MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 02
din 18 februarie 2016
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 20
Absenţi:
Dl Alexandru Dodon -motivat
Dna Eudochia Reazanţev-motivat
Dl Gîlcă Vasile -motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Viorel Juşcov
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Puţuntic Petru
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul de
gestiune 2015. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
2. Raportul primarului oraşului Călăraşi „ Despre activitatea primăriei oraşului
Călăraşi în anul bugetar 2015” .( Raportor Nicolae Melnic- primar ).
3. Raportul managerului Î.M.” Gospodăria Comunal Locativă „ Despre
activitatea întreprinderii pe anul de gestiune 2015” (Raportor Gheorghe
Stratan –manager)
4. Cu privire la plata premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul 2015.
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului )
5. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor
dna Raisa Smolenschi-specialist)
6. Cu privire la stabilirea şi aprobarea unor norme financiare.( Raportor Raisa
Smolenschi- specialist)
7. Cu privire la acordarea garanţiei privind implimentarea proiectelor în
derulare.( Raportor Raisa Smolenschi- specialist)

8. Cu privire la luarea la bilanţul contabil.(Raportor Angela Căpăţînă –
contabil-şef)
9. Cu privire la transmiterea la bilanţul contabil.(Raportor Angela Căpăţînă –
contabil-şef)
10.Cu privire la scutirea de plata grădiniţei. (Raportor Victor Ambroci –
viceprimar)
11.Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. ( Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
12.Cu privire la instituirea dreptului de servitute. ( Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
13.Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei. ( Raportor Nicolae Preguza
– arhitect-şef)
14.Cu privire la modificarea componenţei comisiei de licitaţie ( Raportor
Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
15.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul II al anului 2016 .( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
16.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
( Raportor Ion Badaşcă- Specialist reglementarea regimului funciar ,
Nicolae Preguza-arhitect-şef, Nicolae Chitoroga-specialist)
1. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501111 cu suprafața aproximativ 1,5 ha cu destinația agricolă.
2. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501214 cu suprafața aproximativ
0,7 ha destinația agricolă.
3. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501215 cu suprafața aproximativ
0,4 ha cu destinația grădini.
4. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501215 cu suprafața aproximativ
0,3 ha destinația grădini.
5. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501202 cu suprafața aproximativ 0,2 ha destinația grădini.
6. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501202 cu suprafața aproximativ 0,25 ha destinația grădini.
7. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în

sectorul 2501213 cu suprafața aproximativ 0,25 ha destinația p/u
construcție.
8. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași.
9. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația grădină,cu
suprafața
0,5225 ha cu nr.cadastral 2501220166 situat în extravilan.
10.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația
agricolă,cu suprafața
38,0 ha cu nr.cadastral 250111312 situat în
extravilan.
11.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația
agricolă,cu suprafața1,0566 ha cu nr.cadastral 250111313 situat în
extravilan.
12.Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat la terenul cu destinația
p/u construcții,cu suprafața 0,193 ha cu nr.cadastral 2501216181 situat pe
str.Călărașilor,11.
13.Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat la terenul cu destinația
p/u construcții,cu suprafața 0,489 ha cu nr.cadastral 2501207251 situat pe
str.Mihai Eminescu,19.
14.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația
amenajat,cu suprafața
0.4025 ha cu nr.cadastral 2501208623 situat pe
str.Alexandru Cel Bun f/n.
15.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația p/u
construcții,cu suprafața
0.057 ha cu nr.cadastral 2501208624 situat pe
str. Ștefan Cel Mare și Sfînt f/n.
16.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația
agricolă,cu suprafața
0.4412 ha cu nr.cadastral 2501215523 situat în
extravilan .
17.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive a
terenurilor cu destinația grădini,la terenul cu nr.cadastral 2501201456,situat
pe str.Alexei Mateevici,36 la cererea cet.Eni Efimia.
18.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive a
terenurilor,la terenul cu nr.cadastral 2501209181 destinația p/u
construcții,situat pe str.Toma Ciorba,76 la cererea cet. Mereuța Ștefan.
19.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive a
terenurilor,la terenurile cu nr.cadastrale 2501209102 și 2501209399
destinația,p/u construcții,situate pe str-la II Diaconaș 3a la cererea cet.
Bobescu Ana.

20.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501219038 cet.Iosob Vasile Gheorghe.
21.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501212315 decedatului Grosu Nicolae.
22.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501217446 decedatului Negru Ivan.
23.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent imobilului cu nr.cadastral 2501207219.02 situat
pe str. Ștefan Cel Mare și Sfînt,9.
24.Cu privire la atribuirea în folosință a terenului cu suprafața 0,0025 ha
Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
25.Cu privire la vinzarea terenului pentru construcţii cu nr.cadastral
2501216117,situat pe str. Alexandru cel Bun f/n.
26.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,5615 ha cu nr.cadastral 2501105518,situat în extravilan.
27.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,2711 ha cu nr.cadastral 2501106622,situat în extravilan.
28.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,0842 ha cu nr.cadastral 2501217545,situat în extravilan.
29.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 0,144 ha cu nr.cadastral 2501110213,situat în extravilan.
30.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă,cu
suprafața 1,3982 ha cu nr.cadastral 2501215522,situat în extravilan.
31.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația p/u
construcție,cu suprafața 0,0121 ha cu nr.cadastral 2501208329,situat pe strla I Ștefan Cel Mare și Sfînt,18.
32.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 19/25 cotă parte din 0,3064
ha,nr.cadastral 2501212039 situat pe str.Daneză,72 la cererea cet.Castraveț
Elena.
33.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 1/2 cotă parte din 0,1466 ha,nr.cadastral
2501207053 situat pe str.Mihail Kogălniceanu,1 la cererea cet.Macarenco
Fiodor.
34.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 75% cotă parte din 0,2733

ha,nr.cadastral 2501206133 situat pe str.Mihail Sadoveanu,25 la cererea
cet.Arapan Alexandru.
35.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 77/100 cotă parte din 0,3063
ha,nr.cadastral 2501203341 situat pe str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,81 la
cererea cet.Dodon Ludmila.
36.Cu privire la formarea a trei bunuri imobile pentru construcţia a trei garaje
pe str. Bojole, 17 ,la cererea Iosob Gheorghe, Lozovan Dana, Postică
Aliona.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic, a propus ca chestiunea 02/06 din ordinea
de zi să fie substituită cu chestiunea „Cu privire la direcționarea mijloacelor
băneşti
pentru stingerea datoriilor către BASS a ÎM GCL Călărași”, deoarece aprobarea
normelor financiare încă nu au fost publicate în Monitorul Oficial.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
Dl Gorincioi Valeriu, consilier, a propus ca ordinea de zi să fie completată cu
chestiunea 02/17 „Cu privire la darea în comodat a imobilului proprietate publică”,
fiind avizată în comisia de specialitate.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
Dl Arapan Veaceslav consilier, a propus ca ordinea de zi să fie completată cu
chestiunea 02/18 „ Cu privire la completarea deciziei consiliului nr.07/10-05 din
21.08.2015 „ Cu privire la constituirea Consiliului de Administraţie al Î.M. „
Gospodăria Comunal Locativă”.
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri
1. Cu privire la execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul de
gestiune 2015. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
2. Raportul primarului oraşului Călăraşi „ Despre activitatea primăriei oraşului
Călăraşi în anul bugetar 2015” .( Raportor Nicolae Melnic- primar ).

