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MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 02
din 04 mai 2018
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 19
Absenţi:
Dl Dodon Valeriu –motivat
Dl Ion Olari –motivat
Dna Reițman Ana-nemotivat
Dl Arapan Veaceslav -nemotivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Mihail MIRCA
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 Viorel JUȘCOV
AU VOTAT pro -19, contra- 0, abţinut- 0

ORDINEA DE ZI:
1. Raportul managerului Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă „Despre activitatea întreprinderii
pe anul de gestiune 2017 (Raportor Gheorghe Stratan –manager)
2. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru activitatea oraşului în perioada rece a
anilor 2018-2019. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar, coraportor Stratan Gheorghe )
3. Cu privire la aprobarea Planului de integritate a Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă”
Călărași. (Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
4. Cu privire la casarea bunului imobil. (Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef)
5. Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. (Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef)
6. Cu privire la aprobarea normelor specifice de alimentație în instituțiile de educație timpurie,
pentru anul 2018. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
7. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor Victor Ambrociviceprimar, Raisa Smolenschi-specialist)
8. Cu privire la premiere. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
9. Cu privire la permisiunea de cazare. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar)
10. Cu privire la scutirea de plata grădiniței. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar)
11. Cu privire la modificarea deciziei nr.05/11 din 26.06.2012” Cu privire la recunoașterea în
calitate de chiriaș principal” (Raportor Elena Lungu –specialist)
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12. Cu privire la schimbarea destinației construcției. (Raportor Nicolae Preguza –arhitect-șef)
13. Cu privire la inițierea consultărilor publice privind actualizarea capitolului
I.6.
Infrastructura edilitară (alimentarea cu apă și canalizare) din Strategia de dezvoltare socioeconomică a orașului Călărași pe anii 2016-2020. (Raportor Nicolae Preguza –arhitect-șef)
14. Cu privire la constituirea Comitetului Directorial în scopul implementării
proiectului: ,,Efficient public lighting in Calarasi city Firefly in the heart of forests” (Eficiența
Iluminatului Public în orașul Călărași ,,Licurici în inima codrului” ) (Raportor Smolenschi
Cristina-specialist)
15. Cu privire la permisiunea de coparticipare a primăriei orașului Călărași în cadrul proiectelor
implimentate de Consiliul raional Călărași. (Raportor Smolenschi Cristina-specialist)
16. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune. (Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
17. Cu privire la rezilierea contractului de arendă. (Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
18. Cu privire la plata de arendă pentru folosirea terenului proprietate publică aferent
construcțiilor”. (Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
19. Cu privire la permisiunea de procurare a mijlocului fix. (Raportor Smolenschi Raisaspecialist)
20. Cu privire la delegare. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
21. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru trimestrul III al anului
2018. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
22. Cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt,
specialiștilor primăriei orașului Călărași, pentru construcţia caselor individuale de locuit pe
teritoriul orașului Călărași. (Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
23. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.(Raportor Ion
Badașcă)
1. Cu privire la delimitarea terenului neîregistrat proprietate publică din domeniul privat al
primăriei orașului Călărași în sectorul 2501218 cu suprafața aproximativ 0,02 ha cu
destinația pentru construcție,la solicitarea SRL ,,Euro-Prim,,.
2. Cu privire la delimitarea terenului neîregistrat proprietate publică din domeniul privat al
primăriei orașului Călărași în sectorul 2501216 cu suprafața aproximativ 0,04 ha cu
destinația pentru construcție,la solicitarea SRL ,,La Leonte,,.
3. Cu privire la delimitarea terenului neîregistrat proprietate publică din domeniul privat al
primăriei orașului Călărași în sectorul 2501107 cu suprafața aproximativ 0,07 ha cu
destinația agricolă,la solicitarea cet.Mînza Nicolae.
4. Cu privire la delimitarea terenului neîregistrat proprietate publică din domeniul privat al
primăriei orașului Călărași în sectorul 2501202 cu suprafața aproximativ 0,30 ha cu
destinația agricolă,la solicitarea cet.Ciobanu Tudor.
5. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501212311
cu suprafața de 0,2934 ha situat în extravilan,din neproductive în grădini.
6. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501203459
cu suprafața de 0,1662 ha, situat în extravilan,din neproductive în grădini.
7. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501215001
cu suprafața de 0,1832 ha situat în extravilan,din neproductive în agricol.
8. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501215002
cu suprafața de 0,1623 ha situat în extravilan,din neproductive în agricol.
9. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501203233 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,1974
ha situat pe str-la 1 Gavril Muzicescu,14.
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10. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501204083 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0767
ha situat pe str-la 3 Gheorghe Asachi,17.
11. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501203350 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,1615
ha situat pe str.Ion Sprînceană,30.
12. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501109152cu destinația agricolă, cu suprafața de 0,1376 ha situat
în extravilan.
13. Cu privire la corectarii erorii comise în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501215039 cu suprafața de 0,1908 ha, cu destinația grădini
situat în extravilan, și anume numele și data nașterii proprietarului din Caraman Petr
a.n.05.02.1961 în Caraman Petru a.n.05.09.1961.
14. Cu privire la actualizarea terenului proprietate publică din domeniul public al Consiliului
raional Călărași cu numărul cadastral 2501208192 cu suprafața 0,4438 ha, situat pe
str.Biruinței nr.1/1.
15. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 6/10 cotă parte din 0,1751 ha, numărul cadastral 2501205122 cu
destinația pentru construcție, situat pe str.Mitropolit Dosoftei,25.
16. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501212377,cu
destinația pentru construcție, cu suprafața 0,1373 ha, situat pe str.Daneză nr.74/a ,cet.
Efros Valeriu.
17. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 16/25 cotă parte din 0,1971 ha, cu numărul cadastral 2501212006
cu destinația pentru construcție, situat pe str.Daneză,96.
18. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 34,5 cotă parte din 0,2268 ha,nr.cadastral 2501204127 cu
destinația pentru construcție, situat pe str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,48.
19. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0839 ha, nr.cadastral 2501217061 cu destinația grădină situat în
extravilan.
20. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,063 ha, nr.cadastral 2501201531 cu destinația grădină situat în
extravilan.
21. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0709 ha, nr.cadastral 2501215003 cu destinația grădină situat în
extravilan.
22. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0543 ha, nr.cadastral 2501220118 cu destinația grădină situat în
extravilan.
23. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0544 ha, nr.cadastral 2501220120 cu destinația grădină situat în
extravilan.
24. Cu privirea la vînzarea prin licitație a terenului proprietate publică din domeniul privat cu
numarul cadastral 2501220057 cu suprafața 0,0435 ha cu destinația grădină,situat în
extravilan.
25. Cu privirea la vînzarea prin licitație a terenului proprietate publică din domeniul privat cu
numarul cadastral 2501220119 cu suprafața 0,1983 ha cu destinația agricolă,situat în
extravilan.
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26. Cu privirea la vînzarea prin licitație a terenului proprietate publică din domeniul privat cu
numarul cadastral 2501212301 cu suprafața 0,185 ha cu destinația agricolă, situat în
extravilan.
27. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu numărul cadastral 2501213138 cu
suprafața 0,0521 ha, cu destinația pentru construcție situat pe str.Alexandru cel Bun,119,
cet.Spînu Gheorghe.
28. „Cu privire la formarea bunului imobil prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei orașului Călăraşi”.
Au votat: pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 1
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic, a propus ca ordinea de zi să fie completată cu chestiunea
02/23-29”Cu privire la plata de arendă pentru folosirea terenului proprietate publică aferent
