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MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 05
din 28 septembrie 2018
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 17
Absenţi:
Dl Petru Puțuntic –motivat
Dl Ion Olari –motivat
Dl Alexei Cotelea-motivat
Dl Pavel Gadjim –motivat
Dna Mariana Cucoș -motivat
Dna Ana Reițman -motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Valeriu GORINCIOI
AU VOTAT pro -16, contra- 0, abţinut- 1
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a preşedintelui este
ales dl Pisari PAVEL.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, abţinut- 0

ORDINEA DE ZI:
1. Despre mersul execuției bugetului primăriei orașului Călărași pe semestrul I al anului
2017. ( Raportor dna Angela Căpăţînă –contabil-șef )
2. Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. ( Raportor dna Angela Căpăţînă –contabilșef )
3. Cu privire la alocarea subsidiilor Î.M. Gospodăria Comunal-Locativă Călărași.
( Raportor dna Raisa Smolenschi-specialist )
4. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din Fondul de Rezervă al primăriei orașului
Călărași.( Raportor dna Raisa Smolenschi-specialist )
5. Cu privire la modificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018.
( Raportor dna Raisa Smolenschi-specialist )
6. Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar( Raportor dna Raisa Smolenschispecialist )
7. Cu privire la îndeplinirea planului de acțiuni pentru activitate orașului în perioada rece a
anilor 2018-2019”. (Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
8. Raportul de transparență privind activitatea Instituției de Educație Timpurie “Lăstărel”
perioada 2017. ( Raportor dna Tatiana Spînu-manager)