3. Raportul managerului Î.M.” Gospodăria Comunal Locativă „ Despre
activitatea întreprinderii pe anul de gestiune 2015” (Raportor Gheorghe
Stratan –manager)
4. Cu privire la plata premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul 2015.
( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului )
5. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor
dna Raisa Smolenschi-specialist)
6. Cu privire la direcţionarea mijloacelor băneşti pentru stingerea datoriilor
către BASS a ÎM.GCL.( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
7. Cu privire la acordarea garanţiei privind implimentarea proiectelor în
derulare.( Raportor Raisa Smolenschi- specialist)
8. Cu privire la luarea la bilanţul contabil.(Raportor Angela Căpăţînă –
contabil-şef)
9. Cu privire la transmiterea la bilanţul contabil.(Raportor Angela Căpăţînă –
contabil-şef)
10.Cu privire la scutirea de plata grădiniţei. (Raportor Victor Ambroci –
viceprimar)
11.Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. ( Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
12.Cu privire la instituirea dreptului de servitute. ( Raportor Nicolae Chitorogaspecialist)
13.Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei. ( Raportor Nicolae Preguza
– arhitect-şef)
14.Cu privire la modificarea componenţei comisiei de licitaţie ( Raportor
Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
15.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul II al anului 2016 .( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
16.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
( Raportor Ion Badaşcă- Specialist reglementarea regimului funciar , Nicolae
Preguza-arhitect-şef, Nicolae Chitoroga-specialist).
1. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501111 cu suprafața aproximativ 1,5 ha cu destinația agricolă.
2. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501214 cu suprafața aproximativ 0,7 ha destinația agricolă.
3. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501215 cu suprafața aproximativ 0,4 ha cu destinația grădini.

4. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501215 cu suprafața aproximativ 0,3 ha destinația grădini.
5. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501202 cu suprafața aproximativ 0,2 ha destinația grădini.
6. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501202 cu suprafața aproximativ 0,25 ha destinația grădini.
7. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501213 cu suprafața aproximati 0,25 ha destinația p/u construcție.
8. Cu privire la formare bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași.
9. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația grădină,cu
suprafața
0,5225 ha cu nr.cadastral 2501220166 situat în extravilan.
10.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația
agricolă,cu suprafața 38,0 ha cu nr.cadastral 250111312 situat în extravilan.
11.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația
agricolă,cu suprafața 1,0566 ha cu nr.cadastral 250111313 situat în
extravilan.
12.Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat la terenul cu destinația
p/u construcții,cu suprafața 0,193 ha cu nr.cadastral 2501216181 situat pe
str.Călărașilor,11.
13.Cu privire la aprobarea planului geometric actualizat la terenul cu destinația
p/u construcții,cu suprafața 0,489 ha cu nr.cadastral 2501207251 situat pe
str.Mihai Eminescu,19.
14.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația
amenajat,cu suprafața 0.4025 ha cu nr.cadastral 2501208623 situat pe
str.Alexandru Cel Bun f/n.
15.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația p/u
construcții,cu suprafața 0.057 ha cu nr.cadastral 2501208624 situat pe str.
Ștefan Cel Mare și Sfînt f/n.
16.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația
agricolă,cu suprafața 0.4412 ha cu nr.cadastral 2501215523 situat în
extravilan .

17.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive a
terenurilor cu destinația grădini,la terenul cu nr.cadastral 2501201456,situat
pe str.Alexei Mateevici,36 la cererea cet.Eni Efimia.
18.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive a
terenurilor,la terenul cu nr.cadastral 2501209181 destinația p/u
construcții,situat pe str.Toma Ciorba,76 la cererea cet. Mereuța Ștefan.
19.Cu privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării masive a
terenurilor,la terenurile cu nr.cadastrale 2501209102 și 2501209399
destinația,p/u construcții,situate pe str-la II Diaconaș 3a la cererea cet.
Bobescu Ana.
20.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501219038 cet.Iosob Vasile Gheorghe.
21.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501212315 decedatului Grosu Nicolae.
22.Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501217446 decedatului Negru Ivan.
23.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent imobilului cu nr.cadastral 2501207219.02 situat
pe str. Ștefan Cel Mare și Sfînt,9.
24.Cu privire la atribuirea în folosință a terenului cu suprafața 0,0025 ha
Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
25.Cu privire la vinzarea terenului pentru construcţii cu nr.cadastral
2501216117, situat pe str. Alexandru cel Bun f/n.
26.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă, cu
suprafața 0,5615 ha cu nr.cadastral 2501105518,situat în extravilan.
27.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă, cu
suprafața 0,2711 ha cu nr.cadastral 2501106622,situat în extravilan.
28.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă, cu
suprafața 0,0842 ha cu nr.cadastral 2501217545,situat în extravilan.
29.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă, cu
suprafața 0,144 ha cu nr.cadastral 2501110213, situat în extravilan.
30.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația agricolă, cu
suprafața 1,3982 ha cu nr.cadastral 2501215522,situat în extravilan.
31.Cu privire la vînzarea prin licitație a terenului cu destinația p/u
construcție,cu suprafața 0,0121 ha cu nr.cadastral 2501208329,situat pe strla I Ștefan Cel Mare și Sfînt,18.

32.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 19/25 cotă parte din 0,3064
ha,nr.cadastral 2501212039 situat pe str.Daneză,72 la cererea cet.Castraveț
Elena.
33.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 1/2 cotă parte din 0,1466 ha,nr.cadastral
2501207053 situat pe str.Mihail Kogălniceanu,1 la cererea cet.Macarenco
Fiodor.
34.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 75% cotă parte din 0,2733
ha,nr.cadastral 2501206133 situat pe str.Mihail Sadoveanu,25 la cererea
cet.Arapan Alexandru.
35.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 77/100 cotă parte din 0,3063
ha,nr.cadastral 2501203341 situat pe str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,81 la
cererea cet.Dodon Ludmila.
36.Cu privire la formarea a trei bunuri imobile pentru construcţia a trei garaje
pe str. Bojole, 17 ,la cererea Iosob Gheorghe, Lozovan Dana, Postică
Aliona.
02/17 „Cu privire la darea în comodat a imobilului proprietate publică”.
( Raportor Dl Valeriu Gorincioi –consilier).
02/18 „ Cu privire la completarea deciziei consiliului nr.07/10-05 din 21.08.2015
„ Cu privire la constituirea Consiliului de Administraţie al Î.M. „ Gospodăria
Comunal Locativă”.( Raportor Dl Veaceslav Arapan –consilier)
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la execuţia bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul de gestiune 2015”.
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Angela Căpăţînă –contabil-şef
Doamna a adus la cunoştinţa consiliului că pentru a.2015 bugetul Primariei
Călăraşi la venituri componenta de bază a fost aprobat în sumă de 17562.0 mii lei.
Pe parcursul anului bugetul a fost majorat cu 40,7 mii lei în urma caruia suma
anuală precizată constituie 17602,7 mii lei. Majorarea a fost efectuata din
următoarele surse:
 25,8 mii lei- transferuri de la bugetul de stat pentru majorarea salariului
personalului didactic de la 01 septembrie 2015.