construcțiilor” ( Raportor Nicolae Chitoroga-specialist), fiind avizată în Comisia de specialitate
buget , finanţe şi comerţ, deoarece comisia de specialitate pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice, în ziua ședinței nu a avut cvorumul necesar pentru
avizarea proiectului de decizie suplimentar.
Dl Iacob Mândrescu, consilier, nu a susținut propunerea de completare a ordinii de zi, pe
motivul că nu s-a respectat termenul de prezentare a proiectului de decizie spre consultarea
publicului și a fost avizată de o comisie care nu examinează chestiuni funciare.
Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri
1. Raportul managerului Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă „Despre activitatea
întreprinderii pe anul de gestiune 2017 (Raportor Gheorghe Stratan –manager)
2. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru activitatea oraşului în perioada rece a
anilor 2018-2019. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar, coraportor Stratan Gheorghe )
3. Cu privire la aprobarea Planului de integritate a Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă”
Călărași. (Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)
4. Cu privire la casarea bunului imobil. (Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef)
5. Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. (Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef)
6. Cu privire la aprobarea normelor specifice de alimentație în instituțiile de educație
timpurie, pentru anul 2018. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
7. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor Victor
Ambroci-viceprimar, Raisa Smolenschi-specialist)
8. Cu privire la premiere. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
9. Cu privire la permisiunea de cazare. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar)
10. Cu privire la scutirea de plata grădiniței. ( Raportor Victor Ambroci- viceprimar)
11. Cu privire la modificarea deciziei nr.05/11 din 26.06.2012” Cu privire la recunoașterea în
calitate de chiriaș principal” (Raportor Elena Lungu –specialist)
12. Cu privire la schimbarea destinației construcției. (Raportor Nicolae Preguza –arhitect-șef)
13. Cu privire la inițierea consultărilor publice privind actualizarea capitolului
I.6.
Infrastructura edilitară (alimentarea cu apă și canalizare) din Strategia de dezvoltare
socio-economică a orașului Călărași pe anii 2016-2020. (Raportor Nicolae Preguza –
arhitect-șef)
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14. Cu privire la constituirea Comitetului Directorial în scopul implementării
proiectului:
,,Efficient
public
lighting
in
Calarasi
city
Firefly in the heart of forests” (Eficiența
Iluminatului
Public
în
orașul
Călărași ,,Licurici în inima codrului” ) (Raportor Smolenschi Cristina-specialist)
15. Cu privire la permisiunea de coparticipare a primăriei orașului Călărași în cadrul
proiectelor implimentate de Consiliul raional Călărași. (Raportor Smolenschi Cristinaspecialist)
16. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune. (Raportor Nicolae Chitorogaspecialist)
17. Cu privire la rezilierea contractului de arendă. (Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
18. Cu privire la plata de arendă pentru folosirea terenului proprietate publică aferent
construcțiilor”. (Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
19. Cu privire la permisiunea de procurare a mijlocului fix. (Raportor Smolenschi Raisaspecialist)
20. Cu privire la delegare. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
21. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru trimestrul III al
anului 2018. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
22. Cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt,
specialiștilor primăriei orașului Călărași, pentru construcţia caselor individuale de locuit
pe teritoriul orașului Călărași. (Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
23. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.(Raportor Ion
Badașcă)
1. Cu privire la delimitarea terenului neîregistrat proprietate publică din domeniul privat al
primăriei orașului Călărași în sectorul 2501218 cu suprafața aproximativ 0,02 ha cu
destinația pentru construcție,la solicitarea SRL ,,Euro-Prim,,.
2. Cu privire la delimitarea terenului neîregistrat proprietate publică din domeniul privat al
primăriei orașului Călărași în sectorul 2501216 cu suprafața aproximativ 0,04 ha cu
destinația pentru construcție,la solicitarea SRL ,,La Leonte,,.
3. Cu privire la delimitarea terenului neîregistrat proprietate publică din domeniul privat al
primăriei orașului Călărași în sectorul 2501107 cu suprafața aproximativ 0,07 ha cu
destinația agricolă,la solicitarea cet.Mînza Nicolae.
4. Cu privire la delimitarea terenului neîregistrat proprietate publică din domeniul privat al
primăriei orașului Călărași în sectorul 2501202 cu suprafața aproximativ 0,30 ha cu
destinația agricolă,la solicitarea cet.Ciobanu Tudor.
5. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501212311
cu suprafața de 0,2934 ha situat în extravilan,din neproductive în grădini.
6. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501203459
cu suprafața de 0,1662 ha, situat în extravilan,din neproductive în grădini.
7. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501215001
cu suprafața de 0,1832 ha situat în extravilan,din neproductive în agricol.
8. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501215002
cu suprafața de 0,1623 ha situat în extravilan,din neproductive în agricol.
9. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501203233 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,1974
ha situat pe str-la 1 Gavril Muzicescu,14.
10. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501204083 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0767
ha situat pe str-la 3 Gheorghe Asachi,17.
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11. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501203350 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,1615
ha situat pe str.Ion Sprînceană,30.
12. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501109152cu destinația agricolă, cu suprafața de 0,1376 ha situat
în extravilan.
13. Cu privire la corectarii erorii comise în cadrul înregistrării masive primare la terenul
cu numărul cadastral 2501215039 cu suprafața de 0,1908 ha, cu destinația grădini
situat în extravilan, și anume numele și data nașterii proprietarului din Caraman Petr
a.n.05.02.1961 în Caraman Petru a.n.05.09.1961.
14. Cu privire la actualizarea terenului proprietate publică din domeniul public al Consiliului
raional Călărași cu numărul cadastral 2501208192 cu suprafața 0,4438 ha, situat pe
str.Biruinței nr.1/1.
15. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 6/10 cotă parte din 0,1751 ha, numărul cadastral 2501205122 cu
destinația pentru construcție, situat pe str.Mitropolit Dosoftei,25.
16. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501212377,cu
destinația pentru construcție, cu suprafața 0,1373 ha, situat pe str.Daneză nr.74/a ,cet.
Efros Valeriu.
17. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 16/25 cotă parte din 0,1971 ha, cu numărul cadastral 2501212006
cu destinația pentru construcție, situat pe str.Daneză,96.
18. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 34,5 cotă parte din 0,2268 ha,nr.cadastral 2501204127 cu
destinația pentru construcție, situat pe str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,48.
19. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0839 ha, nr.cadastral 2501217061 cu destinația grădină situat în
extravilan.
20. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,063 ha, nr.cadastral 2501201531 cu destinația grădină situat în
extravilan.
21. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0709 ha, nr.cadastral 2501215003 cu destinația grădină situat în
extravilan.
22. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0543 ha, nr.cadastral 2501220118 cu destinația grădină situat în
extravilan.
23. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0544 ha, nr.cadastral 2501220120 cu destinația grădină situat în
extravilan.
24. Cu privirea la vînzarea prin licitație a terenului proprietate publică din domeniul privat cu
numarul cadastral 2501220057 cu suprafața 0,0435 ha cu destinația grădină,situat în
extravilan.
25. Cu privirea la vînzarea prin licitație a terenului proprietate publică din domeniul privat cu
numarul cadastral 2501220119 cu suprafața 0,1983 ha cu destinația agricolă,situat în
extravilan.
26. Cu privirea la vînzarea prin licitație a terenului proprietate publică din domeniul privat cu
numarul cadastral 2501212301 cu suprafața 0,185 ha cu destinația agricolă, situat în
extravilan.
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27. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu numărul cadastral 2501213138 cu
suprafața 0,0521 ha, cu destinația pentru construcție situat pe str.Alexandru cel Bun,119,
cet.Spînu Gheorghe.
28. Cu privire la formarea bunului imobil prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei orașului Călăraşi.
29. Cu privire la plata de arendă pentru folosirea terenului proprietate peblică aferent
construcțiilor.
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 1
01/02 S-A EXAMINAT:

„Raportul managerului Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă”
„ Cu privire la activitatea Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă
în anul 2017” (Raportor Gheorghe Stratan -manager)

Au luat cuvîntul:
Dl Gheorghe Stratan, managerul entității, a prezentat raportul de activitate a întreprinderii pe
anul 2017 (raportul se anexează)
Juşcov Viorel ,Gorincioi Valeriu, Mitrea Constantin– preşedinţii comisiilor consultative de
specialitate.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -13, contra- 0, abţinut- 4
01/02 S-A EXAMINAT :

„ Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru
activitatea oraşului în perioada rece a anilor 2018-2019.
(Raportor Victor Ambroci- viceprimar)

Au luat cuvîntul:
Dl Victor Ambroci , viceprimar a prezentat Planul de acțiuni pentru activitatea orașului în
perioada rece a anilor 2018-2019 (se anexează)
Juşcov Viorel, Mitrea Constantin ,Gorincioi Valeriu– preşedinţii comisiilor consultative de
specialitate.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pentru -17, contra- 0, abţinut- 0
02/03 S-A EXAMINAT :

„ Cu privire la aprobarea Planului de integritate
a Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă” Călărași.
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Secretarul consiliului , Ecaterina Melnic a prezentat spre aprobare consilierilor Planul de
integritate a Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă Călărași” (Planul se anexează)
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.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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02/04 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la casarea mijlocului fix uzat”.
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef , a propus de a casa mijlocul fix uzat , ca temei fiind
concluziile din Raportul de expertiză tehnică pe obiectul Clubul Cultural Oricova cu numărul
cadastral 2501101318.01 , valoarea contabilă 0 lei.
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.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se permite casarea clădirii Căminului cultural Oricova, amplasată în Oricova cu numărul
cadastral 2501101318.01 , valoarea contabilă 0 lei.
2. Se permite demolarea construcțiilor indicate, conform autorizației de desființare,
eliberată de primăria orașului Călărași.
3. Se pune în sarcina arhitectului-șef al oraşului Călărași, dlui Nicolae Preguza, să asigure
pregătirea documentelor necesare referitor la demolarea clădirii.
4. Contabilul-șef, dna Angela Căpățînă,
- va aloca mijloace financiare necesare pentru elaborarea proiectului de demolare și
executarea lucrărilor de demolare.
- va asigura evidenţa contabilă a materialelor parvenite în rezultatul demolării clădirii
5. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/05-01 S-A EXAMINAT :

„ Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
a adus la cunoştinţa aleșilor locali factura fiscal, seria AAD nr.5990530 din 05.03.2018 privind
procurarea mijloacului fix- proiector în valoare totală de 9999( nouă mii nouă sute nouăzeci și
nouă) lei , din care 7770 (șapte mii șapte sute șaptezeci) lei, primite cu titlu gratuit de la
reprezentantul Corpului Păcii
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finaţe şi comerţ
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z şi 19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a primi în bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi proiector în
valoare totală de 9999( nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă) lei , din care 7770 (șapte
mii șapte sute șaptezeci) lei, primite cu titlu gratuit de la reprezentantul Corpului Păcii.
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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„ Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)

02/05-02 S-A EXAMINAT :

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
a adus la cunoştinţa aleșilor locali facturile fiscal, seria WI nr.9107833 din 15.06.2017 şi seria
WI nr.9107835 din 21.06.2017 privind primire materialelor didactice și înregistrarea acestora în
bilanțul contabil.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finaţe şi comerţ
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z şi 19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a primi în bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi materiale
didactice în asortiment specificate în facturile sus numite în valoare totală de 1724 (una
mie șapte sute douzeci și patru ) lei primite cu titlu gratuit de la IS ,,Mold- Didactica” .
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
„ Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)

02/05-03 S-A EXAMINAT :

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
A propus de a înregistra în bilanțul contabil al primariei oraşului Călăraşi jocul pentru copii
,, Albinuţa interactivă “ în valoare de 2200 (două mii două sute ) lei , primit cu titlu gratuit de la
Direcţia Învăţămînt ,Tineret şi Sport Călăraşi , conform facturii fiscale seria WB nr.1139071 din
06.03.2018 privind primire altor mijloace fixe;
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget, finaţe şi comerţ
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z şi 19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală;
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a primi în bilanţul contabil al primariei oraşului Călăraşi jocul pentru copii
,, Albinuţa interactivă “ în valoare de 2200 (două mii două sute ) lei , primit cu titlu
gratuit de la Direcţia Învăţămînt ,Tineret şi Sport Călăraşi .
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/06 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la aprobarea normelor specifice de alimentație
în instituțiile de educație timpurie, pentru anul 2018”
(Raportor Raisa Smolenschi-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi-specialist
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A propus spre aprobare normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de
învăţămînt, conform ordinului Ministerului Educaţiei,Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova nr.90 din 31.01.2018 și ordinul Ministerului Finanțelor nr.36 din 31.01.2018 ”Cu
privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt ;
Pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi
familiilor socialmente vulnerabile”;
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.
Consiliul orăşenesc a D E C I S :
1.Se stabilesc, pentru anul 2018, normele financiare zilnice pentru alimentaţia unui copil
din instituţiile preşcolare în mărime de:
* Pentru copiii în vîrstă de pînă la 3 ani - în mărime de 22,60 lei, inclusiv 12,60 lei din
contul mijloacelor bugetare şi 10.0 lei din contul veniturilor colectate (plății părinților);
* Pentru copiii în vîrstă de la 3 la 7 ani - în mărime de 25,50 lei, inclusiv 15,50 lei din
contul mijloacelor bugetare şi 10.0 lei din contul veniturilor colectate ( plății părinților);
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, dl Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/07-01 S-A EXAMINAT:

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

Au luat cuvîntul :
Dl Victor ambroci-viceprimar
A prezentat demersul unui grup de părinți, reprezentat de dna Cucoș Mariana, cu privire la
acordarea unui suport financiar, în scopul compensării parțiale a cheltuielilor de deplasare a
Ansamblului de dans popular „Codrenii” în orașul Nesebr Bulgaria
Valeriu Gorincioi – 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) n) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
În conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi pentru anul
2018;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se alocă mijloace băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi pentru anul
2018, în sumă de 10 000 lei, dnei Mariana Cucoș, reprezentanta grupului de părinți a copiiilor
Ansamblului de dans popular „Codrenii”, pentru compensarea parțială a cheltuielilor de
deplasare la concursul de dans folcloric „Eurofolc”, ediția a 10-a, care va avea loc în orașul
Nesebr (Bulgaria), în perioada 28 iunie-07 iulie 2018.
2.Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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02/07-02 S-A EXAMINAT:

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

Au luat cuvîntul :
Dl Victor ambroci-viceprimar
A prezentat cererea Directorului Școlii Sportive ”Mihai Viteazul” din or. Călărași cu privire la
acordarea ajutorului materialsportivei –Boțan Alexandra, multiplă campioană a Republicii
Moldova la Triatlon de Forță
Valeriu Gorincioi – 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) n) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
În conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi pentru anul
2018;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se alocă ajutor material unic din Fondul de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi pentru anul
2018, în sumă de 2 500 lei, sportivei secției Triatlon de Forță–Boțan Alexandra, multiplă
campioană a Republicii Moldova la Triatlon de Forță.
2.Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0

02/08 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la premiere”
(Raportor dna Raisa Smolenschi-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist
a prezentat demersul directorului Școlii Sportive Mihai Viteazul ,dl Bondari Vasile, cu privire la
premierea sportivei de performanță Eșanu Paulina , cu un premiu în sumă de 2000 lei, pentru
titlul de Campioană Europeană la Campionatul European de Sambo , care s-a desfășurat în
or.Praga,Cehia, în perioada 12-15 aprilie 2018 și a antrenorului Fistican Mihail , cu un premiu în
sumă de 1000 lei
Jușcov 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(2)n) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu art.37 din Legea nr.181 a finanțelor publice și responsabilității bugetarfiscale din 25.07.2014;
Art.18 din Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;
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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;
Avizul comisiei de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se premiază sportiva Eșanu Paulina , cu un premiu în sumă de 2000 lei, pentru titlul de
Campioană Europeană la Campionatul European de Sambo , care s-a desfășurat în
or.Praga,Cehia, în perioada 12-15 aprilie 2018.
2.Se premiază antrenorul Fistican Mihail , cu un premiu în sumă de 1000 lei.
3.Cheltuielile de premiere vor fi suportate din contul planului de finanțare la Programul
8602-Tineret și sport , Activitatea – 00230 – activități sportive.
4.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului dl Melnic Nicolae.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/09 S-A EXAMINAT:

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

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci, viceprimar , a adus la cunoştinţa consiliului demersul Dlui Vasile
Bondari, directorul Școlii Șportive „Mihai Viteazul” cu privire la permisiunea de cazare cu titlu
gratuit a elevului L.T.„Vasile Alecsandri”,,Eșanu Petru vicecampion al Republicii Moldova la
Sambo, în căminul Școlii Sportive „Mihai Viteazul”, pentru perioada de studii 2018 – 2019.
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) şi 19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală.
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași, aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul comisiei de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se permite Dlui Vasile Bondari, directorul Școlii Sportive „Mihai Viteazul”, de a caza cu
titlu gratuit în căminului Școlii Sportive, elevul L.T.„Vasile Alecsandri”,, Eșanu Petru
vicecampion al Republicii Moldova la Sambo, pentru perioada de studii 2018 – 2019.
2. Executarea prezentei dispoziții se pune în seama primarului orașului Călărași,dl Nicolae
Melnic.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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02/10 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la scutirea de plata grădiniței”
( Raportor Victor Ambroci- viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl victor Ambroci, viceprimar , a adus la cunoştinţa consiliului cererile familiilor socialmente
vulnerabile, familiile în situație de risc şi cu mulţi copii din oraşul Călărași, care la moment au o
situație famliară dificilă și din lipsă de resurse financiare solicită „Scutirea de plată pentru
întreţinerea copiilor în IET
Valeriu Gorincioi
- 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. 14alin. (2)lit. n), y) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se scutesc de plata pentru întreţinerea copiilor în Instituțiile de Educație Timpurie din
orașul Călărași, familiile socialmente vulnerabile şi cu mulţi copii , pentru perioada
anului 2018, începând cu luna mai, conform anexei la decizie.
2. Executarea prezentei Decizii se pune în seama viceprimarului oraşului dl.Victor
AMBROCI.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/11 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea deciziei nr.05/11 din 26.06.2012”
Cu privire la recunoașterea în calitate de chiriaș principal”
(Raportor Elena Lungu-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist a prezentat cererea cet.Butusova Anna (după căsătorie Matei
Anna), cu privire la modificarea punctului 1 din Decizia consiliului nr.05/11 din 26.06.2012 „
Cu privire la recunoașterea în calitate chiriaș principal” și anume sintagma „20 m.p. nr cadastral
25012040024.01.002 din or. Călărași str. Ștefan cel Mare 67 cet. Butusova Ana” se substituie
cu sintagma „25,1 m.p. nr cadastral 2501204024.01.002 din or. Călărași str. Ștefan cel Mare și
Sfint 67 cet. Matei Anna c/p 2006016023529”
În temeiul Art. 14 alin.2 lit. b) și art 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436- XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. În punctul 1 din Decizia consiliului nr. nr.05/11 din 26.06.2012 „ Cu privire la
recunoașterea în calitate chiriaș
principal” sintagma „20 m.p.
nr cadastral
25012040024.01.002 din or. Călărași str. Ștefan cel Mare 67 cet. Butusova Ana” se
substituie cu sintagma „25,1 m.p. nr cadastral 2501204024.01.002 din or. Călărași str.
Ștefan cel Mare și Sfint 67 cet. Matei Anna c/p 2006016023529”.
Punctul unu va avea următorul conţinut:
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Se recunoaște în calitate de chiriaș principal al spațiului locativ cu suprafața de 25,1
m.p. nr cadastral 2501204024.01.002 din or. Călărași str. Ștefan cel Mare și Sfint 67 cet.
Matei Anna c/p 2006016023529.
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/12-01 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la schimbarea destinației construcției”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef )

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitect- șef
A prezentat consiliului solicitarea nr.117 din 11.04.2018 de la Spînu Gheorghe și
Pelaghia, privind schimbarea destinaţiei construcţiei din str.Alexandru cel Bun nr.119.