2

9. Raportul de transparență privind activitatea Școlii Sportive “MihaiViteazul” perioada
2017. ( Raportor dl Vasile Bondari)
10. Cu privire la inițiera consultărilor publice privind contribuția APL și contribuția
consumatorului în cadrul proiectului Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare în orașul Călărași. (Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef)
11. Cu privire la consultarea publică privind actualizarea capitolului 1.6. Infrastructura
edilitară din Strategia de dezvoltare soci0 –economică a orașului Călărași 20162020(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef)
12. Cu privire la inițierea consultărilor publice privind reorganizarea Î.M. „Gospodăria
Comunal Locativă” Călărași . (Raportor Nicolae Preguza- arhitect-șef)
13. Cu privire la inițierea consultărilor publice privind majorarea tarifului în transportul public
orășenesc, precum și posibilitatea transportării călătorilor din localitatea Oricova.
(Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
14. Cu privire la recunoașterea în calitate de chiriaș principal. (Raportor dna Elena Lunguspecialist)
15. Cu privire la darea în comodat a imobilului proprietate publică. (Raportor dna Elena
Lungu-specialist)
16. Cu privire la aprobarea dispoziției primarului nr.198 din 03.09.2018 ”Cu privire la
permisiunea amplasării parcului de atracțioane Moto Luna Parc” (Raportor Nicolae
Melnic –primar)
17. Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului orășenesc în instanțele de judecată.
(Raportor Nicolae Melnic –primar)
18. Cu privire la darea în chirie cu titlu gratuit. (Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
19. Cu privire la rezilierea contractului de locațiune. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
20. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru trimestrul IV al
anului 2018. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
21. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciar (Raportori Nicolae
Preguza-arhitect-șef , Elena Lungu-specialist )
1. Cu privire la formarea bunului imobil la nivel de încăperi izolate cu destinaţie locativă
2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi,în sectorul 2501214
3. Cu privire la formarea bunului imobil prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi,nr cadastral 250111.312
4. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenului și
materialelor de formare prin separare a bunului imobil.2501111.312,250111
5. Cu privire la corectarea erorii comise în Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de
teren,nr. cadastral 2501204.121, la socitarea Vlas Natalia
6. Cu privire la aprobarea casării plantației perene,la solicitarea G.Ț,, Dodon Simion
Gheorghe’’
7. Cu privire la cumpărarea terenului,nr.cadastral 2501205162atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie, la solicitarea Jumbei Maria
8. Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi , nr. cadastral 2544206.240
9. Cu privire la permisiunea de dare în subarendă a terenul cu numărul cadastral
2501218084 cu suprafața de 1,9675 ha, la solicitarea dlui Melega Vitalie.
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Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic, a propus ca ordinea de zi să fie completată cu proiectele
de decizii:
05/02-05 Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. (Raportor Angela Căpățînă-contabil-șef)
05/21-10 Cu privire la delimitarea terenului neînregistrat proprietate publică din domeniul privat
al Primăriei or. Călăraşi ( Raportor Elena Lungu -specialist)
Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri
1. Despre mersul execuției bugetului primăriei orașului Călărași pe semestrul I al anului
2017. ( Raportor dna Angela Căpăţînă –contabil-șef )
2. Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. ( Raportor dna Angela Căpăţînă –contabilșef )
3. Cu privire la alocarea subsidiilor Î.M. Gospodăria Comunal-Locativă Călărași.
( Raportor dna Raisa Smolenschi-specialist )
4. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din Fondul de Rezervă al primăriei orașului
Călărași.( Raportor dna Raisa Smolenschi-specialist )
5. Cu privire la modificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018.
( Raportor dna Raisa Smolenschi-specialist )
6. Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar( Raportor dna Raisa Smolenschispecialist )
7. Cu privire la îndeplinirea planului de acțiuni pentru activitate orașului în perioada rece a
anilor 2018-2019”. (Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
8. Raportul de transparență privind activitatea Instituției de Educație Timpurie “Lăstărel”
perioada 2017. ( Raportor dna Tatiana Spînu-manager)
9. Raportul de transparență privind activitatea Școlii Sportive “Mihai Viteazul” perioada
2017. ( Raportor dl Vasile Bondari)
10. Cu privire la inițiera consultărilor publice privind contribuția APL și contribuția
consumatorului în cadrul proiectului Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare în orașul Călărași. (Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef)
11. Cu privire la consultarea publică privind actualizarea capitolului 1.6. Infrastructura
edilitară din Strategia de dezvoltare socio –economică a orașului Călărași 2016-2020.
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef)
12. Cu privire la inițierea consultărilor publice privind reorganizarea Î.M. „Gospodăria
Comunal Locativă” Călărași . (Raportor Nicolae Preguza- arhitect-șef)
13. Cu privire la inițierea consultărilor publice privind majorarea tarifului în transportul
public orășenesc, precum și posibilitatea transportării călătorilor din localitatea Oricova.
(Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
14. Cu privire la recunoașterea în calitate de chiriaș principal. (Raportor dna Elena Lunguspecialist)
15. Cu privire la darea în comodat a imobilului proprietate publică. (Raportor dna Elena
Lungu-specialist)
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16. Cu privire la aprobarea dispoziției primarului nr.198 din 03.09.2018”Cu privire la
permisiunea amplasării parcului de atracțioane Moto Luna Parc” (Raportor Nicolae
Melnic –primar)
17. Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului orășenesc în instanțele de judecată.
(Raportor Nicolae Melnic –primar)
18. Cu privire la darea în chirie cu titlu gratuit. (Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
19. Cu privire la rezilierea contractului de locațiune. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
20. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru trimestrul IV al
anului 2018. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
21. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciar (Raportori Nicolae
Preguza-arhitect-șef , Elena Lungu-specialist )
1. Cu privire la formarea bunului imobil la nivel de încăperi izolate cu destinaţie locativă
2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi,în sectorul 2501214
3. Cu privire la formarea bunului imobil prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi,nr cadastral 250111.312
4. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenului și
materialelor de formare prin separare a bunului imobil.2501111.312,250111
5. Cu privire la corectarea erorii comise în Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de
teren,nr. cadastral 2501204.121, la solicitarea Vlas Natalia
6. Cu privire la aprobarea casării plantației perene,la solicitarea G.Ț,, Dodon Simion
Gheorghe’’
7. Cu privire la cumpărarea terenului,nr.cadastral 2501205162atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie, la solicitarea Jumbei Maria
8. Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare, teren proprietate publică din
domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi , nr. cadastral 2544206.240
9. Cu privire la permisiunea de dare în subarendă a terenul cu numărul cadastral
2501218084 cu suprafața de 1,9675 ha, la solicitarea dlui Melega Vitalie.
10. Cu privire la delimitarea terenului neînregistrat proprietate publică din domeniul privat al
Primăriei orașului Călăraşi
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/01 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la executarea bugetului primăriei
orașului Călărași pe perioada a 6 luni ale anului 2018”.
(Raportor Angela Căpățînă-contabil-șef)

