MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 08
din 09 octombrie 2015
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 20
Absenţi : Dl Enachi Tudor –motivat
Dl Dodon Alexandru- nemotivat
Dna Reiţman Ana -motivat
Invitaţi: /lista se anexează/
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dna Eudochia Reazanţev
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Banari Vasile
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la alegerea viceprimarului. ( Raportor Nicolae Melnic -primarul oraşului)
2. Cu privire la transmiterea în folosinţă imobilul Şcolii Sportive „ Mihai Viteazul”
Consiliului Raional.( Raportor Nicolae Melnic -primarul oraşului).
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului
orăşenesc Călăraşi. ( Raportor Ecaterina Melnic -secretarul consiliului).
4. Despre mersul execuției bugetului primăriei orașului Călărași pe semestrul I al anului
2015. ( Raportor dra I.Luchian –contabil-șef adjunct)
5. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2015. ( Raportor
Raisa Smolenschi).
6. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatului de urbanizm şi a autorizaţiei
de construire/ desfiinţare .( Raportor Raisa Smolenschi- specialist)
7. Cu privire la stabilirea contribuţiei cetăţenilor pentru procurarea tomberoanelor în cadrul
proiectului „Îmbunătătirea şi extinderea serviciilor de colectare şi transportare a
deşeurilor”. (Raportor Raisa Smolenschi- specialist)
8. Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni de Mediu.( Raportor Ion Badaşcă- specialist)
9. Cu privire la defrişarea arborilor. (Raportor Alexandru Marian –specialist)
10. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei. ( Raportor N.Preguza- architect-șef)
11. Cu privire la scutirea de plata grădiniţei pentru întreținerea copiilor . ( Raportor Ecaterina
Melnic -secretarul consiliului).

12. Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor Elena Lungu –
specialist).
13. Cu privire la legiferarea construcţiilor neautorizate. ( Raportor Ecaterina Melnic secretarul consiliului).
14. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanţele de judecată. ( Raportor Ecaterina
Melnic -secretarul consiliului).
15. Programul de activitate a consiliului orășenesc pe trimestrul IV al anului 2015. ( Raportor
Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
16. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară. ( Raportor Ion
Surucean- Specialist reglementare regimului funciar , Ecaterina Melnic – secretarul
consiliului)
1.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul aferent construcţiei cu destinaţia
comunală cu suprafaţa de 0,0943 ha cu nr.cadastral 2501213168 situat pe str. Alexandru cel Bun,
114.
2. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricolă, cu suprafaţa de
0,8526 ha cu nr.cadastral 2501215521 situat în extravilan.
3.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
1, 3982 ha cu nr.cadastral 2501215522 situat în extravilan.
4. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0,144 ha cu nr. cadastral 2501110213 situat în extravilan.
5.Cu privire la aprobarea planului geomteric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0, 0842 ha cu nr.cadastral 2501217545, situat în extravilan.
6. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0, 2711 ha cu nr.cadastral 2501106622, situat în extravilan.
7. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0,5615 ha cu nr.cadastral 2501105518, situat în extravilan.
8.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de 1, 35
ha cu nr.cadastral 2501105517 situat în extravilan.
9. Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/12-15 din 22.05.2015 „ Cu privire la formarea
bunului imobil”.
10. Cu privire la modificarea deciziei nr.05/12-19 din 22.05.2015 „ Cu privire la formarea
bunului imobil”.
11.Cu privire la formarea bunului la terenul cu destinaţia agricol cu suprafaţa aproximativ de
40,0 ha situat în extravilan în sectorul cadastral 2501111.
12. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul cu destinaţia agricolă cu suprafaţa
aproximativ de 1, 5 ha situat în extravilan, sectorul cadastral 2501111.
13. Cu privire la trecerea în proprietate a lotului de pe lîngă casă cu suprafaţa de 79/100 cotă
parte din 0,0882 ha nr.cadastral 2501204139 situat pe str-la I Vasile Lupu, 8 cet. Jornea Maria.
14. Cu privire la vînzarea terenului aferent construcţiei cu suprafaţa de 0, 0244 ha cu nr.cadastral
2501209503 situat pe str. Bojole, 2 Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova.
15. Cu privire la trecerea în proprietate a lotului cu destinaţia grădină cu suprafaţa de 0, 084 ha,
cu nr.cadastral 2501204435 situat în extravilan cet. Gavriliţă Alexei.
16. Cu privire la divizarea terenului cu destinaţia construcţie locativă cu suprafaţa totală de
0,2011 ha cu nr.cadastral 2501203210 situat pe str –la I M.Viteazu, 3 în doua terenuri: 0, 06 ha şi
0, 1411.
17. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului pentru construcţie locativă, cet. Dubleachin
Valeriu.
18. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului pentru construcţie locativă, cet. Botnaraş
Valentina.
19. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul pentru construcţii cu nr.cadastral
25012130216 situat pe str.31 August f/n.