Spînu

Constantin Mitrea
- președintele 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) 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;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se permite schimbarea destinaţiei construcţiei: ,,Casă de locuit”, suprafaţa-83.80 m2, număr
cadastral 2501213.138.01, în construcţie comercială şi prestarea serviciilor, cu condiţia obţinerii
şi îndeplinirii propunerilor serviciilor(sanitar, ecologic, pompieri şi salvatori, expertiza tehnică a
construcţiei), acordul vecinilor şi obţinerea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei.
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/12-02 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la schimbarea destinației construcției”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef )

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitect- șef
A prezentat consiliului solicitarea nr.21 din 22.01.2018 de la Baciu Vitalie, privind schimbarea
destinaţiei apartamentului nr.7 din str.Mihai Eminescu nr.39.
Constantin Mitrea
- președintele 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) 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;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se permite schimbarea destinaţiei construcţiei: ,,apartament nr.7”, suprafaţa-31.00 m2, număr
cadastral 2501208.120.01.007, în încăpere cu destinaţie comercială şi prestarea serviciilor, cu
condiţia obţinerii şi îndeplinirii propunerilor serviciilor(sanitar, ecologic, pompieri şi salvatori,
expertiza tehnică a construcţiei), acordul vecinilor şi obţinerea autorizaţiei de schimbare a
destinaţiei.
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 1
02/13 S-A EXAMINAT: “Cu privire la inițierea consultărilor publice privind actualizarea
capitolului I.6. Infrastructura edilitară (alimentarea cu apă și canalizare)
din Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Călărași pe anii2016-2020”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect-șef)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitect-șef
A argumentat necesitatea efectuării consultărilor publice în scopul implementării cu succes a
proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași”,
datorită suportului financiar acordat de Uniunea Europeană , prin intermediul Proiectului GIZ
„Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL și Agenția de
Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).
Constantin Mitrea
- președintele 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(z') 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;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se permite inițierea desfășurării consultărilor publice în perioada iunie-august 2018 ,
privind actualizarea capitolului 1.6.Infrastructura edilitară(alimentare cu apă şi
canalizare) din STRATEGIA de dezvoltare socio-economică a orașului Călărași 20162020.
2. Secretararul consiliului orăşenesc , Ecaterina Melnic, va iniţia consultarea proiectului de
decizie , conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional şi va
informa consiliul
despre rezultatele consultării publice ( procesele-verbale ale
întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor).
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului dl.Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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02/14 S-A EXAMINAT: “Cu privire la constituirea Comitetului Directorial în scopul
implementării proiectului: ,,Efficient public lighting in
Calarasi city Firefly in the heart of forests” (Eficiența
Iluminatului Public în orașul Călărași ,,Licurici în inima codrului” )
(Raportor Smolenschi Cristina-specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Smolenschi Cristina-specialist
a prezentat aleșilor locali necesitatea aprobării Regulamentului privind activitatea Comitetului
Directorial ( Steering Committee). (Anexa nr. 1), în scopul scopul monitorizării transparente a
implimentării
proiectului:
,,Efficient
public
lighting
in
Calarasi
city
Firefly in the heart of forests” (Eficiența
Iluminatului
Public
în
orașul
Călărași Licurici in inima codrului )” și contractului de Grant nr.2017/393-027 din 22.12.2017
Constantin Mitrea
- președintele 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) p), j) şi art.19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436XVI din 28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului
orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.
2.

3.

Se aprobă Regulamentul privind activitatea Comitetului Directorial ( Steering Committee).
(Anexa nr. 1)
Primarul orașului Căărași ,dl Nicolae Melnic,
va aproba prin dispoziție
componența Comitetul Directorial (Steering Committee,) în scopul implimentării
proiectului:
,,Efficient
public
lighting
in
Calarasi
city
Firefly in the heart of forests” (Eficiența
Iluminatului
Public
în
orașul
Călărași Licurici in inima codrului ) (anexa nr.1)
Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0

În cadrul ședinței, cu permisiunea președintelui, au venit cu întîrziere consilierul dl Vasile Gîcă
și dl Mutu Ion.
Prezenți consilieri -19
02/15-01

S-A EXAMINAT:

“Cu privire la permisiunea de coparticipare a
primăriei orașului Călărași în cadrul
proiectelor implimentate de Consiliul raional Călărași”.
(Raportor Smolenschi Cristina-specialist)
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Au luat cuvîntul :
Raportor Cristina Smolenschi-specialist
A prezentat demersul Consiliului raional Călărași nr.319 din 12.04.2018 privind acceptarea
parteneriatului primăriei orașului Călărași în cadrul proiectului,,Amenajarea scuarului
Domnitorilor din orașul Călărași, str. Biruinței, nr. 1/1”.
S-a dat citire Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului : ,,Amenajarea scuarului
Domnitorilor din orașul Călărași, str. Biruinței, nr. 1/1”( Anexa nr. 1) și s-a propus de a
complete art.5 la Acordul de Parteneriat cu următoarele subpuncte:
art.5.f) Partenerul nr.1 să înainteze spre coordonare Proiectul ,,Amenajarea scuarului
Dornnitorilor din or.Călărași, str.Biruința 1/1";
-art.5.g) Partenerul nr.1 după recepționarea proiectului, să transmită cu titlul gratuit către
Partenerul nr.2 proiectul implimentat.
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 art.14 alin 2 lit.(p), (j) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală ;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului
orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se ia act de Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului : ,,Amenajarea scuarului
Domnitorilor din orașul Călărași, str. Biruinței, nr. 1/1”( Anexa nr. 1);
2. Se acceptă participarea primăriei orașului Călărași în calitate de partener în cadrul
proiectului: ,,Amenajarea scuarului Domnitorilor din orașul Călărași, str. Biruinței, nr.
1/1”;
Se completează art.5 la Acordul de Parteneriat cu următoarele subpuncte:
art.5.f) Partenerul nr.1 să înainteze spre coordonare Proiectul ,,Amenajarea scuarului
Dornnitorilor din or.Călărași, str.Biruința 1/1";
-art.5.g) Partenerul nr.1 după recepționarea proiectului, să transmită cu titlul gratuit către
Partenerul nr.2 proiectul implimentat.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -13, contra- 0, s-au abţinut- 5
“ Cu privire la permisiunea de realizare a lucrărilor
reparația străzii Biruința din orașul Călărași și lucrări
de construcție a îmbrăcămintei rutiere pe str. Grigore Vieru
orașul Călărași, implimentate de Consiliul raional Călărași”
(Raportor Cristina Smolenschi -specialist)

01/15-02 S-A EXAMINAT

Au luat cuvîntul :
Dl Cristina Smolenschi –specialist
A dat citire demersului Consiliului raional Călărași nr.318 din 12.04.2018 privind semnarea
Acordului de Finanțare a lucrărilor Reparația străzii Biruința din orașul Călărași și Lucrări de
reparație a îmbrăcămintei rutiere pe str. Grigore Vieru orașul Călărași.
- reparație a străzii Biruința din orașul Călărași, în valoare de 1 578 514,70 lei ( un
milion cinci sute șaptezeci și opt cinci sute paisprezeci lei 70 bani) și
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-

lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe str. G.Vieru orașul Călărași, cu valoare de
deviz de 179 137,117 lei.