Au luat cuvîntul :
Dna Angela Căpățînă-contabil-șef
Pentru a.2018 bugetul Primăriei oraşului Călăraşi la venituri a fost aprobat în sumă de 29080,0
mii lei.
Conform decizielor Consiliului orăşănesc Călăraşi pe parcursul a 6 luni a anului 2018 bugetul
la venituri a fost majorat cu 5019,0 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie
34099,0 mii lei.Majorarea a fost efectuata din următoarele surse:
 40,8 mii lei – contract de grant,donator Ministerul Mediului , pentru construcţia reţelelor
de apeduct şi canalizare în partea de nord – vest a oraşului,restanţă din a.2018,
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1000,0 mii lei – contract de grant ,donator Fondul pentru Eficienţă Energetică , pentru
iluminarea stradală,
 3978,2 mii lei - contract de grant ,donator Comisia Europeană , pentru implimentarea
proiectului iluminatul eficient stradal ,,Licurici în inima codrilor”.
Pe perioada de 6 luni a anului 2018 în bugetul Primariei oraşului Călăraşi au fost acumulate
venituri în sumă de 19051,3 mii lei sau la nivel de 55,9 la sută faţă de sarcinile anuale precizate
stabilite.
Mii lei
Denumirea

Venituri ,total
Impozit pe venit
Impozit pe proprietate
Impozite şi taxe pe mărfuri
şi servicii
Granturi primite de la
organizaţii internaţionale
Venituri din proprietate
Venituri din vînzarea
marfurilor şi serviciilor
Amenzi şi sancţiuni
Donaţii voluntare
Alte venituri
Transferuri primite între
bugetul de stat şi bugetele
locale

Suma
anuala
aprobată în
buget
29080,0
4073,0
1808,0
3370,0

Suma
anuală
precizată

Executat
pe 6 luni
a.2018

Devieri executat catre
suma aprobată pe
perioada, %

34099,0
4073,0
1808,0
3370,0

19051,3
1956,0
1131,5
1685,0

55,9
48,0
62,6
50,0

3978,2

3978,2

100

291,6
1610,0

291,6
1610,0

175,3
806,7

60,1
50,1

20,0
57,0
8,0
17842,4

20,0
1057,0
8,0
17883,2

0,9
325,5
0,4
8991,8

4,5
30,8
5,1
50,3

Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică în perioada de raportare
constituie 43,7 mii lei.
Cheltuieli:
Primaria Călăraşi pentru anul 2018 a aprobat în buget cheltuieli în sumă de 30585,0,0 mii lei.
Conform decizielor Consiliului orăşănesc Călăraşi , bugetul la cheltuieli a fost majorat cu
5255,6 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie 35851,4 mii lei.
Pe perioada de 6 luni a anului 2018 cheltuieli executate constituie 16455,7 mii lei sau la nivel
de 45,9 la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate.
Cheltuelile includ :
Denumirea

Cheltuieli,total
Retribuirea muncii
Contribuţii de asigurări
sociale

Suma
anuala
aprobată în
buget
30585,0
8778,6
1879,3

Suma
anuală
precizată

Executat
pe 6 luni
a.2018

mii lei
Devieri executat
catre suma aprobată
pe perioada, %

35851,4
8931,6
1913,8

16455,7
4218,8
901,9

45,9
47,2
47,1
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Primele de asigurări
medicale
Energia electrică
Gaze
Apa şi canalizare
Alte servicii comunale
Servicii informaţionale
Servicii de telecomunaţii
Servicii de locaţiune
Servicii de transport
Servicii de reparaţii curente
Formarea profesională
Deplasări de serviciu în
interiorul ţării
Deplasări de serviciu peste
hotare
Servicii medicale
Sercicii editorial
Servicii de protocol
Servicii de pază
Servicii de evaluare a
activelor
Servicii poştale
Servicii neatribuite altor
alienate
Subsidii acordate
intreprinderilor private
Ajutoare băneşti
Alte prestatii de asistenta
sociala
Indemnizaţii pentru
incapacitatea temporară de
muncă
Cotizaţii în organizaţiile din
ţară
Alte cheltuieli in baza de
contracte cu personae fizice
Alte cheltuieli curente
Transferuri acordate cu
destinaţie special intre
bugetele de stat si locale
Reparaţii capital ale
clădirilor
Reparaţii capital ale
construcţiilor speciale
Reparaţii capital ale
instalaţiilor de transmisie
Procurarea maşinilor şi
utilajelor
Reparaţie capitală ale
masinilor si utilajelor