20. Cu privire la trecerea în proprietate a lotului de pe lîngă casă cu suprafaţa de 0,1579 ha cu
nr.cadastral 2501204231 situat pe str. Macarenco, 18 cet. Cebanu Trifan.
21. Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă la terenul cu destinaţia grădină cu suprafaţa de
0,1 ha situat în extravilan cet. Coca Ana.
22. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul agricol cu suprafaţa de 2, 8 ha în regiunea
BTA- 28.
23. cu privire la formarea bunului imobil la terenul agricol situat în extravilan, sectorul cadastral
2501105 cu suprafaţa de 0, 4 ha.
24. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul pentru construcţii cu suprafaţa de 0, 002 ha
situat pe str. Alexandru cel Bun , f/n.
25. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul sportiv de pe str. Ştefan cel Mare f/n.
26. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul pentru construcţii cu suprafaţa de 0,01 ha din
str. Devizia 80 de Gardă f/n.
27. Cu privire la abrogarea deciziei consiliului Nr. 01/12-08 din 30.01.2015 “ Cu privire la
aprobarea planului geometric “ din str. M.Eminescu f/n.
28. Cu privire la abrogarea deciziei consiliului Nr. 05/17-06 din 26.09.2014“ Cu privire la
aprobarea planului geometric “ din str. M.Eminescu f/n.
A luat cuvîntul:
Primarul oraşului Nicolae Melnic a propus ca din ordinea de zi să fie excluse următoarele
chestiuni:
Chestiunea 08/01 “ Cu privire la alegerea viceprimarului”.( Raportor dl Nicolae Melnic –
primarul oraşului) să fie exclusă deoarece persoana care urma azi să fie propusă în funcţia de
viceprimar a depus cerere de angajare într-a altă funcţie.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/10 „ Cu privire schimbarea destinaţiei construcţiei” ( Raportor dl Nicolae Preguza –arhitectşef) să fie exclusă din ordinea de zi , deoarece petiţionarul nu a reuşit să prezinte acordul notarial
cu vecinul construcţiei.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/12 „ Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. (Raportor dna Elena Lunguspecialist) să fie exclusă din ordinea de zi, deoarece solicitantul a găsit ordinul de repartizare a
apartamentului şi nu este necesară decizia consiliului, chestiunea dată să fie substituită cu
chestiunea „ Cu privire la alocarea ajutorului material din Fondul de Rezervă”
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/16-15 „Cu privire la trecerea în proprietate a lotului cu destinaţia grădină cu suprafaţa de 0,
084 ha, cu nr.cadastral 2501204435 situat în extravilan cet. Gavriliţă Alexei. ( Raportor Ion
Surucean –specialist) să fie exclusă din ordinea de zi.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/16-17 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenului pentru construcţie locativă, cet.
Dubleachin Valeriu.” ( Raportor Ion Surucean –specialist) să fie exclusă din ordinea de zi.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/16- 18 „Cu privire la trecerea în proprietate a terenului pentru construcţie locativă, cet.
Botnaraş Valentina”.( Raportor Ion Surucean –specialist) să fie exclusă din ordinea de zi.

Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/16- 19 „Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul pentru construcţii cu
nr.cadastral 25012130216 situat pe str.31 August f/n”. ( Raportor Ion Surucean –specialist) să fie
exclusă din ordinea de zi.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
07/16-21 „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă la terenul cu destinaţia grădină cu
suprafaţa de 0,1 ha situat în extravilan cet. Coca Ana”. ( Raportor Ion Surucean –specialist) să fie
exclusă din ordinea de zi.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
În continuare ordinea de zi să fie completată:
08/16-29 „ Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului proprietate publică din domeniul privat
al primăriei oraşului Călăraşi”. ( Raportor Ion Surucean –specialist) să fie inclusă în ordinea de
zi.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/16 -30 „ Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din
domeniul privat al primăriei oraşului Călăraşi.” ( Raportor Ion Surucean –specialist) să fie
inclusă în ordinea de zi.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/16-31 „ Cu privire la la actualizarea planului geometric” ( Raportor Ion Surucean –specialist)
să fie inclusă in ordinea de zi.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
Consilierul dl Petru Puţuntic a propus ca ordinea de zi să fie completată în continuare cu
chestiunea „ Cu privire la crearea comisiei pentru elucidarea şi examinarea modalităţii
desemnării candidaţilor şi repartizarea spaţiilor de locuit în „ Casa Socială” din str. Bojole 23c,
oraşul Călăraşi”, iar la închiderea şedinţei , primarul să prezinte o informaţie „ Cu privire la
instituirea ghişeului unic”
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
Preşedintele şedinţei a supus votului următoarea ordinea de zi în întregime cu completările şi
modificările propuse:
1. Cu privire la transmiterea în folosinţă imobilul Şcolii Sportive „ Mihai Viteazul”
Consiliului Raional.( Raportor Nicolae Melnic -primarul oraşului).
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului
orăşenesc Călăraşi. ( Raportor Ecaterina Melnic -secretarul consiliului).
3. Despre mersul execuției bugetului primăriei orașului Călărași pe semestrul I al anului
2015. ( Raportor dra I.Luchian –contabil-șef adjunct)
4. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatului de urbanizm şi a autorizaţiei
de construire/ desfiinţare .( Raportor Raisa Smolenschi- specialist)

