MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 08
din 19 decembrie 2014
„al şedinţei extraordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 20
Absenţi : Dl Toma Gheorghe - motivat
Dl Puţuntic Petru - motivat
Dna Bobescu Silvia -motivat
Invitaţi: /lista se anexează/
Au participat la sedinţă :
Dl Nicolae Melnic –primarul oraşului
Dl Vladimir Susarenco – viceprimarul orasului
Preşedinte al şedinţei – Ivas Nicolae
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dna Bădărău Zinaida
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. „Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul
2014”.( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)
2. „Cu privire la plata premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul
2013” ( Raportor Nicolae Melnic -primar)
3. „ Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune” ( Raportor Iurie Lapp specialist).
4. „ Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului pentru construcţie cu
suprafaţa de 0, 011 ha , situat pe str. Ştefan cel Mare f/n, cu nr. cadastral
25012080570” , pentru construcţia unui magazin unde vor fi încadraţi tinerii
cu dizabilităţi în cîmpul muncii. (Raportor I.Suruceanu –specialist)

A luat cuvîntul:
Consilierul dl Gorincioi Valeriu a propus ca chestiunea sun numărul 08/01 şi
08/02 din ordinea de zi să fie discutate ultimele, pentru ca să se reuşească să se
prezinte consilierilor lista angajaţilor primăriei cu fondul de premiere nominal
Primarul dl Nicolae Melnic, la propunerea consilierului a remarcat faptul că numai
angajatorul , reieşind din lucrul efectiv lucrat şi rezultatele obţinute de fiecare
specialist decide care şi de cît premiu beneficiază, faptul dat este prevăzut şi în
Regulamentul privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de
demnitate public, funcţionarilor publici şi altor angajaţi din cadrul primăriei
oraşului”. Deasemenea primarul a remarcat faptul că fiecărui specialist e
preconizat două salarii lunare în mediu. În cazul în care consiliul va vota această
decizie , în baza ei se va emite dispoziţia primarului în care va fi indicată plata
premiului, fiind plasată pe pagina web a primăriei oraşului.
Au votat: pro -6, contra- 0, s-au abţinut- 14
Primarul dl Nicolae Melnic a propus:
- de a discuta prima întrebare din ordinea de zi chestiunea sub numărul 08/02
„ Cu privire la plata premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul
2013” iar a doua întrebare să fie chestiunea 08/01 „Cu privire la rectificarea
bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014”.
Au votat: pro -12, contra- 0, s-au abţinut- 8
- chestiunea 08/04 propun să fie exclusă din ordinea de zi pe motivul că nu
sunt pregătite documentele necesare.
Asociaţia Obştească “ Dorinţa” , în baza unui proiect social “ Realizarea
tinerilor prin muncă- o cheie pentru success în viitor” susţinut financiar de
Fundaţia Janivo, Olanda, intenţionează să procure acest teren pentru a
construi un magazin unde vor fi încadraţi tinerii cu dizabilităţi în cîmpul
muncii, însă magazinul preconizat va avea o suprafaţă mai mare decît bunul
cadastral format de primărie.
Au votat: pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 3
- propun ca sub numărul 08/04 să fie examinată chestiunea “ Cu privire la
scutirea de plată pentru întreţinere copiilor în grădiniţa de copii”
Au votat: pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 3

- propun ca ordinea de zi în continuare să fie completată cu chestiunea 08/05
“ Cu privire la atribuirea categoriei Muzeului orăşenesc de etnografie”
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
- 08/06 “ Cu privire la abrogarea unor decizii”
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
Consilierul dl Iacob Mândrescu a propus ca ordinea de zi în continuare să fie
completată cu chestiunea 08/07 “ Cu privire la modificarea deciziei 09/29 din 08
noiembrie 2013”.
Au votat: pro -19, 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 plata premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul 2013”.
( Raportor Nicolae Melnic- primar)
2. „Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014”.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)
3. „ Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune” ( Raportor Iurie Lapp specialist).
4. „Cu privire la scutirea de plata pentru întreţinerea copiilor în grădiniţa de
copii”( Raportor Vladimir Susarenco –viceprimar).
5. „Cu privire la atribuirea categoriei Muzeului orăşenesc de Etnografie”
( Raportor Raisa Smolenschi).
6. „ Cu privire la abrogarea parţială a deciziei” ( Raportor Iurie Lapp - specialist)
7. „ Cu privire la modificarea deciziei nr. 09/27 din 08.11.2013.
Au votat pentru -19, contra- 0, abţinut- 1
08/01 S-A EXAMINAT : „Cu privire la plata premiului anual pentru rezultatele
activităţii din anul 2013”

AU LUAT CUVÎNTUL:
Melnic Nicolae –primar
Dumneaei a adus la cunoştinţa consiliului
proiectul deciziei privind plata
premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul 2013
Gheorghiţă Gheorghe – secretarul comisiei consultative economie, buget, finanţe
şi comerţ.

Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -13, contra- 0, s-au abţinut- 7
08/02 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la rectificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2014”

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi -specialist
Dumneaei a adus la cunoştinţă precum că în rezultatul executării bugetului
primăriei pe anul 2014 , la capitolul venituri, la unele paragrafe s-au acumulat
supraîncasări, iar la alte paragrafe se atestă neîndepliniri faţă de planul aprobat.
În rezultatul executării bugetului primăriei , la componenta mijloace speciale, se
atestă o neîndeplinire la partea venituri şi cheltuieli, faţă de planul aprobat pe anul
curent, în sumă estimativă de 13, 4 mii lei.
Gheorghiţă Gheorghe – secretarul comisiei consultative economie, buget, finanţe
şi comerţ.
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
08/03-01 S-A EXAMINAT :„Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune”.
(Raportor dl Iurie lapp -specialist)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Iurie Lapp- specialist
Specialistul a adus la cunoştinţa consilierilor demersul Ispectoratului Ecologic de
Stat, în persoana şefului –adjunct dl Vadim Stîngaci, prin care solicită prelungirea
contractului de locaţiune nr. 5 din 02.01.2014 semnat cu primăria oraşului Călăraşi
pe un termen de 1 (unu) an, începînd cu 01.01.2015.
Gheorghiţă Gheorghe – secretarul comisiei consultative economie, buget, finanţe
şi comerţ.
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
08/03-02 S-A EXAMINAT :„Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune”.
(Raportor dl Iurie lapp -specialist)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Iurie Lapp- specialist

Specialistul a adus la cunoştinţa consilierilor demersul Ispectoratului Energetic de
Stat, în persoana şefului dl Iacob Timciuc, prin care solicită prelungirea
contractului de locaţiune nr. 89 din 01.01.2005 semnat cu primăria oraşului
Călăraşi pe un termen de 3 (trei) ani, începînd cu 01.01.2015.
Gheorghiţă Gheorghe – secretarul comisiei consultative economie, buget, finanţe
şi comerţ.
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
08/04 S-A EXAMINAT : „Cu privire la scutirea de plata pentru întreţinerea
copiilor în grădiniţa de copii”
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Vladimir Susarenco -viceprimar
Dumnealui a prezentat cererea dnei Costin Violeta, prin care solicită de a fi scutită
de plata grădiniţei pe anul bugetar 2015 copilul Costin David a.n. 2011, pe motivul
că tatăl copilului este decedat , iar mama se află în concediu de maternitate cu al
doilea copil
Gheorghiţă Gheorghe secretarul comisiei pentru economie, buget, finanțe și
comerț .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiilor consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT:

pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

08/05 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la atribuirea categoriei muzeului
orăşenesc de etnografie”

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi –specialist
Specialistul a explicat consilierilor conform Hotărîrii Guvernului nr. 381 din
13.04.2006 „ Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile
bugetare în baza reţelei tarifare unice”, în dependenţă de exponatele înregistrate în
registru, muzeului i se atribuie categorie de retribuire a muncii conducătorului.
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

08/06 S-A EXAMINAT : „Cu privire la abrogarea parţială a deciziei”.
(Raportor Iurie Lapp - specialis)
S-A DECIS: (Textul deciziilor se anexează)
AU VOTAT:
08/06-01 , pro – 20, contra – 0, s-au abţinut – 0
08/06-02 , pro – 20, contra – 0, s-au abţinut – 0
08/06-03 , pro – 20, contra – 0, s-au abţinut – 0
08/07 S-A EXAMINAT : „Cu privire la modificarea deciziei nr.09/27
din 08 noiembrie 2013 ”.
( Raportor Vasile Banari- consilier)
S-A DECIS: (Textul deciziei se anexează)
AU VOTAT: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

Nicolae IVAS

SECRETARUL CONSILIULUI:

Ecaterina MELNIC