 14,9 mii lei- dobînda aferentă soldurilor mijloacelor bugetare la conturile
bancare.
In anul 2015 în bugetul Primariei Călăraşi au fost acumulate venituri în sumă de
18268,3 mii lei cu 665,6 mii lei mai mult sau la nivel de 103,8 la sută faţă de
sarcinile stabilite pentru perioada de gestiune. În comparaţie cu perioada similară a
anului 2014, veniturile au înregistrat o crestere cu 2332,1 mii lei.
Din suma totală a veniturilor componenta de bază,veniturile fiscale acumulate
au constituit 4003,8 mii lei, cu 189,4 mii lei mai mult sau la nivel de 105 la sută.
Din ele fac parte:

Denumirea

Suma anuala
aprobată în
buget

Suma anuală
precizată în
buget

Venituri ,total
Venituri
curente
Inclusiv:
111

17562,0
6869,6

17602,7
6884,5

Executat total Devieri
în a.2015
executat catre
suma
precizată pe
perioada, %
18268,3
103,8
7236,2
105,1

2649,4

2689,4

2856,1

106,2

1015,2

994,9

994,1

99,9

142,1

130,1

153,5

118,0

580,0

610,2

651,8

106,8

2382,9

2179,9

2265,2

103,9

100,0

280,0

315,4

112,6

114
115
121
122
123
Transferuri
10692,4
10718,2
11032,1
102,9
În legătură cu modificarea bazei fiscale pe parcursul anului bugetar 2015 la unele
tipuri de venituri a apărut necesitatea corelarii încasărilor în buget cu planurile
anuale aprobate.
La capitolul 114 –impozitul pe proprietate suma anuală aprobată a fost micşorată
din motiv că conform prevederilor Titlului VI din Codul Fiscal,agenţii economici
care achită suma integral a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pînă la 30
iunie a fiecărui an bugetar , beneficiază de scutire în cuantum de 15 % din suma
impozitului.Însă aceste facilităţi acordate de stat,nu sunt compensate de către
bugetul de stat.
La capitol 122-taxe şi plăţi administrative au survenit modificări şi anume
 12227-taxa de piaţă , s-au majorat încasările datorită faptului că SRL
,,Mandriva-Prim şi-a extins suprafaţa pieţii cu 138,0 m2.

 12269-taxa pentru dispozitivele publicitare, în legătură cu modificările din
Titlul VII a Codului Fiscal începînd cu 01 mai 2015 s-a majorat baza
impozabilă,deaceia s-au majorat şi încasările cu aprozimativ 23,0 mii lei.
 12230-taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire
socială,la capitolul dat planul anual aprobat a fost micşorat cu 196,0 mii
lei.Motivul micşorării se datorează faptului ,că 2 agenţi eonomoci care îşi
desfăşurau activitatea în domeniul ,,jocuri de noroc” şi-au sistat activitatea
pe parcursul anului 2015 fără să achite taxa dată.
Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică în perioada
de raportare constituie 1087,4 mii lei şi din vînzarea apartamentelor către cetaţeni
constituie 81,8 mii lei.
Veniturile din mijloacele speciale ale primariei au fost accumulate în sumă de
1457,3 mii lei,cu 16,3 mii lei mai puţin sau la nivel de 98,9 la sută faţă de
prevederile perioadei de raportare. Comparativ cu perioada similară a anului 2014,
veniturile din mijloacele speciale a instituţiei s-au majorat cu 320,7 mii lei.
Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat pentru învaţămîntul
prescolar, primar şi pentru şcolile sportive au fost efectuate în cuantum de 100 %
Cheltuieli:
Primaria Călăraşi pentru anul 2015 a aprobat în buget cheltuieli în sumă de
18062,0 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare planul de cheltuieli a fost
majorat cu 2365,9 mii lei şi constituie 20427,9 mii lei.Majorările au fost efectuate
din următoarele surse:
 2204,6 mii lei – sold de mijloace băneşti la conturile bancare,
 120,6 mii lei – incasări din realizarea terenurilor proprietate publica,
 14,9 mii lei – dobînda aferentă soldurilor mijloacelor bugetare la conturile
bancare,
 25,8 mii lei- majorarea salariului a personalului didactic cu incepere de la
01.09.2015.
În anul 2015 cheltuielile au fost executate la nivel de 93,0 la sută din planul
precizat pe perioada de gestiune.Comparativ cu perioada respectivă a anului 2014,
cheltuielile s-au majorat cu 1396,7 mii lei.
Cheltuielile curente executate în perioada de gestiune constituie 16268,3 mii
lei, inclusiv :
 Retribuirea muncii – 5966,1 mii lei
 Contributii de asigurări sociale de stat obligatorii - 1312,4 mii lei
 Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicala – 242,1 mii lei
 Plata mărfurilor şi serviciilor – 5578,2 mii lei
 Deplasări în interes de serviciu – 19,0 mii lei
 Pentru amenajarea teritoriului -2543,1 mii lei
 Alte cheltuieli – 607,4 mii lei
Cheltuieli capitale executate constituei 2731,6 mii lei, inclusiv:
 Investiţii capitale – 66,6 mii lei

 Procurarea mijloacelor fixe – 618,5 mii lei
 Reparatii capitale – 616,5 mii lei
 Transferuri intre componente ,contributia primariei pentru împlementarea
proiectelor investiţionale – 1430,0 mii lei.
Structura cheltuielilor pe ramuri conform clasificaţiei bugetare
 01-Autorităţile executive APL – 2379,3 mii lei
 06-Învăţămînt- 6986,4 mii lei
 08- Cultura – 4728,8 mii lei
 10- Asigurarea şi susţinerea socială – 123,7 mii lei
 14-Transporturi,gospodaria drumurilor,comunicaţii – 80,0 mii lei
 15- Gospodăria Comunală – 4075,8 mii lei
 20- Alte cheltuieli – 612,6 mii lei.
Datorii debitoare şi creditoare
La situaţia de 01.01.2016 datoriile debitoare constituie suma de 153,7 mii lei
dintre care 122,8 mii lei pentru servicii de arenda a încaperilor , 25,1 mii lei plata
parintească, 5,8 mii lei pentru serviciile de transport.
Datoriile creditoare constituie 810,0 mii lei inclusiv ,580,8 mii lei salariu şi
contribuţii sociale, 112,2 mii lei pentru mărfuri şi servicii,34,3 mii lei pentru
amenajarea teritoriului, 79,9 mii lei plata parintească şi 3,6 mii lei alte
datorii.Toate datoriile creditoare şi debitoare sunt formate la situatia de 31
decembrie 2015.Datorii cu termenul expirat nu avem.
Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situatia de
01.01.2016 constituie 2642,3 mii lei.
Iacob Mândrescu , consilier, a solicitat ca punctual 2 din decizie să fie completat
cu fraza : “redirecţionate spre reparaţia fostei grădiniţe nr.6”
La propunerea înaintată dl primar, Nicolae Melnic, a explicat că propunerea dlui
consilier este una bună şi o accept dar direcţionarea banilor cu destinaţie specială
este interzisă prin lege, aceştia pot fi gestionaţi doar de şcoli şi grădiniţe.
Arapan Veaceslav, consilier a facut referinţa la decizia consiliului prin care s- a
aprobat bugetul primăriei pe anul 2016 cu toate anexele.
Dl preşedinte, Juşcov Viorel , a atenţionat consilierului că la moment se ia act doar
de execuţia bugetului pe anul 2015.
Dl Rozembac Nicolae, consilier, a adresat întrebarea ce măsuri a întreprins
primăria cu agenţii economici care nu au achitat taxa pentru aparatele în domeniul
“ jocuri cu noroc”