5. Cu privire la stabilirea contribuţiei cetăţenilor pentru procurarea tomberoanelor în cadrul
proiectului „Îmbunătătirea şi extinderea serviciilor de colectare şi transportare a
deşeurilor”. (Raportor Raisa Smolenschi- specialist)
6. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2015. ( Raportor
Raisa Smolenschi).
7. Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru Mediu 2015-2020.( Raportor Ion
Badaşcă- specialist)
8. Cu privire la defrişarea arborilor. (Raportor Alexandru Marian –specialist)
9. Cu privire la scutirea de plata grădiniţei pentru întreținerea copiilor . ( Raportor Ecaterina
Melnic -secretarul consiliului).
10. Cu privire la legiferarea construcţiilor neautorizate. ( Raportor Ecaterina Melnic secretarul consiliului).
11. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanţele de judecată. ( Raportor Ecaterina
Melnic -secretarul consiliului).
12. Cu privire la alocarea ajutorului material unic din Fondul de Rezervă.( Raportor Raisa
Smolenschi).
13. Programul de activitate a consiliului orășenesc pe trimestrul IV al anului 2015. ( Raportor
Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
14. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară. ( Raportor Ion
Surucean- Specialist reglementare regimului funciar , Ecaterina Melnic – secretarul
consiliului)
1.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul aferent construcţiei cu destinaţia
comunală cu suprafaţa de 0,0943 ha cu nr.cadastral 2501213168 situat pe str. Alexandru cel Bun,
114.
2. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricolă, cu suprafaţa de
0,8526 ha cu nr.cadastral 2501215521 situat în extravilan.
3.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
1, 3982 ha cu nr.cadastral 2501215522 situat în extravilan.
4. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0,144 ha cu nr. cadastral 2501110213 situat în extravilan.
5.Cu privire la aprobarea planului geomteric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0, 0842 ha cu nr.cadastral 2501217545, situat în extravilan.
6. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0, 2711 ha cu nr.cadastral 2501106622, situat în extravilan.
7. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de
0,5615 ha cu nr.cadastral 2501105518, situat în extravilan.
8.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinaţia agricol, cu suprafaţa de 1, 35
ha cu nr.cadastral 2501105517 situat în extravilan.
9. Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/12-15 din 22.05.2015 „ Cu privire la formarea
bunului imobil”.
10. Cu privire la modificarea deciziei nr.05/12-19 din 22.05.2015 „ Cu privire la formarea
bunului imobil”.
11.Cu privire la formarea bunului la terenul cu destinaţia agricol cu suprafaţa aproximativ de
40,0 ha situat în extravilan în sectorul cadastral 2501111.
12. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul cu destinaţia agricolă cu suprafaţa
aproximativ de 1, 5 ha situat în extravilan, sectorul cadastral 2501111.
13. Cu privire la trecerea în proprietate a lotului de pe lîngă casă cu suprafaţa de 79/100 cotă
parte din 0,0882 ha nr.cadastral 2501204139 situat pe str-la I Vasile Lupu, 8 cet. Jornea Maria.
14. Cu privire la vînzarea terenului aferent construcţiei cu suprafaţa de 0, 0244 ha cu nr.cadastral
2501209503 situat pe str. Bojole, 2 Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova.