Dl Alexei Cotelea, consilier, a propus de a exclude punctul 2 din decizie.
Dl Petru Puțuntică, consilier, a argumentat că este necesar de a indica în decizie sursa de
finanțare, care la moment nu este identificată.
Dna Raisa Smolenschi, specialist, a argumentat precum că din bugetul local pe anul 2018, nu
este acoperire financiară.
Dl Iacob Mândrescu,consilier a propus de a substitui din punctul 2 din decizie anul 2018 cu
anul 2019.
Dl Alexei Cotelea, consilier, a propus de a formula punctul 2 din decizie astfel:
Consiliul orșenesc Călărași va efectua Lucrări de construcție a îmbrăcămintei rutiere pe str.
Grigore Vieru orașul Călărași , conform Strategiei de dezvoltare socio-economică 2016-2020.
Președintele ședinței a supus votului proiectul de decizie ca bază :
AU VOTAT pro -0, contra- 13, s-au abţinut- 5 proiectul deciziei nu a acumulat numărul
necesar de voturi

Președintele ședinței a supus votului propunerea consilierului Alexei Cotelea –de a exclude
punctul 2 din decizie
AU VOTAT pro -6, contra- 0, s-au abţinut- 12 proiectul deciziei nu a acumulat numărul
necesar de voturi

Președintele ședinței a supus votului propunerea consilierului Alexei CoteleaConsiliul orșenesc Călărași va efectua Lucrări de construcție a îmbrăcămintei rutiere pe str.
Grigore Vieru orașul Călărași , conform Strategiei de dezvoltare socio-economică 2016-2020.
AU VOTAT pro -12, contra- 0, s-au abţinut- 6

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 Art14(2)p),j) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din
28.12.2006;
Consiliul orăşenesc a D E C I S :
1. Se acceptă realizarea lucrărilor de reparație a străzii Biruința din orașul Călărași, în
valoare de 1 578 514,70 lei ( un milion cinci sute șaptezeci și opt cinci sute paisprezeci
lei 70 bani).
2. Consiliul orșenesc Călărași va efectua Lucrări de construcție a îmbrăcămintei rutiere
pe str. Grigore Vieru orașul Călărași , conform Strategiei de dezvoltare socio-economică
2016-2020.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -12, contra- 0, s-au abţinut- 6
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02/16 S-A EXAMINAT

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

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist a prezentat cererea cet.Artene Liliana, privind prelungirea
contractului de locațiune asupra bunului imobil cu nr.cadstral 25012130214, suprafața de 0,0018
ha, situat or.Călărași, str.M.Eminescu conform contractului de locațiune nr.188 din 01.06.2012
cît și în baza acordului adiţional Nr. 188 din 11.03.2013.
Dl Petru Puțuntică, consilier, a propus de a permite prelungirea contractului pe un termen de 1
an.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice a propus ca terasa să fie amplasată pînă la 31.12.2018.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art14(2)b),c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI
din 28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărașia probat prin decizia nr.08/03 din
09.10.2015;
Consiliul orăşenesc a D E C I S :
1.Se permite prelungirea contractului de locațiune Nr.188 din 01.06.2012 încheiat între Primăria
orașului Călărași și Artene Liliana, pe un termen de 3 ani, începînd cu 11.03.2018.
2.Specialistul primăriei, dl Nicolae Chitoroga , va întocmi acordul de prelungire a contractului de
locațiune.
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașul Călărași, Dl Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 3
02/17

S-A EXAMINAT:

“Cu privire la rezilierea contractului de arendă”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga-specialist
A argumentat necesitatea rezilierii contractului de arendă, pe motivul neachitării sumei
restante, scrisorilor expediate cu aviz de recepție privind achitarea datoriei în sumă de 64 620 lei,
plata arendei terenului cu nr.cadastral nr.2501111312 cu suprafața de 38,0 ha situat în
extravilanul orașului Călărași.
Mitrea Constantin
- președintele
comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice a propus ca terasa să fie amplasată pînă la
31.12.2018.
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,
În conformitate cu Art.6 i) din Legea cu privire la comerţul interior Nr. 231 din 23.09.2010.
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se reziliază contractul de arendă din 17.02.2017, încheiat între primăria orașului Călărași și
Pînzari Tatiana.
2. Specialistul primăriei, dl Nicolae Chitoroga , va prezenta la IP Agenția Servicii Publice
acordul de reziliere a contractului de arendă.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/18 S-A EXAMINAT :

„ Cu privire la plata de arendă pentru folosirea terenului
proprietate publică aferent construcțiilor”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga , specialist,
Luînd în considerație că pînă la moment S.A. „Service- Agro” nu a cumpărat terenul cu
nr.cadastral 2501206283 suprafața de 1.5989 ha și nu a arendat terenul aferent construcțiilor, a
propus de a stabili plata de arendă a terenului aferent construcţiilor,cu suprafaţa de 1,5989ha,
numărul cadastral 2544206283,situat pe str. Ion Creangă,1, S.A.Agro-Service-Călărași în
cuantumul de 5% din prețul normativ al pămîntului.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.

2.
3.

Se stabilește plata de arendă a terenului aferent construcţiilor,cu suprafaţa de 1,5989ha,
numărul cadastral 2544206283,situat pe str. Ion Creangă,1, S.A.Agro-Service-Călărași în
cuantumul de 5% din prețul normativ al pămîntului.
Se stabileşte preţul normativ de arendă a terenului nominalizat conform borderoului de
calcul în cuantumul de 10327.03 lei, începînd cu 06.02.2016.
Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, Dl Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0