365,8

372,7

189,8

50,9

1185,9
795,0
392,5
51,7
82,0
63,8
39,0
110,8
1091,4
30,0
5,7

1232,1
777,5
391,5
51,7
73,2
64,8
77,5
138,9
1431,6
27,3
5,7

542,5
543,6
167,6
14,8
29,7
23,1
1,2
69,2
959,6
14,2
0,5

44,0
69,9
42,8
28,7
40,5
35,7
1,5
49,8
67,0
52,0
8,3

15,0

15,0

15,0
21,0
5,0
30,0
40,0

15,0
20,2
18,0
17,6
40,0

4,3
2,2
18,0
8,0

28,9
11,1
100
45,6

18,6
4242,0

16,8
4172,7

0,6
2119,0

3,6
50,8

15,0

15,0

10,5

70,3

57,0

66,5
2,1

26,1
2,1

39,2
100

49,9

52,9

19,6

37,0

16,0

12,0

3,0

25,0

96,3

440,6

37,0

8,4

1494,6
1195,0

2591,9
1195,0

1943,9
797,7

75,0
66,7

733,8

594,2

184,3

31,0

2173,0

1875,8

465,4

24,8

250,0

1250,0

292,9

23,4

180,0

246,2

138,5

56,2

7,9

7,9

100
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Procurarea inventarului de
producer şi gospodăresc
Procurarea altor mijloace
fixe
Instalaţii de transmisie în
curs de execuţie
Pregatirea proiectelor
Procurarea combustibilului,
carburanşilor
Procurarea pieselor de
schimb
Procurarea produselor
alimentare
Procurarea medicamentelor
Procurarea materialelor de
uz gospodăresc şi
rechizitelor de birou
Procurarea materialelor de
construcţie
Procurarea îmbrăcămintei şi
încălţămintei
Procurarea altor materiale

262,6

336,5

311,5

92,6

389,6

290,2

15,6

5,4

920,0

3224,2

596,4

18,5

50,0
140,4

250,0
151,1

15,5
54,3

6,2
36,0

17,0

17,0

7,6

44,5

2793,0

2813,5

1200,1

42,7

54,9
323,2

47,8
360,1

39,4
160,1

82,4
44,5

146,8

177,0

82,5

46,6

39,8

41,3

40,2

97,4

429,0

487,4

218,7

44,9

În urma analizei cheltuielilor executate în perioada de raportare s-a constatat că la unele
articole de cheltuieli % de execuţie este cu mult mai mic de 50.
Devierile au apărut din motiv că:
 Reparaţia capital a cladirilor – a fost planificate lucrări de reparaţie capitală a reţelei
electrice la Gradiniţa nr.2,însă după elaborarea proiectului costul lucrărilor este mai mare
decît ne-am planificat.
 Reparaţia capitală a construcţiilor speciale – sunt planificate lucrări de repataţie a
trotuarilor din oraş ,la moment lucrările se execută.
 Reparaţia capital a instalaţiilor de transmisie – la moment este semnat contractual
privind execuţia lucrărilor (îndreptarea pilonilor) lucrările urmează a fi executate în
lunile august- septembrie .
 Procurarea altor mijloace fixe – sunt planificate procurarea terenurilor de joacă pentru
Gradiniţile nr.1 şi nr.2 ,contractual este semnat şi înregistrat , urmează să se execute în
luna iulie.
 Instalaţii de transmisie în curs de execuţie – sunt planificate cheltuieli privind
implementarea proiectului iluminatul eficient stradal ,,Licurici în inima codrilor,,care vor
fi executate în a doua jumătate a anului.
Mijloace fixe
Conform bilanțului contabil la situația de 01.01.2018 valoarea mijloacelor fixe constituie
68448,7 mii lei.Pe parcursul a 6 luni a anului 2018 întrări mijloace fixe au constituit 4269,6 mii
lei ,inclusiv cu titlu gratuit 1367,4 mii lei , din ele transmise cu titlu gratuit 5,6 mii lei .
Reparații capitale a cladirilor și a instalaților de transmise au fost executate în valoare de
681,8 mii lei ,inclusiv 314,3 mii lei din contractul de grant ,donator FEE.
Investiții capitale în instalații de transmisie în curs de execuție pe parcursul perioadei de
raportare au fost executate în sumă de 1687,0 mii lei,inclusiv 40,7 mii lei conform contractului
de grant,donator Ministerul Mediului.
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La situaţia de 01 iulie 2018 valoarea totală a mijloacelor fixe constituie 72616,0 mii lei.
Datorii debitoare şi creditoare
La situaţia de 01.07.2018 creanţele instituţiei constituie suma de 137,3 mii lei dintre care:
 77,6 mii lei- pentru servicii de arenda a încaperilor ;
 52,8 mii lei - plata parintească ;
 3,2 mii lei – pentru combustibil
 3,7 mii lei – servicii informaţionale.
Datoriile creditoare constituie 2896,1 mii lei inclusiv :