15. Cu privire la divizarea terenului cu destinaţia construcţie locativă cu suprafaţa totală de
0,2011 ha cu nr.cadastral 2501203210 situat pe str –la I M.Viteazu, 3 în doua terenuri: 0, 06 ha şi
0, 1411.
16. Cu privire la trecerea în proprietate a lotului de pe lîngă casă cu suprafaţa de 0,1579 ha cu
nr.cadastral 2501204231 situat pe str. Macarenco, 18 cet. Chobanu Trifan.
17. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul agricol cu suprafaţa de 2, 8 ha în regiunea
BTA- 28.
18. cu privire la formarea bunului imobil la terenul agricol situat în extravilan, sectorul cadastral
2501105 cu suprafaţa de 0, 4 ha.
19. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul pentru construcţii cu suprafaţa de 0, 002 ha
situat pe str. Alexandru cel Bun , f/n.
20. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul sportiv de pe str. Ştefan cel Mare f/n.
21. Cu privire la formarea bunului imobil la terenul pentru construcţii cu suprafaţa de 0,01 ha din
str. Devizia 80 de Gardă f/n.
22. Cu privire la abrogarea deciziei consiliului Nr. 01/12-08 din 30.01.2015 “ Cu privire la
aprobarea planului geometric “ din str. M.Eminescu f/n.
23. Cu privire la abrogarea deciziei consiliului Nr. 05/17-06 din 26.09.2014“ Cu privire la
aprobarea planului geometric “ din str. M.Eminescu f/n.
24. Cu privire la vînzarea prin lictaţie a terenului proprietate public din domeniul privat al
primăriei oraşulului Călăraşi, teren cu suprafaţa de 0, 0034 ha cu nr.cadastral 2501216486 situat
pe str. Alexandru cel Bun.
25.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate public din domeniul privat al
primăriei oraşului Călăraşi, teren cu suprafaţa de 0, 0872 ha, cu nr.cadastral 2501213241
26. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu suprafaţa de 0, 0614 ha cu
nr.cadastral 2501207251.
08/15 „ Cu privire la crearea comisiei pentru elucidarea şi examinarea modalităţii desemnării
candidaţilor şi repartizarea spaţiilor de locuit în „ Casa Socială” din str. Bojole 23c, oraşul
Călăraşi”, iar la închiderea şedinţei , primarul să prezinte o informaţie „ Cu privire la instituirea
ghişeului unic” ( Raportor dl Rozembac Nicolae –consilier)

Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

08/01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la transmiterea în folosinţă
imobilul Şcolii Sportive” „ Mihai Viteazul”
Consiliului raional Călăraşi”
(Raportor Nicolae Melnic- primar)

Au luat cuvîntul:
Dl primar a explicat consilierilor că a parvenit un demers de la Consiliul raional
Călăraşi, în persoana preşedintelui de raion dl Sergiu Artene, prin care se solicită
acordul Consiliului local Călăraşi de a fi alocat în comodat imobilul Şcolii Sportive
„ Mihai Viteazul” cu scopul de a-l utiliza ca cămin pentru elevii liceeni care îşi fac
studiile în L.T. „ Mihail Sadoveanu” şi L.T.
„ Vasile Alecsandri”. Durata
comodatului 01 septembrie- 31 mai 2016.
Dl Ivas Nicolae, consilier a adresat întrebarea unde se vor alimenta aceşti copii.
La întrebarea adresată primarul a concretizat ca astea sunt chestiunile Consiliului
raional, consiliul local doar oferă instituţie de cazare pîna la 31 mai 2016.
Dl Rozembac Nicolae, consilier a întrebat primarul de ce chestiunea dată se
decide abia acum la 09 octombrie , dacă acolo deja sunt cazaţi elevi.
La întrebare primarul a explicat că aceştia sunt copii din raion şi ei nu pot fi lăsaţi
să circule zi de zi.
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 -19, contra- 0, abţinut- 1
08/02 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea Regulamentului
de constituire şi funcţionare a consiliului orăşenesc”.
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul:
Secretarul consiliului dna Ecaterina Melnic, a adus la cunoştinţa consilierilor
Legea nr.457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind
funcţionarea consiliilor locale şi raionale. În baza acestui regulament consiliul
orăşenesc urmează să aprobe propriul regulament de activitate.
Alexei Cotelea- consilier
A propus ca fraza din pct.9 „ activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată”
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 0

Juşcov Viorel –consilier
A propus ca alineatul din pct.20 „ Indemnizaţia de participare va fi achitată doar
dacă alesul local a participat obligatoriu atît la şedinţa comisiei de specialitate cît şi
la şedinţa consiliului” să fie redactat astfel:
Indemnizaţia de participare va fi achitată doar dacă alesul local a participat
obligatoriu la şedinţa consiliului
AU VOTAT pentru -13, contra- 1, abţinut- 6
Bolea Ştefan – consilier
A propus ca sintagma „limba română” din pct. 35 şi 37 să fie substituite cu
sintagma „ limba de stat”
AU VOTAT pentru -4, contra- 4, abţinut- 11 –propunerea nu a
acumulat nr. de voturi necesar
Consilierul Petru Puţuntic nu a participat la votarea proiectului de decizie.
Gorincioi Valeriu – preşedintele comisiei consultative 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 -20, contra- 0, abţinut- 0
“ Despre mersul execuţiei bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe I semestru al anului 2015”.
( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)

08/03 S-A EXAMINAT :

Au luat cuvîntul :
Dra Luchian Inga –contabil-şef adjunct,
A prezentat Raportul „ Despre mersul execuţiei bugetului primăriei pe I semestru
al anului 2015 ( se anexează)
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 -20, contra- 0, abţinut- 0