02/19 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la permisiunea de procurare a unui mijloc fix ”
(Raportor Raisa Smolenschi-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist, a prezentat demersul șefului Situații Excepționale Călărași,
dl Nicolae Steclari, privind posibilitatea donării un curățitor cu apă sub presiune înaltă, pentru
spălarea autospecialelor
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 conformitate cu art.10 din Legea 267 din 09.11.1994 Privind apărarea împotriva incendiilor, ;
În temeiul prevederilor Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;
Art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
Legea 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 ,
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Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se permite procurarea mijlocului fix - un curățitor cu apă sub presiune înaltă, pentru spălarea
autospecialelor, cu un cost estimativ de 6000 lei, cu transmitere ulterioară cu titlu gratuit Secției
SE Călărași, în scopul menținerii autospecialelor de la Secția Situații Excepționale Călărași în
stare conformă.
2.Procurarea curățitorului se va efectua din contul planului de finanțare la Programul 0301Exercitarea guvernării ; activitatea 00009-Servicii de suport .
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului dl.Melnic Nicolae.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/20 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 Festivalul concurs Național folcloric „Izvoare Covăsnene”
ediția a XIX, în perioada 11-13 mai 2018, orașul Covasna, România. (lista se anexează)
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2)j) şi 19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI
din 28.12.2006.
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se deleghează în orașul Covasna , România pentru participare la Festivalul concurs
Național folcloric „Izvoare Covăsnene” ediția a XIX , în perioada 11-13 mai 2018 ,
delegaţia în următoarea componenţă: (lista se anexează)
2. Cheltuielile de deplasare vor fi alocate din bugetul primăriei oraşului Călăraşi pe anul
2018.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului dlui Nicolae Melnic.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/21 S-A EXAMINAT : “Cu privire la Programul de activitate a Consiliului
orăşenesc pentru trimestrul III al anului 2018”
(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Ecaterina Melnic –secretarul consiliului orăşenesc
Secretarul consiliului a prezentat programul de activitate al consiliului pentru trimestrul III al
anului 2018 (se anexează).
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Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)p) 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.
Avizul comisiei de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2018
( se anexează).
2.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama secretarului consiliului Dna Ecaterina
Melnic.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut - 0
02/22 S-A EXAMINAT :
“Cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la
atribuirea terenurilor de pămînt, specialiștilor primăriei
orașului Călărași, pentru construcţia caselor individuale
de locuit pe teritoriul orașului Călărași”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
Au luat cuvîntul :
Raportor Victor Ambroci-viceprimar
A propus aleşilor locali de a aproba Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt,
specialiștilor primăriei orașului Călărași, pentru construcţia caselor individuale de locuit pe
teritoriul orașului Călărași.
Dl Mitrea Constantin, consilier a propus ca specialiștii să depună cereri individual privind
alocarea terenului pentru construcția casei.
Dl Vasile Banari, consilier a susținut propunerea de aprobare a regulamentului, deoarece
primarul trebuie să creeze condiții pentru angajați.
Dl Petru Puțuntică, consilier a argumentat că repartizarea loturilor nu va asigura buna
funcțioanare a primăriei. Se poate de achitat chiria pentru perioada cît salariatul activează în
serviciul public.
Dl Alexei Cotelea, consilier, a propus ca alocarea de teren să fie atribuită individual,la cererea
specialistului.
Dna Eudochia Reazanțev, consilier, a propus ca Regulamentul de atribuire a terenurilor pentru
familiile nou-formate să fie completat cu și cu beneficiari-specialiști ai primăriei.
Dl Nicolae Melnic, primar, a propus de repartizat spațiu locativ din str.Bojole nr.56.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este negativ.
În temeiul Art. 14(2) 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.
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Avizul comisiei de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt, specialiștilor primăriei
orașului Călărași, pentru construcţia caselor individuale de locuit pe teritoriul orașului Călărași.
2.Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina viceprimarului orașului Călărași și a
specialistului pentru reglementarea regimului funciar.
AU VOTAT pro -4, contra- 2, s-au abţinut - 13 proiectul de decizie nu a acumulat
num[rul necesar de voturi

Cu permisiunea președintelui , consilierul Petru Puțuntică a plecat din ședință
Total consilieri prezenți -18
S-A EXAMINAT :
„Cu privire la delimitarea terenului neînregistrat
proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.175 din 28.02.2018 a SRL ,,Euro-Prim privind permisiunea
de delimitare a terenului neînregistrat proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi, terenul cu destinaţia pentru construcție situat în intravilan în sectorul cadastral
2501218, cu suprafaţa aproximativ 0,02 ha
Mitrea Constantin, consilier- președintele 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.
02/23-01

AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
S-A EXAMINAT :
„Cu privire la delimitarea terenului neînregistrat
proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.126 din 12.02.2018 a SRL ,,La Leonte privind permisiunea
de delimitare a terenului neînregistrat proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi, terenul cu destinaţia pentru construcție situat în intravilan în sectorul cadastral
2501216, cu suprafaţa aproximativ 0,04 ha.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este negativ.
02/23-02

AU VOTAT pro -o, contra- 0, s-au abţinut- 0 proiectul de decizie nu a acumulat
numărul necesar de voturi

02/23-03

S-A EXAMINAT :
„Cu privire la delimitarea terenului neînregistrat
proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.35 din 24.04.2018 a cet.Mînza Nicolae privind permisiunea
de delimitare a terenului neînregistrat proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi, terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral 2501107, cu
suprafaţa aproximativ 0,07 ha
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
S-A EXAMINAT :
„Cu privire la delimitarea terenului neînregistrat
proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.82 din 28.02.2018 a cet.Ciobanu Tudor privind permisiunea
de delimitare a terenului neînregistrat proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi, terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral 2501202, cu
suprafaţa aproximativ 0,30 ha
02/23-04

Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
S-A EXAMINAT : „Cu privire la modificarea modului de folosinţă al terenului”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.122 din 17.04.2018 cet. Mînza Dumitru privind modificarea
modului de folosință al terenului cu numărul cadastral 2501212311 cu suprafaţa de 0,2934 ha
situat în extravilan,din neproductive în teren cu modul de folosință grădini.
02/23-05

Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
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S-A EXAMINAT : „Cu privire la modificarea modului de folosinţă al terenului”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.88 din 06.03.2018 cet.Crăciun Minodora privind modificarea
modului de folosință al terenului cu numărul cadastral 2501203459 cu suprafaţa de 0,1622 ha
situat în extravilan,din neproductive în teren cu modul de folosință grădini.
Mitrea Constantin, consilier- președintele 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.
02/23-06

AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
S-A EXAMINAT : „Cu privire la modificarea modului de folosinţă al terenului”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.136 din 24.04.2018 cet.Arapan Natalia privind modificarea
modului de folosință al terenului cu numărul cadastral 2501215001 cu suprafaţa de 0,1832 ha
situat în extravilan,din neproductive în teren cu modul de folosință agricol.
02/23-07

Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
S-A EXAMINAT : „Cu privire la modificarea modului de folosinţă al terenului”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.137 din 24.04.2018 cet.Arapan Natalia privind modificarea
modului de folosință al terenului cu numărul cadastral 2501215002 cu suprafaţa de 0,1623 ha
situat în extravilan,din neproductive în teren cu modul de folosință agricol.
02/23-08

Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-09 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 a prezentat cererea cet. Gavrilița Andrei privind modificarea
Registrului bunurilor imobile în Capitolul A Subcapitolul II,la terenul cu numărul cadastral
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2501203233 cu suprafața de 0,1974 ha, destinația pentru construcție situat pe str-la 1 Gavril
Muzicescu,14, și anume numele și data nașterii proprietarului din Gavriliță Andrei a.n.
15.10.1958 în Gavrilița Andrei a.n.12.12.1963.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-10 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 a prezentat cererea cet. nr.114 din 05.04.2018 cet.Gavrilița Andrei
privind modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul A Subcapitolul II,la terenul cu
numărul cadastral 2501204083 cu suprafața de 0,0767 ha, destinația pentru construcție situat pe
str-la 3 Gheorghe Asachi,17, și anume data nașterii proprietarului Ambros Ion Dumitru din
15.12.1956 în 26.07.1953.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-11 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 a prezentat cererea nr.126 din 18.04.2018 cet.Caracaș Ion privind
modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul A Subcapitolul II,la terenul cu numărul
cadastral 2501203350 cu suprafața de 0,1615 ha, destinația pentru construcție situat pe str.Ion
Sprînceană,30, și anume numele și data nașterii proprietarului din Caracas Ivan a.n.12.05.1950 în
Caracaș Ion a.n.11.04.1950.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-12 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 a prezentat cererea nr.139 din 27.04.2018 cet.Olaru Valentin privind
modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul A Subcapitolul II,la terenul cu numărul
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cadastral 2501109152 cu suprafața de 0,1376 ha, destinația agricolă situat în extravilan, și anume
numele proprietarului din Olaru Valentina în Olaru Valentin a.n.16.11.1976.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-13 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 a prezentat cererea nr. 132 din 27.04.2018 cet.Caraman Petru
privind modificarea Registrului bunurilor imobile în Capitolul A Subcapitolul II, la terenul cu
numărul cadastral 2501215039 cu suprafața de 0,1908 ha, cu destinația grădini situat în
extravilan, și anume numele și data nașterii proprietarului din Caraman Petr a.n.05.02.1961 în
Caraman Petru a.n.05.09.1961.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-14 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia cu privire la permisiunea de a actualiza planul geometric al
terenului proprietate publică din domeniul public al Consiliului raional Călărași cu nr.cadastral
2501208192 cu destinația pentru construcție, cu suprafaţa 0,4438 ha, situat pe str.Biruinței,1/1.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-15 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.21 din 21.02.2018 cet.Mocăneț Eugenia privind procurarea
terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 6/10 cotă
parte din 0,1751 ha cu numărul cadastral 2501205122 cu destinația pentru construcție, situat pe
str.Mitropolit Dosoftei,25,
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Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
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 cet.Efros Valeriu privind stingerea dreptului de folosință la
terenul cu nr.cadastral 2501212377,cu destinația pentru construcție, cu suprafața 0,1373 ha,
situat pe str. Daneză nr.74/a.
Mitrea Constantin, consilier- președintele 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.
02/24-16

AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-17 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. 107 din 03.04.2018 cet.Lozinschi Gheorghe privind
procurarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa
de 16/25 cotă parte din 0,1971 ha cu numărul cadastral 2501212006 cu destinația pentru
construcție,situat pe str.Daneză,96,
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este negative, reeșind din faptul că în conformitate cu art.7 din Legea Nr.354 ,,Cu privire
la formarea bunurilor imobile, parametrii tehnici ai terenului permit formarea a mai multor
imobile ca obiecte de drept independente
AU VOTAT pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 18 proiectul de decizie nu a acumulat
numărul necesar de voturi

02/23-18 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. 121 din 12.04.2018 cet.Baxanean Parascovia privind
procurarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa
de 34,5% cotă parte din 0,2268 ha cu numărul cadastral 2501204127 cu destinația pentru
construcție,situat pe str. Bogdan Petriceicu Hașdeu,48,
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În conformitate cu art.7 din Legea Nr.354 ,,Cu privire la formarea bunurilor imobile, parametrii
tehnici ai terenului permit formarea a mai multor imobile ca obiecte de drept independente
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-19 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. 16 din 16.02.2018 cet.Beiu Alexandru privind procurarea
terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 0,0839
ha, cu numărul cadastral 2501217061 cu destinația grădină,situat în extravilan
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-20 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. 16 din 16.02.2018 cet.Beiu Alexandru privind procurarea
terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 0,063 ha,
cu numărul cadastral 2501201531 cu destinația grădină,situat în extravilan
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-21 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. 143 din 25.04.2018 cet.Borș Andrei privind procurarea
terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 0,0709
ha, cu numărul cadastral 2501215003 cu destinația grădină,situat în extravilan.
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Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-22 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. 140 din 24.04.2018 cet.Leahu Ioana privind procurarea
terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 0,0543
ha, cu numărul cadastral 2501220118 cu destinația grădină,situat în extravilan.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-23 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. 141 din 24.04.2018 cet.Leahu Ioana privind procurarea
terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 0,0544
ha, cu numărul cadastral 2501220120 cu destinația grădină,situat în extravilan.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-24 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitație 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 informația cu privire la permisiunea de vînzare prin licitaţie,a lotului de
pămînt proprietate publică din domeniul privat al primăriei or.Călărași,cu destinaţia grădină,cu
suprafaţa de 0,0435 ha, numărul cadastral 2501220057,situat în extravilan.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
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02/23-25 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitație 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 informația cu privire la permisiunea de vînzare prin licitaţie a lotului de
pămînt proprietate publică din domeniul privat al primăriei or.Călărași,cu destinaţia agricolă,cu
suprafaţa de 0,1983 ha, numărul cadastral 2501220119,situat în extravilan.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-26 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitație 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 informația cu privire la permisiunea de vînzare prin licitaţie a lotului de
pămînt proprietate publică din domeniul privat al primăriei or.Călărași,cu destinaţia agricolă,cu
suprafaţa de 0,185 ha, numărul cadastral 2501212301,situat în extravilan.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-27 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.81 din 28.02.2018 cet. Spînu Gheorghe privind trecerea în
proprietate lotul de teren cu destinația pentru construcție cu numărul cadastral 2501213138 cu
suprafața de 0,0521 ha situat pe str.Alexandru cel Bun,119
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/23-28 S-A EXAMINAT : „Cu privire la la formarea bunului imobil prin separare,
teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
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Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informația cu privire la permisiunea de formare prin separare a
bunului imobil cu numărul cadastral 2501208510, destinația pentru construcţii cu suprafața
totală de 0,7922 ha, în 5 bunuri imobile separate.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 18 proiectul de decizie nu a acumulat
numărul necesar de voturi

02/23-29 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la plata de arendă pentrufolosirea terenului
proprietate publică aferent construcțiilor”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
A prezentat cererea directorului S.A.„Drumuri-Strășeni” dl. Vladimir CROITOR privind
încheierea unui contract de arendă funciară la terenul cu nr.cadastral 2544206103 cu suprafața de
1.1045 ha situat în or.Călărași, str.Vasile Alecsandri, 2 pe o perioadă de 10 ani.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
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