712,2 mii lei –retribuirea muncii pentru luna iunie
136,3 mii lei - contribuţii sociale ;
334,2 mii lei - pentru mărfuri şi servicii;
86,4 mii lei - plata parintească
1627,0 mii lei –instalaţii de transmisie în curs de execuţie.

Toate datoriile creditoare şi debitoare sunt formate la situatia de 30 iunie 2018. Datorii cu
termenul expirat nu avem.
Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situatia de 01.07.2018 constituie
4693,4 mii lei.
Performanțe pe programe/subprograme
În conformitate cu p.427 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015
,,Setul metodologic privind elaborarea,aprobarea şi modificarea bugetului” au fost stabilite
programele şi subprogramele de dezvoltare a Primariei Călăraşi.
Pentru a.2018 au fost elaborate 9 programe. Execuţia bugetului la cheltuieli pe programe a fost
realizată după cum urmează:
Programul- Executivul şi serviciile de suport
Programul include subprogramul – Exercitarea guvernării ,activitatea aparatului primariei.
Scopul subprogramului este interese promovate şi probleme soluţionate ale populaţiei din
oraş.Bugetul programului la cheltuieli constituie

Aprobat,mii lei
4023,0

Precizat,mii lei
3981,8

Executat,mii lei
1915,8

Din suma totală a cheltuielilor executate retribuirea muncii a angajatilor aparatului primariei
constituie 981,7 mii lei,contribuţii sociale şi medicale 252,4 mii lei,servicii de întreţinere 343,1
mii lei ,procurarea mijloacelor fixe 136,3 mii lei,materialelor 129,1 mii lei şi alte cheltuieli 202,3
mii lei.
Programul – Domenii generale de stat
Programul include subprogramul –Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţă
Scopul subprogramului este activităţi imprevizibile şi excepţionale.
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Pe parcursul a 6 luni a anului 2018 conform deciziilor Consiliului orăşănesc din fondul de
rezervă au fost alocate 21,5 mii lei şi executate în mărime de 100%.
Programul – Dezvoltarea transportului
Programul include subprogramul – Dezvoltarea drumurilor
Obiectivul principal al subprogramului este întreţinerea şi reparaţia curentă a drumurilor
locale.Sporirea siguranţei şi fluenţei traficului prin reducerea numărului de accidente în zonele
cele mai riscante prin instalarea de noi indicatoare rutiere şi semafoare. Cheltuielile
subprogramului pentru a. 2018 constituie :
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
3425,0
3425,0
2066,4
Suma totală executată a cheltuielilor include
- Reparaţia capitală a drumurilor – 462,1 mii lei
- Reparaţia curentă a drumurilor – 862,5 mii lei
- Transferuri cu destinaţie specială conform contractului de finanţare a proiectului
,,Reparaţia str.Bojole de la str.M.Eminescu pînă la R1 – 741,8 mii lei.
Program- Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale
Programul include următoarele subprograme :
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviilor comunale
Subprogramul include acţiuni de amenajare şi salubrizare a oraşului
Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
3550,0
3550,0
1657,7
Din suma totală a cheltuielilor executate, pentru amenajarea oraşului au fost cheltuite 468,9 mii
lei şi salubrizarea drumurilor şi străzilor 1188,8 mii lei.
Aprovizionare cu apă şi canalizare
Subprogramul conţine activităţi de întreţinere,reabilitare,reparaţie şi construcţie a reşelelor de
apă şi canalizare din oraş.
Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
1020,0
1060,8
660,9
Suma cheltuielilor executate include
- Construcţia reţelei de apă şi canalizare în partea de nord- vest a oraşului -482,0 mii lei
- Construcţia reţelei de canalizare pe str.M.Viteazu – 113,4 mii lei
- Proiect GIZ – 15,5 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe (hidranţi) – 50,0 lei
Iluminarea stradală
Subprogramul include acţiuni de monitorizare , întreţinere,reparaţie şi construcţie a reţelelor de
iluminat stradal.
Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
720,0
1970,0
484,3
Suma cheltuielilor executate include
- Iluminarea oraşului -148,2 mii lei
- Deservirea reţelei de iluminat -30,8 mii lei
- Reparaţia capitală a reţelei de iluminat – 292,9 mii lei
- Procurarea materialelor – 12,4 mii lei.
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Programul – cultura ,cultele şi odihna
Programul include activitate a 2 biblioteci , muzeului şi activităţi culturale.
Scopul programului este – cultura,tradiţiile şi obiceiurile localităţii valorificate şi promovate în
rindul populaţiei.Bunuri culturale colectate, în scopul păstrării valorilor şi tradiţiilor naţionale.
Bugetul programului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
1265,0
1275,0
788,8