08/04 S-A EXAMINAT : “Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea
certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de
construire/ desfiinţare”.
( Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Smolenschi Raisa
Dna specialist a explicat consilierilor că în conformitate cu Legea nr.153 din
30.07.2015 s-au modificat preţurile la emiterea certificatului de urbanism şi a
autorizaţiei de construire/ desfiinţare fiind de 50 lei şi respectiv 100 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.
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 3
08/05 S-A EXAMINAT : “Cu privire la stabilirea contribuţiei cetăţenilor
la procurarea pubelelor de gunoi în cadrul proiectului
Îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor de colectare şi
transportare a deşeurilor”.
( Raportor Smolenschi Raisa –specialist)
Au luat cuvîntul :
Raportor Smolenschi Raisa –specialist
Dumneaiei a explicat consilierilor că primăria oraşului implimentează în prezent
proiectul „ Îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor de colectare şi transportarea
deşeurilor”, cu suportul financiar din partea USAID/LGSP, care prevede
procurarea a 1000 pubele de gunoi pentru sectorul privat. În scopul asigurării
durabilităţii proiectului, contractul de donaţie prevede contribuţia cetăţenilor în
sumă de 100,0 mii 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.
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 3
08/06 S-A EXAMINAT :

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

Au luat cuvîntul :
Raportor Smolenschi Raisa –specialist
Specialistul a adus la cunoştinţa consilierilor că pentru implementarea proiectului
„ Renovarea şi amenajarea scuarului central al oraşului Călăraşi” , care prevede
lucrări de reparaţie a scărilor şi amenajarea rampelor de acces penru persoanele cu
dizabilităţi, instalarea băncilor şi coşurilor de gunoi şi alte lucrări de amenajare în
scuarul central al oraşului Călăraşi, PNUD în Moldova a alocat mijloace băneşti,
cu titlul de donaţie, în sumă de 160, 0 mii lei.
În legătură cu darea în comodat a unui imobil al Şcolii Sportive „ Mihai Viteazul”,
a apărut necesitatea de majorare a bugetului instituţiei pe anul 2015, la componenta
mijloace speciale, din încasările pentru serviciile comunale prestate, în volum
estimativ de 25, 0 mii lei.
Primăria oraşului implimentează în prezent proiectul „ Îmbunătăţirea şi extinderea
serviciilor de colectare şi transportarea deşeurilor”, cu suportul financiar din partea
USAID/LGSP, care prevede procurarea a 1000 pubele de gunoi pentru sectorul
privat. În scopul asigurării durabilităţii proiectului, contractul de donaţie prevede
contribuţia cetăţenilor în sumă de 100,0 mii 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.
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 0
08/07 S-A EXAMINAT

„Cu privire la aprobarea
Planului Local de Acţiuni Pentru Mediu 2015-2020”.
( Raportor Ion Badaşcă –specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion
Dumnealui a prezentat consilierilor Planul Local de Acţiuni pentru Mediu 20152020 , realizat de „IDIS Viitorul” în colaborare cu specialiştii primăriei, în cadrul
proiectului Reforma Fiscală de Mediu, finanţat de Fondul Global de Mediu şi
implimentat prin intermediul Planului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare ( PNUD)
Mitrea Constantin – consilier
A adresat întrebarea dacă e posibil de completat Planul pe parcursul realizării
acestuia.
La întrebarea adresată specialistul a explicat că Planul poate fi completat.

Rozembac Nicolae – consilier
a adresat întrebarea care sunt domeniile de aplicare a planului.
Specialistul a enumerat: Reţelele de apeduct şi canalizare; managmentul deşeurilor;
Protecţia resurselor naturale , promovarea aspectelor de mediul.
Gorincioi Valeriu – preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

08/08 S-A EXAMINAT

„Cu privire la defrişarea arborilor”.
( Raportor Alexandru Marian –specialist)

Au luat cuvîntul :
Alexandru Marian –specialist
Dumnealui a prezentat cererile cetăţenilor Legaci Ion domiciliat pe str.Călăraşilor
15, Melega Nadejda str.Alexandru cel Bun 184/1, Eni Maria str.Bojole 29/19,
Luchian Anatol str.Z.Arbore nr.3, Soldtencova str.Bojole 29/36, Trifan Ion
str.Sprînceana 38, Stefan cel Mare 19 dl.Boboc Andrei, Pîrău Efimia str.
M.Eminescu 67/12, Platița Vitalie str.Testimițianu 13, Debeleac Anatolie str.
Biruința 8/38, Tănas Ion str.Bojole 31/39 demersul directorului Azilul PVPD. „Cu
privire la defrişarea arborilor”
Mitrea Constantin – consilier
A întrebat specialistul despre cei patru nuci din str. Ştefan cel Mared aca vor fi
defrişaţi.
Rozembac Nicolae –consilier
A adresat întrebarea cine se ocupă cu defrişarea şi cine repartizează masa lemnoasă
Specialistul la întrebarea adresată a explicat că defrişarea o efectuează Î.M.
„ Gospodăria Comunal Locativa” iar în cazul cînd masa lemnoasă este peste 1000
metri sterli se efectuează licitaţia publică.
Puţuntică Petru -consilier
A adresat întrebarea dacă pentru spaţiile verzi este vreo strategie de defrişare sau se
face la iniţiativa administraţiei publice locale sau a cetăţenilor.
Nicolae Melnic –primar
A explicat consilierilor că Î.M. „ GCL” prezintă informaţia referitor la starea
arborilor şi ce pericol de accidente prezintă.