La întrebarea adresată, contabilul- şef , a răspuns că sunt înaintate acţiuni în
judecată privind obligarea achitării datoriei.
Consilierul Rozembac Nicolae, a propus ca o dată ce taxele locale pe anul 2016 au
fost aprobate cu o majorare de 5 % trebuie să se ducă o evidenţă mai strictă, dar să
nu se aştepte sfîrşit de an bugetar.
La propunerea dată,dna contabil, a explicat că acum trimestrial se solicită
informaţia de la Inspectoratul Fiscal.
Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea consilierului, dlui Iacob
Mândrescu
Au votat: pro -8, contra- 6, s-au abţinut- 6 propunerea nu a acumulat
numărul necesar de voturi

Preşedintele şedinţei a supus votului chestiunea 02/01
Au votat: pro -14, contra- 0, s-au abţinut- 6
02/02 S-A EXAMINAT :

„Raportul primarului oraşului Călăraşi
„ Cu privire la activitatea primăriei în anul
bugetar 2015”. ( Raportor Nicolae Melnic –primar)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Nicolae Melnic – primarul oraşului Călăraşi
Dumnealui a adus la cunoştinţa locuitorilor oraşului şi a consilierilor raportul cu
privire la activitatea primăriei în anul bugetar 2015. ( se anexează).
Consilierul dl Iacob Mândrescu a adresat întrebarea primarului cîţi copii la
moment nu frecventează grădiniţa.
La întrebarea adresată , primarul a dat răspuns că aproximativ 500 de copii din
oraş.
Dl Petru Puţuntic, consilier, la raportul primarului a adresat mai multe întrebări:
1. care este uzura mijloacelor fixe, proprietatea primăriei.
Primarul a remarcat faptul că clădirile ca instituţiile şcolare au peste 50 de ani, iar
reţelele de apă şi canalizare din centrul oraşului sunt uzate, din care cauză primăria
va participa la proiecte, posibil şi la credinte pentru a schimba reţelele în oraş.
O problemă pentru oraş sunt şi clădirile care nu au asociaţii de locatari,, în ultimele
două luni
s-au înregistrat două asociaţii, în continuare primăria trebuie sa-i
susţină.
Participînd la şedinţele CALM sunt posibilităţi financiare de a termoizola clădirile
sub formă de granduri.

Dna contabil-şef a concretizat că la 01.01.2016 uzura calculată este de 20 880 lei ,
ceea ce constituie aproximativ 50% .
În continuarea consilierul Petru Puţuntic a întrebat ce este cu clădirea L.T. „ Mihail
Sadoveanu” care a fost transmisă în proprietatea Consiliului raional Călăraşi.
La întrebarea adresată dl viceprimar Victor Ambroci, a explicat că costul acestui
proiect este de 7 milioane lei care va dura trei ani, însă la moment se aşteapta
finanţarea de la bugetul de stat.
A treia întrebare a fost dacă se construieşte teren de sport.
Primarul a indicat că chestiunea dată este în continuare în ordinea de zi.
O altă întrebare a fost dacă s-a facut inventarierea spaţiilor pentru construcţie.
Primarul a explicat că este aprobat Planul Urbanistic General pe localitate, însă
mult teren este acaparat ilegal, majoritatea caselor de locuit deţin surpusuri de teren
deaceea specialiştii au un volum mare de lucru.
În planul urbanistic sunt indicate zone care au anumite destinaţii- industrie,
agrement, locativ.
Zona industrială este spre str. Călăraşilor, acolo au fost vindute două terenuri,
pentru a construi o fabrică de mezeluri, iar al doilea lot o activitate ce ţine de
creşterea păsărilor şi animalelor.
Nicolae Rozembac, consilier a întrebat primarul care sunt investiţiile care s-au
realizat în anul 2015.
Primarul a remarcat la investiţii capitale: reparaţia Grădiniţei , renovarea
parcului,construcţia unui drum în variantă albă, pompe pentru apeduct, în total
1 400,00 mii lei.
În contextul dat consilierul a remarcat faptul că primăria oraşului Străşeni cu o
populaţie de 20 mii locuitori pe parcursul anului 2014 au atras investiţii de 40
milioane lei , în anul 2015 -35 milioane lei dintre care investiţii străine 10 milioane
lei.
Primarul , dl Nicolae Melnic, a menţionat faptul că şi primăria oraşului în anul
curent are investiţii de 25 milioane lei, iar din Fondul Rutier conform Hotărîrii de
Guvern erau alocate la 2 milioane lei.
Lucrul dat s-a facut inainte de alegerile locale, însă primarul nu a avut posibilitatea
nici să intre în primărie , pe motivul degrevării din funcţie.
A doua întrebare a fost cum crede primarul oamenii din oraş pleacă sau rămîn şi ce
face primăria ca oamenii să rămînă în localitatea lor.
La întrebarea dată primarul a spus că migraţia e din cauza salariilor mici, însă
primăria micşorează unele taxe, dă posibilitate agenţilor economici să se dezvolte
cum ar fi de exemplu „ Iraid-Sor” care achită taxa pentru colectarea miezului de

nucă, un alt agent economic din Italia care confecţionează încălţăminte tot nu are
resurse umane, din care cauză încălţămintea se coase în penitenciar.
Arapan Veaceslav, consilier a întrebat ce va face primăria dacă se vor vinde 1350
ha de pămînt, cum se lucrează la erorile masive.
Olaru Ion, consilier a întrebat ce procent din proiectul apă şi canalizare din
partea de Nord-Vest s-a realizat şi care este suma restantă a Fondului de Mediu.
Nichita Ion, invitat a propus ca locuitorii străzii să se conecteze la apeduct cu
forţele proprii de la Podiş cu ajutorul Î.M. GCL.
La propunerea dată primarul a răspuns că apa e posibil de pompat doar de la bazin,
sub o altă modalitate necesită cheltuieli suplimentare.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/03 S-A EXAMINAT “Raportul directorului Î.M. „GCL”dl Gheorghe
Stratan „ Cu privire la activitatea Î.M. GCL
În anul 2015” (Raportor Gheorghe Stratan-director)
Au luat cuvîntul :
Olaru Ion- consilier
Dl consilier a întrebat cîte unităţi de transport sunt la întreprindere şi dacă
întreprinderea are posibilitatea de a lua credit.
Directorul a menţionat 8 unităţi de transport.
Fisticanu Ion, consilier a enunţat faptul că s-a majorat tariful la deşeuri, dar ce
măsuri a întreprins întreprinderea în majorarea contractelor de evacuare a
deşeurilor
Iacob Mândrescu, consilier a pus întrebarea despre situaţia cimitirelor pe
teritoriul oraşului.
La întrebările adresate , managerul întreprinderii a explicat precum că situaţia
cimitirelor a fost discutată şi la şedinţa Consiliului de administraţie, urmează să fie
prevăzută procedura de dare în concesiune.
Dl Rozembac Nicolae, consilier a adus la cunoştinţa consiliului că Consiliul de
Administraţie a întreprinderii a dat propunerea ca mijloacele de transport uzate să
fie realizate, terenul de depozitare a gunoiului din primăria Nişcani să fie atribuit în
concesiune.

Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/04 S-A EXAMINAT

“Cu privire la plata premiului anual pentru
rezultatele activităţii în anul 2015”
(Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

Au luat cuvîntul :
Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
A adus la cunoştinţa consiliului precum că bugetul primăriei oraşului Călăraşi pe
anul 2015, a fost executat la partea de venituri,cu excepţia transferurilor, cu
104,1,0%, sau cu 335,4 mii lei mai mult comparativ cu bugetul precizat pe anul
2015.
În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind plata premiului anual
persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică , funcţionarilor publici şi altor
angajaţi din cadrul primăriei oraşului Călăraşi”, se propune să fie aprobată suma
totală de finanţare ,destinată acordării premiului anual persoanelor cu demnitate
publică şi funcţionarilor publici, pentru rezultatele activităţii în anul bugetar 2015,
în volum total de 85.0 mii lei.(25,3 % din 335.4 mii lei ).
Alexei Cotelea, consilier a solicitat să fie prezentată şi lista nominală persoanelor
care vor beneficia de premii.
Secretarul consiliului a prezentat lista la proiector cu funcţionarii publici propuşi
spre premiere.
Iacob Mândrescu, consilier a propus ca în listă să fie inclus şi ex-viceprimarul dl
Vladimir Susarenco.
La propunerea dată primarul a spus că fostul viceprimar a lucrat doar trei luni şi
consideră că nu e corect să beneficieze de premiu.
Rozembac Nicolae, consilier a propus ca acest proiect de decizie să fie votat,
deoarece specialiştii primăriei îşi fac lucrul bine, iar careva cazuri de abateri sau
luare de mită nu au fost înregistrate.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 4

02/05 S-A EXAMINAT

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

Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist
Dumuneaiei a adus la cunoştinţa consiliului demersurile cet.Podbeglîi Valentina;
cet.Onisim Valentina și a AO “Asociația Diabeticilor din Raionul Călărași” cu
privire la alocarea ajutorului material unic;
- ajutor material unic, în sumă de 5000 lei, cet.Onisim Valentina, domiciliată pe
str.M.Sadoveanu,59, pentru recuperarea parțială a pierderilor materiale, provocate
de distrugerea casei de locuit, ca urmare a incendiului din 30 ianuarie 2016.
- ajutor material unic, în sumă de 3000 lei, cet.Podbeglîi Valentina,
domiciliată pe adresa str.Ștefan cel Mare ,14/80 ,în scopul compensării parțiale a
tratamentului postoperatoriu.
- ajutor material unic, în sumă de 2000 lei ,AO „Asociația Diabeticilor din
Raionul Călărași” , în scopul procurării testelor la glucometre, pentru persoanele
social- vulnerabile din orașul Călărași.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
02/06 S-A EXAMINAT “Cu privire la direcţionarea mijloacelor băneşti
pentru stingerea datoriilor către BASS a Î.M. GCL”
(Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
Au luat cuvîntul :
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
Dna contabil a explicat consilierilor că datoriile ÎM GCL Călărași la data de 16
februarie 2016, către Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat(BASS), constituie
3827,9 mii lei, inclusiv plăți de bază 1286,9 mi lei,penalități-2541,0 mii lei. În
acest context, prin decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.03/13 din 20.03.2015
s-a permis comercializarea clădirii cazangeriei nr.5, neimplicată în proces
tehnologic, cu scopul de a achita restanțele la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
a GCL Călărași .La data de 20 ianuarie 2016 cazangeria nr.5 a fost comercializată
prin licitație publică , la prețul de 825,0 mii lei.
Prin prezentul proiect de decizie se propune direcționarea mijloacelor bănești, în
sumă de 825,0 mii lei, obținuți de la comercializarea cazangeriei nr.5, pentru
achitarea datoriilor ÎM GCL Călărași către BASS.
Petru Puţuntic, consilier a remarcat faptul că nu este normal să se facă plăţi de
bază pentru datoriile Î.M. „ GCL”, iar banii daţi ar trebui să fie direcţionaţi la
investiţii.

Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -17, contra- 1, s-au abţinut- 2
02/07 S-A EXAMINAT “Cu privire la garanţia alocării mijloacelor băneşti
pentru anul 2016”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist
Dna specialist a explicat că soldul bănesc disponibil ,nerepartizat, la situația de
01.01.2016 constituie 1642,3 mii lei, inclusiv 317,1 mii lei transferuri cu destinație
specială.
Primăria orașului Călărași este beneficiarul a 2 proiecte , care au ca scop
construcția unei grădinițe de copii de tip „casa pasivă” și eficientizarea energetică
a instituției preșcolare grădinița de copii nr.2 „Guguță”, din care cauză este
necesar de a garanta
alocarea mijloacelor băneşti în anul 2016, în sumă de
916,0 mii lei,din contul soldului bănesc disponibil la 01.01.2016, nerepartizat,
inclusiv:
*450,0 mii lei - ca contribuţie la proiectul „Construcția grădiniței de copii de
tip „casa pasivă””(donator Guvernul Germaniei )
*310,0 mii lei - ca contribuție la proiectul „Lucrări de eficientizare
energetică la Grădinița de copii nr.2 „Guguță””( donator Fondul de Eficiență în
Energetică)
* 156,0 mii lei – ca transferuri ÎM “GCL Călărași ” pentru reparația capitală
a rezervuarului de apă din str.Bojole (treapta 2).
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/08-01 S-A EXAMINAT

“Cu privire la primirea la bilanţ”
(Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)

Au luat cuvîntul :
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
Ca rezultat al participării primăriei oraşului în cadrul Proiectului de Susţinere a
Autorităţilor Locale, USAID (LGSP), luînd în consideraţie transmiterea Server
software 1C: Enterprise8.Programei 1C de către reprezentanţii Corporaţiei
„CHEMONICS INTERNATIONAL” INC , conform contractului de transfer al
proprietăţii, Călăraşi este necesar de a primi cu titlu gratuit, de la Corporaţia

„CHEMONICS INTERNATIONAL” INC cod fiscal 1006600024948, la bilanţul
contabil al primăriei oraşului Călăraşi ,bunurile descrise în anexa A din contractul
de transfer al proprietăţii N.FPS-022, în valoare de 15 283,00 ( cincisprezece mii
două sute cincizeci şi trei) USD- 364 323, 49 ( trei sute şaizeci şi patru mii trei
sute douăzeci şi trei lei , patruzeci şi nouă) şi de a transmite de la bilanţul contabil
al primăriei oraşului Călăraşi la bilanţul contabil al Î.M. „ Gospodăria Comunal
Locativă” Server software 1C: Enterprise8.Programei 1C, în valoare de 15 283,00
( cincisprezece mii două sute cincizeci şi trei) USD în gestiune economică, cu titlu
gratuit.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
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

02/08-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la primirea la bilanţ”
(Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)

Au luat cuvîntul :
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
Deasemnea ca rezultat al participării primăriei oraşului în cadrul Proiectului de
Susţinere a Autorităţilor Locale, USAID (LGSP),
Luînd în consideraţie transmiterea cu titlu gratuit de către de către reprezentanţii
Corporaţiei „CHEMONICS INTERNATIONAL” INC , a bunurilor utilizate în
cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale, USAID (LGSP), conform
facturii nr.00991788 , seria DAA din 05.02.2016 şi factura nr.00991820 din
17.02.2016, se propune de a lua la bilanţul contabil bunurile utilizate în cadrul
proiectului nominalizat
-Laptop Lenovo G570 -1,632.63 $ - 19 232 lei
- Desktop Lenovo-1,821,03$ -21 397 lei
- Monitor AOC i2353FH-215,15$ - 2528, 01 lei
- UPS APC Pro-550 -145.10$ -1704,94 lei
- Chevrolet Captiva LT+- 23,014.84$ - 286 450,67 lei
- Modem mobil -6,99$, -82, 50 lei
- Boxe Active-92,78$ -1118, 02 lei
- Masa de lucru -219.88 $ - 2594, 54 lei
- Dulap- 154.92$ -1828 lei
- Scaune (3)- 136.02 $- 1599,00 lei
- Camera foto EOS Rebel T3i- 950 $ -11 181, 50 lei
- Camera foto Canon EOS 100D- 395.59 -5083,33 lei

Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/09 S-A EXAMINAT
“Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe
de la bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi
la bilanţul contabil al Î.M. „GCL”
(Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
Au luat cuvîntul :
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
Dna contabil-şef a propus ca în scopul dezvoltării serviciului de salubrizare pe
teritoriul oraşului, să se transmită cu titlu gratuit, în gestiune economică, mijloace
fixe- 20 Containere pentru deşeuri în valoare de 44 980,0 ( patruzeci şi patru mii
nouă sute optzeci ) lei , de la bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi la
bilanţul cotabil al Î.M. „ Gospodăria Comunal Locativă” Călăraşi.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/10-01 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Guguţă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Toma Lilia , domiciliată în satul
Horodiște, r-nul Călărași, dar care la moment este angajată în or. Călărași la
SRL”VLADISLAV GRUP”, „Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea
copilului în grădiniţa Guguță” Toma Victoria, a.n. 24.01.2012 pentru perioada
anului 2016, începînd cu 01 martie 2016.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/10-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Lăstărel”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Malendra Ana, domiciliată în or.
Călărași, str.Mihail Sadoveanu,67, „Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copiilor în grădiniţa Lăstărel” Malendra Gheorghe, a.n. 30.12.2009 și
Malendra Valeria-Georgiana, a.n. 18.07.2011 pentru perioada anului 2016,
începînd cu 01 martie 2016.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/10-03 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Guguţă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Gîrbu Mariana, domiciliată în
or. Călărași, str.Gheorghe Asachi, III-a stradelă, nr.12 „Cu privire la scutirea de
plată pentru întreţinerea copiilor în grădiniţa Guguță” Trifan Tudor, a.n.
13.05.2009 și Trifan Sergiu, a.n. 17.12.2011 pentru perioada anului 2016,
începînd cu 01 martie 2016.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -14, contra- 0, s-au abţinut- 6
02/10-04 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Lăstărel”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Costin Violeta, domiciliată în or.
Călărași, str.Alexandru cel Bun,152, „Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copiilor în grădiniţa Lăstărel” Costin David, a.n. 06.06.2011 și Costin
Ecaterina, a.n. 22.04.2013 pentru perioada anului 2016, începînd cu 01 martie
2016.

Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/10-05 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Guguţă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Vera Ilchiu , domiciliată în or.
Călărași, str. Alexandru cel Bun 60, ap.24 „Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa Guguță” Ilchiu Mihail, a.n. 02.01.2011 pentru
perioada anului 2016, începînd cu 01 martie 2016.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/10-06 S-A EXAMINAT

“Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa „Lăstărel”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci- viceprimar
Dl viceprimar a prezentat consiliului cererea Dnei Tatiana Stratulat , domiciliată în
or. Călărași, str. B.P.Hașdeu 2, I stradelă „Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţa Lăstărel” Stratulat Alina, a.n. 22.08.2011 pentru
perioada anului 2016, începînd cu 01 martie 2016.
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei de specialitate
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

02/11-01 S-A EXAMINAT “Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
Dl specialist a prezentat cererea SRL „ Tehtransmig”, în persoana dlui Pungă
Grigore de a rezilia contractul de locaţiune nr.94 din 01.12.2005, încheiat între
primăria oraşului Călăraşi şi SRL „ Tehtransmig”,începînd cu 01.01.2016.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/11-02 S-A EXAMINAT “Cu privire la rezilierea contractului de arendă”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
Dl specialist a prezentat cererea Î.I. „Pungă Grigore” de a rezilia contractul de
arendă funciară nr.144 din 01.03.2009 încheiat cu primăria oraşului Călăraşi

începînd cu 01.01.2016.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/11-03 S-A EXAMINAT “Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
Dl specialist a prezentat consiliului scrisorile expediate dnei Mutu Maria, cu aviz
de recepţie nr.1115 din 23.11.2015 şi respectiv 124 din 02.02.2016, privind
semnarea Acordului de reziliere a contractului de ambele părţi , pe motivul
neprezentării Avizului de la Inspectoratul Ecologic.
Mutu Ion, consilier
Dl consilier a explicat ca dna Maria Mutu a participat la licitaţie, s-a adjudecat
bunul şi s-a semnat contract de locaţiune prin care trebuia să construiască gheretă
cu staţie de pasageri, însă pînă în prezent primăria refuză de a elibera certificat de
urbanism şi autorizaţie de construcţie.

Puţuntic Petru, consilier
Dl consilier a spus că nu este adeptul gheretelor, dar o dată ce este contract de
locaţiune nu sunt motive de a rezilia contractul.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 8, s-au abţinut - 11

proiectul deciziei nu
a acumulat numărul necesar de voturi

02/12 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la transmiterea lotului de teren
în drept de superficie”
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Filip Igor de a se transmite cu drept de
superficie, lotul de teren pentru construcţie cu suprafaţa de 0,0032 ha din str.
M.Eminescu, cu achitarea redevenţei în scopul exploatării unei construcţii
existente.
Luînd în consideraţie că construcţia din str. M.Eminescu cu suprafaţa de 0,0032 ha
este una neautorizată, construită fără certificat de urbanism , fără proiect şi fără
autorizaţie de construcţie, prevăzute în Legea nr.163 din 09.07.2010 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţie, şi totodată această construcţie este
obiectul unui litigiu în judecată privind demolarea construcţiei şi obligarea de a a
duce terenul la starea iniţială se propune de a refuza transmiterea lotului de teren
pentru construcţie cu suprafaţa de 0,0032 ha din str. M.Eminescu, în drept de
superficie dlui Filip Igor.
Mitrea Constantin, consilier a propus ca lotul dat să fie dat în locaţiune.
Ecaterina Melnic, secretarul consiliului a atenţionat asupra faptului că consiliul
examinează doar cum a fost depusă cererea iniţial, dacă se doreşte locaţiunea
terenului trebuie formulată o nouă cerere şi respectiv un alt proiect de decizie.
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -7, contra- 0, s-au abţinut - 13

proiectul deciziei nu
a acumulat numărul necesar de voturi

02/13 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la schimbarea
destinaţiei apartamentului”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-şef)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitect-şef
Dl arhitect-şef al primăriei, a prezentat cererea înregistrată sub nr.01 din
04.01.2016 de la proprietarul Leahu Pavel, cu domiciliul, or.Călăraşi, str-la 1
Mihail Kogălniceanu nr.14, însoţită de avizele serviciilor(pompieri, ecologic,
sanitar) şi acordul locatarilor cu privire la permisiunea de a schimbar destinaţia
apartamentului din str.Biruinţa nr.4, ap.2, cu suprafaţa de 29,70 m.p în spaţiu
comercial,prestări servicii şi oficiu .
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/14 S-A EXAMINAT :
“Cu privire la modificarea deciziei nr.07/10 din
21.08.2015 „ Cu privire la constituirea comisiei de licitaţie”
(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
Dna secretar a explicat ncesitatea aprobării unei noi componenţe a comisiei de
licitaţie me motivul că unii membri sunt în imposibilitate de a se prezenta la
comisia de licitaţie.
S-a propus ca comisia de licitaţie să fie aprobată în următoarea componenţă:
Preşedintele comisiei: dl.Nicolae Melnic- primarul oraşului
Membrii:
contabilul-şef al primăriei oraşului
Secretar
specialistul primăriei ( jurist)
specialistul primăriei pentru R.R.F.
reprezentantul IFS - dl Lupu Gheorghe
reprezentantul consiliului raional- dna Martea Rodica
consilier- dl Mândrescu Iacob
consilier- dl Mutu Ion
consilier- dl Mirca Mihail
consilier- dl Arapan Veaceslav
consilier- dna Balaban Valentina
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate
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
02/15 S-A EXAMINAT : “Cu privire la Programul de activitate a Consiliului
orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2016”
(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Ecaterina Melnic –secretarul consiliului orăşenesc
Secretarul consiliului a prezentat programul de activitate al consiliului pentru
trimestrul II al anului 2016.
Gorincioi Valeriu – preşedintele comisiei de specialitate.
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