În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse :
- Retribuirea muncii – 122,6 mii lei
- Contribuţii sociale şi medicale – 32,1 mii lei
- Servicii – 344,6 mii lei
- Reparaţia capitală a cladirii – 94,8 mii lei
- Reparaţia capitală a construcţiilor special – 3,3 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe şi materialelor – 191,4 mii lei.
Programul – tineret şi sport
Programul include activitatea a 2 şcoli sportive,stadionul orăşănesc, activităţi sportive şi
activităţi tineret.
Scopurile programului sunt – condiţii optime pentru sportivii din şcolile sportive, condiţii
optime pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă,condiţii bune de odihnă şi distracţie pentru
tineret.
Bugetul programului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
4816,0
4816,0
2647,1
În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse :
- Retribuirea muncii – 1035,0 mii lei
- Contribuţii sociale şi medicale – 268,6 mii lei
- Servicii – 383,9 mii lei
- Alte cheltuieli – 755,4 mii lei
- Reparatia capitală a clădirii – 14,1mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe şi a materialelor – 190,1 mii lei.
Programul – învăţămînt
Programul include activitatea a 3 instituţii preşcolare.
Scopul principal al programului este- copii pregătiţi multilatelar pentru viaţă şi integrare în
activitatea şcolară.
Bugetul programului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
11705,7
11744,3
5041,6
În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse :
- Retribuirea muncii – 2076,9 mii lei
- Contribuţii sociale şi medicale – 552,0 mii lei
- Servicii – 829,8 mii lei
- Reparatia capitală a clădirii – 75,4 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe şi a materialelor – 314,7 mii lei
- Procurarea produselor alimentare – 1192,8 mii lei.
Programul – protecţia socială
Programul include subprogramul – protecţia socială a unor categorii de cetăţeni
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Subprogramul include acţiuni de depistare,monitorizare şi profilaxie a mala diei de tuberculoză
şi a copiilor din familii social- vulnerabile în vîrstă de pînă la 1 an.
Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie
Aprobat,mii lei
Precizat,mii lei
Executat,mii lei
438,3
449,8
120,0
În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse :
- Retribuirea muncii a mediatorului comunitar – 6,0 mii lei
- Contribuţii sociale şi medicale – 1,6 mii lei
- Pachete cu produse alimentare pentru bolnavii de TBC – 7,3 mii lei
- Transferuri penrtu alimentaţia copiilor din clasele V-XII din familii social-vulnerabile
din instituţiile preuniversitare din or.Călăraşi.- 55,9 mii lei
- Ajutoare băneşti din fondul de rezervă – 11,5 mii lei
- Ajutoare băneşti acordate participanţii de la Cernobîl, donatorilor de singe – 14,6 mii lei
- Alte cheltuieli – 12,6 mii lei
- Subsidii acordate AO Dorinţa – 10,5 mii lei.
Programul –Servicii generale economice şi comerciale
Programul include subprogramul – administrarea patrimoniului de stat
Obiectivul subprogramului este vînzarea a 10 ha de pămînt în anul 2018.
Pentru a .2018 au fost aprobate venituri în sumă de 500,0 mii lei din realizarea terenurilor
proprietate publică.Pe parcursul a 6 luni a anului 2018 a fost realizat teren cu suprafaţa totală de
1,8 ha şi acumulate venituri în suma de 43,7 mii lei.
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) m) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
În conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi pentru anul
2018;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se ia act de Raportul ,,Cu privire la executarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe
perioada de 6 luni a anului 2018”.
2. Se aprobă soldul disponibil de mijloace băneşti la data de 01 iulie 2018 în sumă de
4693,4 mii lei.
3. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului ,dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/02-01 S-A EXAMINAT : „Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
A propus de a înregistra în bilanțul contabil al primariei oraşului Călăraşi bunurile imobile din
or.Călăraşi str.T.Ciorbă Nr.15 -clădire administrativă cu suprafaţa 295,5 m 2 , nr. cadastral
2501208130.1 şi garaj cu suprafaţa 23,0 m 2 , nr. cadastral 2501208130.2,transmise cu titlu
gratuit de Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţilor Excepţionale în valoarea de bilanţ totală de
163849,83 lei .
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) m) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a primi în bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi a bunurilor
imobile din or.Călăraşi str.T.Ciorbă Nr.15 -clădire administrativă cu suprafaţa 295,5 m 2 ,