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- 0
08/09 S-A EXAMINAT „Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea
copiilor în grădiniţa de copii”.
( Raportor Ecaterina Melnic –primar)
Au luat cuvîntul :
Dl Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
A prezentat cererea cet. Ionaş Raisa, domiciliată în oraşul Călăraşi str.
M.Sadoveanu, 51 „Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copilului în
grădiniţa de copii Nr.3 „ Lăstărel”; pe motiv că soţul este decedat recent în iunie
2015, are doi copii minori, iar Ionaş Dumitriţa suferă de dizabilitate din copilărie.
Gorincioi Valeriu – preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
08/10 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la legiferarea construcţiilor
neautorizate”
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
Dumneaei a dat citire cererii cet. Boboc Ion domicilait în oraşul Călăraşi str. C.
Stamati 2 ap.4 privind legiferarea construcţiilor neautorizate garaj cu suprafaţa de
28,3 m.p.,şură cu suprafaţa de 8,6 m.p. şi beci cu suprafaţa de 13,8 m.p. bunul
imobil cu nr.cadastral 2501216117, amplasat pe str. Alexandru cel Bun f/n ;
Secretarul consiliului a explicat că construcţiile neautorizate sunt obiectul litigiului
în instanţa de judecată, dosar nr.16-2-1406-10062014,iar consiliul orăşenesc prin
Legea 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală nu are
competenţa de a legifera construcţii neautorizate din care motiv proiectul deciziei a
fost scris de a refuza în legiferarea construcţiilor.
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- 0
08/11 S-A EXAMINAT „Cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului orăşenesc în instanţele de judecată”
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul cosiliului)
Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului,
A explicat consilierilor că la moment funcţia de jurist este vacantă, este publicat
anunţul privind desfăşurarea concursului, dar pînă la desemnarea învingătorului
este necesar de a participa în instanţele de judecată.
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- 0
08/12 S-A EXAMINAT : „Cu privire la alocarea ajutorului material
unic din Fondul de Rezervă”
( Raportor Smolenschi Raisa - specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Smolenschi Raisa - specialist
Dna a prezentat cererile dnei Lozovanu Nadejda şi dnei Parfeni Zinaida, cu privire
la acodarea suportului fianciar în scopul compensării cheltuielilor de restabilire a
reţelei de apă şi canalizare.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 4
08/13 S-A EXAMINAT „Cu privire la Programul de activitate a Consiliului
orăşenesc pe trimestrul IV al anului 2015”
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul cosiliului)
Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului,
A prezentat programul de activitate a consiliului pentru trimestrul IV al anului
2015 cu chestiunile de bază indicate în anexă.

Gorincioi Valeriu – preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

08/14-01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare la terenul cu destinaţia pentru construcţii, cu
suprafaţa de 0,0943 ha, numărul cadastral 2501213168 situat pe str. Alexandru cel
Bun,114.
Iacob Mândrescu- consilier
Dl a adus la cunoştinţa consilierilor precum că la 20.10.2015 va avea loc licitaţia
cu strigare la cazangeria din str. Alexandrul cel Bun, dar terenul pîn la moment nu
este înregistrat în drept de proprietate după primărie.
Puţuntic Petru -consilier
Dl consilier a întrebat dacă este acces la cazangeria dată, deoarece acolo sunt
construite garaje, construcţii necapitale.
Melnic Nicolae, primar
A explicat consilierilor că pe lotul dat din timp s-au facut lucrările cadastrale şi
este necesar de a aproba planul, iar la licitatia din 20 octombrie actele vor fi toate
prezentate.
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 -12, contra- 0, s-au abţinut- 8

08/14-02 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului
geometric la terenul proprietate publică
din domeniul privat al primărie or.Călăraşi”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare la terenul cu suprafaţa de 0,8526 ha, numărul
cadastral 2501215521 situat în extravilan.
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- 0
08/14-03 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or.Călăraşi”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a explicat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare la terenul cu suprafaţa de 1,3982 ha, numărul
cadastral 2501215522 situat în extravilan.
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- 0
08/14-04 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la cumpărarea terenului atribuit
în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Trifan Ion, domiciliat pe str. M. Varlaam,1

„Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie”cu suprafaţa de 2/5 cotă parte din 0,0852 ha, numărul
cadastral 2501212136, cu destinaţia pentru construcţie locativă situat pe str.
M.Varlaam, 1.
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- 0
08/14-05 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului
geometric la terenul proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl
Ion Surucean „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate
publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi la terenul cu suprafaţa de
0,0842 ha, numărul cadastral 2501217545 situat în extravilan.
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- 0
08/14-06 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului
geometric la terenul proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare , precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl
Ion Surucean „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate

publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi la terenul cu suprafaţa de
0,2711ha, numărul cadastral 2501106622 situat în extravilan.
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- 0
08/14-07 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului
geometric la terenul proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare, precum şiinformaţia specialistului pentru RRF Dl Ion
Surucean „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi, la terenul cu suprafaţa de 0,5615 ha,
numărul cadastral 2501105518 situat în extravilan.
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- 0

08/14-08 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului
geometric la terenul proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Ion
Surucean „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi la terenul cu suprafaţa de 1,35 ha,
numărul cadastral 2501105517 situat în extravilan.

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- 0

08/14-09 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea deciziei
nr.05/12-15 din 22.05.2015 „ Cu privire
la formarea bunului imobil”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a explicat că este necesar de a modifica decizia Consiliului orăşenesc
Călăraşi Nr.05/12-15 din 22.05.2015 „Cu privire la formarea bunului imobil”,
greşit a fost indicat sectorul cadastral 2501107.
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- 0
08/14-10 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea deciziei
nr.05/12-19 din 22.05.2015 „ Cu privire
la formarea bunului imobil”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a explicat că este necesar de a modifica decizia Consiliului orăşenesc
Călăraşi Nr.05/12-19 din 22.05.2015 „Cu privire la formarea bunului imobil”,
greşit a fost indicat sectorul cadastral 2501201.
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- 0

08/14-11 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Surucean 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 aproxmativ de 40,0 ha.
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 -15, contra- 0, s-au abţinut- 5
08/14-12 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Surucean 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”, teren cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501111, suprafaţa aproximativ 1,5ha.
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- 0

08/14-13 S-A EXAMINAT :

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist

„Cu privire la trecerea în proprietate a
lotului destinaţie pentru construcţie locativă”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

Dl specialist a prezentat cererea cet. Jornea Maria care solicit de a-I trece în
proprietate terenul pentru construcţie locativă, cu suprafaţa de 0,0882ha, numărul
cadastral 2501204139 situat pe I str-la V. Lupu, 8
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- 0
08/14-14 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la cumpărarea terenului aferent”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Asociaţia Surzilor din R. Moldova, str. Bojole, 2
„Cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei cu suprafaţa de 0,0244 ha,
numărul cadastral 2501209503, situat pe str. Bojole,2.
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- 0
08/14-15 S-A EXAMINAT : „Cu privire la formarea bunului imobil
teren proprietate publică din domeniul
privat al Primăriei Călărași”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la formarea bunului imobil, teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”
Din terenul cu destinaţia construcţie locativă, cu suprafaţa de 0,2011ha cu numărul
cadastral 2501203210 situat pe I str-la M. Viteazu,3, prin divizare se formează
două bunuri imobile cu următoarele suprafeţe:
– 0,06 ha
– 0,1411ha.
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- 0
08/14-16 S-A EXAMINAT : „Cu privire la trecerea în proprietate a
lotului destinaţie pentru construcţie locativă”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Chobanu Trifan privind trecerea în proprietate
a lotului, destinaţie pentru construcţie locativă, cu suprafaţa de 0,1579 ha, numărul
cadastral 2501204231 situat pe str.Macarenco, 18 .
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- 0
08/14-17 S-A EXAMINAT : „Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primărie”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informația „Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” terenul cu destinaţia agricolă situat în regiunea S.A. BTA-28, în
sectorul cadastral 2501218, suprafaţa aproximativ de 2,8 ha.
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- 0

08/14-18 S-A EXAMINAT : „Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primărie”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informația Surucean „Cu privire la formarea bunului
imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al
Primăriei or. Călăraşi” terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în
sectorul cadastral 2501105, suprafaţa aproxmativ 0,4 ha.
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- 0
08/14-19 S-A EXAMINAT : „Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primărie”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Dl a prezentat informaţia „Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil
neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi”;
Luînd în consideraţie că drumul naţional R1 Chişinău –Sculeni este în reparaţie
conform proiectului aprobat, nu este posibil la moment de format bun imobil
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, dar cererea petiţionarului urmează a fi adresată
Consiliului arhitectural –urbanistic.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 1

08/14-20 S-A EXAMINAT : „Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primărie”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Specialistul a prezentat chestiunea„Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” terenul cu destinaţia pentru construcţii situat pe str. Ştefan cel Mare, f/n
în sectorul cadastral 2501208, suprafaţa aproximativ 0,04 ha.
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- 0, s-au abţinut- 1
08/14-21 S-A EXAMINAT : „Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primărie”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
Specialistul a prezentat chestiunea Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” terenul cu destinaţia pentru construcţii situat pe str. Devizia 80 de
Gardă,f/n în sectorul cadastral 2501208, suprafaţa aproximativ 0,01 ha.
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- 0
08/14-22 S-A EXAMINAT :
„Cu privire la abrogare”
( Raportor Ecaterina Melnic – secretarul consiliului)

