier a propus să fie delegat consilierul Pisari Pavel.
Juşcov Viorel - 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 alin. (2) lit. j) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală;
În conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din
Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr.10 din 05.01.2012,
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se deleghează de a participa la ziua oraşului Iagotin , în perioada 15-18 septembrie
2017, delegaţia în componenţa a 2 persoane:
1. Dl Victor Ambroci -viceprimar
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2. Dl Pisari Pavel - consilier
2.Cheltuielele de combustibil vor fi alocate din contul mijloacelor băneşti prevăzute
în bugetul primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017, art.331110.
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 3
04/03-03 S-A EXAMINAT:

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

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului
a prezentat invitaţia de participare la sarbătoarea Consiliului Raional
Sveatlogorsk,Bielorusia, în componenţa a 3 persoane în perioada 23-24 septembrie
2017.
Juşcov Viorel - 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 alin. (2) lit. j) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală;
În conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din
Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr.10 din 05.01.2012,
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se deleghează de a participa la sărbătoarea Consiliului Raional Sveatlogorsk , în
perioada 23-24 septembrie 2017, delegaţia în componenţa a 3 persoane:
1. Dl Nicolae Melnic -primar
2. Dl Gheorghe Stratan – managerul I.M. “Gospodaria Comunal-locativa” Calarasi
3. Dl Viorel Juşcov- consilier
2.Cheltuielele de combustibil vor fi alocate din contul mijloacelor băneşti prevăzute
în bugetul primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017, art.331110.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 2
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI:

Valeriu GORINCIOI

Contrasemnat:

SECRETARUL CONSILIULUI:

Ecaterina MELNIC
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