02/16-01 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501111, suprafaţa aproximativ 1,5 ha, la solicitarea cet.Bodrug Virgil.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-02 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501214, suprafaţa aproximativ 0,7 ha, la solicitarea cet.Diacon Mihail.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-03 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501215, suprafaţa aproximativ 0,4 ha la solicitarea cet.Eremia Alexandru.
Luînd în consideraţie că partea grafică din baza de date a cadastrului privind
parcelarea sectorului dat se află într-un strat ce nu este vizibil în Registrul
Bunurilor imobile, comisia a dat aviz negativ.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -9, contra- 0, s-au abţinut- 10 proiectul deciziei nu
a acumulat numărul necesar de voturi

02/16-04 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501215, suprafaţa aproximativ 0,4 ha, la solicitarea cet.Eremia Alexandru.
Luînd în consideraţie că partea grafică din baza de date a cadastrului privind
parcelarea sectorului dat se află într-un strat ce nu este vizibil în Registrul
Bunurilor imobile, comisia a dat aviz negativ.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -10, contra- 0, s-au abţinut- 9 proiectul deciziei nu
a acumulat numărul necesar de voturi

02/16-05 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501202, suprafaţa aproximativ 0,2 ha, la solicitarea cet.Cucoș Sofia.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 15, s-au abţinut- 4 proiectul deciziei nu
a acumulat numărul necesar de voturi

02/16-06 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul cadastral
2501202, suprafaţa aproximativ 0,25 ha, la solicitarea cet.Curecheri Vasile.
Comisia de specialitate a propus de a nu vinde lotul în sectorul dat deoarece solul
este în proces de eroziune şi necesita a fi împădurit.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 15, s-au abţinut- 4 proiectul deciziei nu
a acumulat numărul necesar de voturi

02/16-07 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi” la terenul cu destinaţia p/u construcție situat pe str.Alexandru Cel Bun
f/n în sectorul cadastral 2501213, suprafaţa aproximativ 0,25 ha,la solicitarea
cet.Căpitan Petru.
Comisia de specialitate a propus de a nu vinde lotul în sectorul dat deoarece solul
este în proces de eroziune şi necesita a fi împădurit.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 1
02/16-08 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Nicolae Preguza-arhitet-şef)

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza-arhitet-şef
Dl architect-şef a prezentat solicitarea nr.38 din 27.01.2016 de la Ghimpu Viorel,
domiciliat, satul Onişcani „Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil
neînregistrat teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or.
Călăraşi”, în sectorul cadastral 2501209 cu suprafața 0,07 ha.
Dat fiind faptul că în Planul Urbanistic General (PUG) se solicită în zona
respectivă de elaborat un plan de detaliu, şi conform Art.16. din LEGE privind
principiile urbanismului şi amenajării teritoriului Nr. 835 din 17.05.1996, planul
urbanistic de detaliu este documentaţia prin care se stabilesc condiţiile de
amplasare şi executare într-un anumit teren a uneia sau mai multor construcţii cu
destinaţie precizată. Această documentaţie se întocmeşte numai în baza planului
urbanistic general aprobat.
Reieşind din cele expuse făcînd trimitere la legislaţie se propune de a refuza
formarea bunului imobil în sectorul cadastral 2501209 cu suprafața
0,07 ha la
solicitarea cet.Ghimpu Viorel.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 4
02/16-09 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric la
terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”, cu
suprafaţa de 0,5225 ha, cu numărul cadastral 2501220166, cu destinație
gradină,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

02/16-10 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric la
terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu
suprafaţa de 38,0 ha, numărul cadastral 2501111312, cu destinație agricolă,situat
în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-11 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric la
terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu
suprafaţa de 1,056 ha, numărul cadastral 2501111313, cu destinație agricolă,situat
în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-12 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric la
terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu
suprafaţa de 0,193 ha, numărul cadastral 2501216181, cu destinația p/u
construcții,situat pe str.Călărașilor,11.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-13 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric la
terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu
suprafaţa de 0,489 ha, numărul cadastral 2501207251, cu destinația p/u
construcții,situat pe str.Mihai Eminescu,19.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-14 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric la
terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu
suprafaţa de 0,4025 ha, numărul cadastral 2501213242, cu destinație
amenajat,situat pe str.Alexandru Cel bun f/n.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .

Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 1
02/16-15 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric la
terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu
suprafaţa de 0,0551 ha, numărul cadastral 2501208624, cu destinația p/u
construcții,situat pe str.Ștefan Cel Mare și Sfînt f/n.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-16 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la aprobarea planului geometric la
terenul proprietate publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu
suprafaţa de 0,45 ha, numărul cadastral 2501215523, cu destinația agricolă,situat
în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

02/16-17 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea Registrului
bunurilor imobile”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Eni Efimia Vasile cu privire la corectarea erorii
efectuate în cadrul înregistrării masive din Eni Efimia Gheorghe c/p
2001016277589, înregistrată incorect în drept de proprietate în Eni Efimia Vasile
c/p 2001027218865, proprietarul terenului cu numărul cadastral corect 2501
201456.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-18 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea Registrului
bunurilor imobile”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Mereuţa Ştefan cu privire la corectarea erorii
efectuate în cadrul înregistrării masive din Roşca Tudor Ion c/p 0990203166705 ,
înregistrată incorect în drept de proprietate în Mereuţa Ştefan c/p 2005016087342,
proprietarul bunurilor imobile cu numărul cadastral corect 2501209181 şi
respectiv 2501209181.01.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-19 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea Registrului
bunurilor imobile”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Bobescu Ana cu privire la corectarea erorii
efectuate în cadrul înregistrării masive din două terenuri cu numerele cadastrale
2501209399 cu suprafaţa de 0,01419 ha şi respectiv 2501209102 cu suprafaţa de

0,07 ha , într-un singur bun imobil cu numărul cadastral 2501000553 cu suprafaţa
0,2119 ha
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-20 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. Iosob Vasile, domiciliat pe str. Mihai
Viteazul,20 „Cu privire la stingerea dreptului asupra terenului cu destinație
neproductive situat în extravilan,nr.cadastral 2501219038 cu suprafața 0,072 ha
decedatei cet.Iosob Vasile.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-21 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. Grosu Maria, domiciliată pe str.
Tineretului,34 cu privire la stingerea dreptului asupra terenului cu destinație
grădină situat în extravilan,nr.cadastral 2501212315 cu suprafața 0,2879 ha
decedatului Grosu Nicolae.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

02/16-22 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. Bobescu Valeriu, domiciliată pe
str.Alexandru Cel Bun,101„Cu privire la stingerea dreptului asupra terenului cu
destinație grădină situat în extravilan,nr.cadastral 2501217406 cu suprafața 0,0948
ha decedatului Negru Ivan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-23 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la transmiterea terenului
proprietate publică”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Consiliului Raional Călărași Cu privire la
transmiterea terenului proprietate publică” ,aferent construcției situat pe str.Ștefan
Cel Mare și Sfînt,9.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-24 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la atribuirea terenului
pentru construcţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea Ministerului Mediului al Republicii Moldova
Serviciului Hidrometeorologic de Stat, privind atribuirea terenului pentru
construcţie, cu suprafaţa 0,4% cotă parte din 0,6566 ha, numărul cadastral
2501204004 pentru amplasarea unei mini stații automate meteorologice, în cadrul
proiectului „Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova”.

Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-25 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la vînzarea terenului
pentru construcţie”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Boboc Ion cu privire la vînzarea terenului
pentru construcţii cu nr.cadastral 2501216117, situat pe str. Alexandru cel Bun f/n.
Luînd în consideraţie că pe terenul dat sunt construcţii neautorizate efectuate fără
certificat de urbanism , fără proiect şi fără autorizaţie de construcţie, prevăzute în
Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie, şi totodată constituie obiectul unui litigiu în judecată privind
demolarea construcţiilor ( garaj, şură, un beci) şi obligarea de a a duce terenul la
starea iniţială.
Specialistul a făcut trimitere la legislaţie şi a propus consiliului de a refuza de a
vinde terenul pentru construcţii cu nr.cadastral 2501216117, situat pe str.
Alexandru cel Bun f/n.cet .Boboc Ion.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 2
02/16-26 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului
proprietate publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a a lotul de
pămînt, destinaţie agricolă cu suprafaţa de 0,5615 ha, numărul cadastral
2501105518, situat în extravilan.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .

Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 1
02/16-27 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului
proprietate publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a lotului
de pămînt, destinaţie agricolă cu suprafaţa de 0,2711 ha, numărul cadastral
2501106622, situat în extravilan.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-28 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului
proprietate publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a lotului
de pămînt, destinaţie agricolă cu suprafaţa de 0,0842 ha, numărul cadastral
2501217545, situat în extravilan.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0

02/16-29 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului
proprietate publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a lotului
de pămînt, destinaţie agricolă cu suprafaţa de
0,144 ha, numărul cadastral
2501110213, situat în extravilan.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-30 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului
proprietate publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a lotului
de pămînt, destinaţie agricolă cu suprafaţa de 1,3982 ha, numărul cadastral
2501215522, situat în extravilan.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-31 S-A EXAMINAT : „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului
proprietate publică din domeniul privat al primăriei”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a lotului
de pămînt, destinaţie p/u construcție cu suprafaţa de 0,0121 ha, numărul cadastral
2501208329, situat pe str-la I Ștefan Cel Mare și Sfint,18.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-32 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 cet.Castraveț Elena, domiciliată pe str.
Daneză,72 „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte
norma prevăzută de legislaţie” cu suprafaţa de 19/25 cotă parte din 0,3064 ha,
numărul cadastral 2501212039, destinaţia construcţie locativă situat pe
str.Daneză,72.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-33 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 cet. Macarenco Fiodor, domiciliată pe str-la I
M.Cogălniceanu 1„Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”, cu suprafaţa de 1/2 cotă parte din 0,1466
ha, numărul cadastral 2501212039, destinaţia construcţie locativă situat pe str-la I
Mihail Cogălniceanu,1 .
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
02/16-34 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 cet. Arapan Alexandru, domiciliat pe str. Mihail
Sadoveanu, 25 „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie, cu suprafaţa de 75% cotă parte din 0,2733
ha, numărul cadastral 2501206133, destinaţia construcţie locativă situat pe
str.Mihail Sadoveanu,25 .
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 1
02/16-35 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 cet. Dodon Ludmila, domiciliată pe str. Bogdan
Petriceicu Hașdeu,81 „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie „Cu privire la cumpărarea terenului
atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie, cu suprafaţa de
77/100 cotă parte din 0,3063 ha, numărul cadastral 2501203341, destinaţia
construcţie locativă situat pe str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,81.
În baza Legii Nr. 1308 – XIII din 25.07.1997„ Privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului” şi Legii Nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind
administrarea şi deetizarea proprietăţii publice”,
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 1
02/16-36 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cet. Postica Aliona,Lozovan Dana,Iosob Gheorghe cu
privire la formarea a 3 bunuri imobile pentru construcția garajelor,în apropierea
blocului locativ din str.Bojole,17.
Totodată specialistul a explicat consilierilor că terenul solicitat are destinație spații
verzi în conformitate cu Planul Urbanistic General (PUG-2015),și conform art. 35
din Legea Nr.591 din 23.09.1999 cu privire la spațiile verzi ale localităţilor urbane
şi rurale:Reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi este interzisă. Răspunderea deplină
pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi o poartă autorităţile administraţiei
publice locale şi autoritatea centrală pentru mediu.
Făcînd trimitere la legislaţie s-a propus proiectul deciziei de a refuza în formarea a
3 bunuri imobile pentru construcția garajelor,în apropierea blocului locativ din
str.Bojole,17
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .

Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 2

02/17 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la darea în comodat a imobilului
proprietate publică”
( Raportor Gorincioi Valeriu- consilier)

A luat cuvîntul :
Dl Gorincioi Valeriu- consilier
Dl consilier a explicat aleşilor locali că L.T. „ Mihail Sadoveanu” are nevoie de
fostul atelier al liceului care la moment este imobilul proprietatea publică a
primăriei oraşului Călăraşi, cu numărul cadastral 2501208 163.01 cu suprafaţa de
418.8 m.p. amplasat pe adresa or. Călăraşi str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 6a.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 1
Consilierul Petru Puţuntic cu permisiunea preşedintelui şedinţei a ieşit din
şedinţă, total consilieri-19.
02/18 S-A EXAMINAT :
„Cu privire la completarea deciziei consiliului
Nr.07/10-05 din 21.08.2015 „ Cu privire la constituirea
Consiliului de administraţie al Î.M. „ GCL”
( Raportor Arapan Veaceslav- consilier)
A luat cuvîntul :
Dl Arapan Veaceslav- consilier
Dl consilier a adus la cunoştinţa consilierilor demersul fracţiunii PPEM cu privire
la completarea deciziei Nr.07/10-05 din 21.08.2015 „ Cu privire la constituirea
Consiliului de administraţie al Î.M. „ GCL” şi anume componenţa să fie aprobată
de 9 consilieri cu membrii Veaceslav Arapan şi Dodon Valeriu pe motivul că
fiecare sector din oraş trebuie să aibă reprezentanţii săi în consiliul dat.
Preşedintele şedinţei a supus propunerea de a majora componenţa comisiei de la 7
la 9 membri

AU VOTAT pro -13, contra- 0, s-au abţinut- 6
Preşedintele şedinţei a supus propunerea ca al optelea membru să fie Arapan
Veaceslav
AU VOTAT pro -13, contra- 0, s-au abţinut- 6
Dl Banari Vasile a propus ca al noulea membru să fie consilierul Reiţman
Ana.
AU VOTAT pro -12, contra- 0, s-au abţinut- 7
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -13, contra- 0, s-au abţinut- 6
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