A luat cuvîntul :
Raportor Ecaterina Melnic – secretarul consiliului
Dna secretar a prezentat consilierilor demersul fracţiunii B.E. „ P.P.E.M.” ,
preşedinte dl Veaceslav Arapan cu privire la abrogarea deciziei consiliului
orăşenesc nr. 01/12-08 din 30.01.2015
„ Cu privire la aprobarea planului
geometric” din str. M.Eminescu f/n cu suprafaţa de 0,0056 ha, numărul cadastral
2501216488.
Iacob Mândrescu – consilier
A întrebat cum este motivat demersul şi din ce cauză se solicită abrogarea deciziei.
Olari Ion- consilier
Alesul local a explicat consilierilor că podul din str. M.Eminescu este avariat, déjà
sunt vizibile fisurile la beton, iar dacă se va permite construcţia unui obiect acolo
va fi periculos. Acest pod este cel mai jos punct unde se acumulează ploile pluvial,
iar pe ţeava data nu pot fi făcute construcţii.
Banari Vasile –consilier
A specificat că acest bun imobil a fost format pînă în preajma podului la o distanţă
de 5 m, primăria a format un bun imobil cheltuind bani publici.
Reazanţev Eudochia- consilier
A precizat că după cum a zis şi consilierul Olari Ion podul necesită de a fi reparat
şi nu poate fi creat acces.
Melnic Nicolae – primar
Dl primar a adus la cunoştinţa alşilor locali că tot a fost împotriva la crearea acestui
bun imobil, deoarece dacă vor fi executate lucrări de construcţii se va pierde
accesul.
A propus să rămînă teren liber pentru a construe un orăşel al copiilor.
Petru Puţuntic-consilier
A atenţionat asupra faptului că nu trebuie diminuat valoarea parcului. Dacă şi se
vor face construcţii la distanţa de 5 m de la pod , construcţia va fi în scuar, iar dacă
ne apropiem de pod construcţia va fi pe reţele, ceea ce prezintă pericol.
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 -12, contra- 0, s-au abţinut- 8

08/14-23 S-A EXAMINAT :
„Cu privire la abrogare”
( Raportor Ecaterina Melnic – secretarul consiliului)
A luat cuvîntul :
Raportor Ecaterina Melnic – secretarul consiliului
Dna secretar a prezentat consilierilor demersul fracţiunii B.E. „ P.P.E.M.” ,
preşedinte dl Veaceslav Arapan cu privire la abrogarea deciziei consiliului
orăşenesc nr. 05/17-06 din 26.09.2015
„ Cu privire la aprobarea planului
geometric” din str. M.Eminescu f/n cu suprafaţa de 0,007 ha, numărul cadastral
2501216484.
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 -12, contra- 0, s-au abţinut- 8
08/14-24 S-A EXAMINAT :„Cu privire la vînzarea prin licitaţiea terenului
proprietate publică din domeniul privat al
primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
A prezentat chestiunea cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului proprietate
publică din domeniul privat al primăriei oraşului Călăraşi, lotul de pămînt,
destinaţie pentru construcţii cu suprafaţa de 0,0034 ha, numărul cadastral
2501216486, situat pe str. Alex-dru cel Bun,f/n.
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- 0
08/14-25 S-A EXAMINAT :„Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or.Călăraşi”
( Raportor Ion Surucean - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
A prezentat chestiunea „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul
proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”, terenului
amenajat , spaţii verzi, cu suprafaţa de 0,0872ha, numărul cadastral 2501213241
situat pe str. Alexandru cel Bun,f/n.
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- 0
08/14-26 S-A EXAMINAT :„Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Ion Surucean - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Surucean Ion, specialist
A prezentat chestiunea ”Cu privire la actualizarea planului geometric”, la terenul
cu destinaţia pentru construcţii, cu suprafaţa de 0,0614 ha, numărul cadastral
2501207251 situat pe str. M.Eminescu,19.
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- 0
08/15 S-A EXAMINAT :„Cu privire la crearea comisiei pentru elucidarea
şi examinarea modalităţii desemnării candidaţilor
şi repartizarea spaţiilor de locuit în Casa Socială
din str. Bojole 23c, oraşul Călăraşi”
( Raportor Rozembac Nicolae -consilier)
A luat cuvîntul :
Raportor Rozembac Nicolae -consilier
A prezentat chestiunea ”Cu privire la actualizarea planului geometric”, la terenul
cu destinaţia pentru construcţii, cu suprafaţa de 0,0614 ha, numărul cadastral
2501207251 situat pe str. M.Eminescu,19.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
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