nr. cadastral 2501208130.1 şi garaj cu suprafaţa 23,0 m2, nr. cadastral 2501208130.2
transmise cu titlu gratuit de Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţilor Excepţionale în
valoarea de bilanţ totală de 163849,83 lei .
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/02-02 S-A EXAMINAT : „Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
A propus de a înregistra în bilanțul contabil al primariei oraşului Călăraşi bunurile transmise cu
titlu gratuit - LENOVO TAB4 ,screen protector, USB keyboard Logitech de la AO ,,IREX
Moldova” LENOVO TAB4 în valoare de 3515,26 lei .
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) m) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a primi în bilanţul contabil al primariei oraşului Călăraşi bunurile transmise
cu titlu gratuit - LENOVO TAB4 ,screen protector, USB keyboard Logitech de la AO
,,IREX Moldova” LENOVO TAB4 în valoare de 3515,26 lei .
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/02-03 S-A EXAMINAT : „Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
A propus de a înregistra în bilanțul contabil al primariei oraşului Călăraşi a investiţiilor acordate
ca grant comunităţii în sumă totală de 23628985,67 lei în baza actului la SP nr.3961 de primire –
transmitere întocmit de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova la data de 18.09.2018, şi
anume:
- lucrări de construcţie a clădirii grădiniţii de copii ,,Do Re Micii” în valoare de 23239044,67
lei mobilier pentru dotarea gradiniţii de copii ,,Do Re Micii” în sumă de 389941lei.
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) m) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a primi în bilanţul contabil al primariei oraşului Călăraşi a investiţiilor
acordate ca grant comunităţii în sumă totală de 23628985,67 lei în baza actului la SP
nr.3961 de primire – transmitere întocmit de către Fondul de Investiţii Sociale din
Moldova la data de 18.09.2018, şi anume:
- lucrări de construcţie a
clădirii grădiniţii de copii ,,DoReMicii” în valoare
de23239044,67lei
- mobilier pentru dotarea gradiniţii de copii ,,DoReMicii” în sumă de 389941lei.
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/02-04 S-A EXAMINAT : „Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
A propus de a înregistra în bilanțul contabil al primariei oraşului Călăraşi a investiţiilor acordate
ca grant comunităţii în sumă totală de 39720,00 lei în baza actului la SP nr.6074 de primire –
transmitere întocmit de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova la data de 18.09.2018, şi
anume:
- dotarea cu bunuri - mobilier pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate la gradiniţa de copii
nr.3 ,,Lăstărel” în sumă de 39720,00 lei.
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a primi în bilanţul contabil al primariei oraşului Călăraşi a investiţiilor
acordate ca grant comunităţii în sumă totală de 39720,00 lei în baza actului la SP nr.6074
de primire – transmitere întocmit de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova la
data de 18.09.2018, şi anume:
- dotarea cu bunuri - mobilier pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de activitate la gradiniţa de copii nr.3 ,,Lăstărel” în sumă de
39720,00 lei.
2. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/02-05 S-A EXAMINAT : „Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă- contabil-şef)
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
A propus de a înregistra în bilanțul contabil al primariei oraşului Călăraşi a autospecialei pentru
colectarea şi compactarea DMS în valoare de 1750000 lei şi autospecială (Vindajor) cu utilaj
pentru spălarea sistemelor de canalizare în sumă de 1250000 lei primite cu titlu gratuit de la
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru .
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) m) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se acceptă de a primi în bilanţul contabil al primariei oraşului Călăraşi a autospecială
pentru colectarea şi compactarea DMS în valoare de 1750000 lei şi autospecială
(Vindajor) cu utilaj pentru spălarea sistemelor de canalizare în sumă de 1250000 lei
primite cu titlu gratuit de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru .
2. Se transmite în gestiunea economică Î.M. ,,Gospodăria comunal-locativă Călărasi ”
autospecială pentru colectarea şi compactarea DMS în valoare de 1750000 lei şi
autospecială (Vindajor) cu utilaj pentru spălarea sistemelor de canalizare în sumă de
1250000 lei .
3. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului , dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/03 S-A EXAMINAT :

„ Cu privire la alocarea subsidiilor
Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă” Călărași
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi, specialist a prezentat consiliului demersul managerului Î.M. Gospodăria
Comunal Locativă Călărași privind alocarea sumei de 100,0 mii lei, pentru procurarea unei
unități de transport,în scopul prestării serviciilor calitative de evacuare a deșeurilor de pe spațiile
publice.
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se alocă subsidii ÎM „Gospodăria Comunal- Locativă Călărași”, în sumă de 100,0 mii
lei, pentru procurarea unei unități de transport,în scopul prestării serviciilor calitative de
evacuare a deșeurilor de pe spațiile publice.
2.Mijloacele bănești vor fi alocate din contul economiei planului de finanțare la Grupa
funcțională 0630-Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale,subprogramul 7503Aprovizionare cu apă și canalizare,obiect investițional 9708.
3.Directorul ÎM Gospodăria Comunal Locativă Călărași, Dl Stratan Gheorghe, va
achiziționa unitatea de transport în conformitate cu prevederile Legii nr 131 din 03.07.2015
„Privind achizițiile publice”.
4.Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.04/03 din 06.07.2018 „Cu privire la
alocarea subsidiilor Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal- Locativă Călărași”.
5.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului ,Dl Nicolae Melnic.
Au votat: pro -14, contra- 0, s-au abţinut- 3
05/04 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din
Fondul de Rezervă al Primăriei orașului Călărași”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi, specialist a propus de a a aloca mijloace bănești din Fondul de Rezervă al
primăriei orașului Călărași pe anul 2018, în sumă totală de 11 523 lei, pentru deznămolirea
străzilor,ca urmare a viiturilor provocate de ploile puternice din 10 iulie 2018.
(str. Mihail Sadoveanu; str. Păcii;str. Mitropolit Dosoftei; str.Alexei Mateevici; str.Daneză;str.
Ion Creangă; str-la Călărașilor)
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)n) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se alocă mijloace bănești din Fondul de Rezervă al primăriei orașului Călărași pe anul
2018, în sumă totală de 11 523 lei, pentru deznămolirea străzilor,ca urmare a viiturilor provocate
de ploile puternice din 10 iulie 2018.
(str. Mihail Sadoveanu; str. Păcii;str. Mitropolit Dosoftei; str.Alexei Mateevici; str.Daneză; str.
Ion Creangă; str-la Călărașilor)
2.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului orașului, dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/05 S-A EXAMINAT: “Cu privire la modificarea bugetului primăriei
orașului Călărași pe anul 2018 ”.
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi-specialist
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Dna specialist a propus consiliului orășenesc de a modifica bugetului la la venituri în sumă de
34 242,4 mii lei, la cheltuieli în sumă de 36 535,1 mii lei , cu sold bugetar în sumă de 2292,7 mii
lei ,din care : 2287,7 mii lei va fi acoperit din contul soldului disponibil de mijloace bănești de la
01.01.2018 și 5,0 mii lei din contul vînzării apartamentelor către cetățeni” .
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) c) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.07/13 din 08.12.2017”Cu privire la aprobarea
bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018 în lectura a doua” , se modifică, după cum
urmează:
1.1. Punctul 1.1. al deciziei Consiliului orășenesc Călărași nr.07/13 din 08.12.2017 se
expune în următoarea redacție” Bugetul primăriei orașului Călărași pe anul 2018 , la venituri în
sumă de 34 242,4 mii lei, la cheltuieli în sumă de 36 535,1 mii lei , cu sold bugetar în sumă de
2292,7 mii lei ,din care : 2287,7 mii lei va fi acoperit din contul soldului disponibil de mijloace
bănești de la 01.01.2018 și 5,0 mii lei din contul vînzării apartamentelor către cetățeni” .
2.Anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4;nr.8 se substituie cu anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4;nr.8 anexate la
prezenta decizie.
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului, dlui Nicolae Melnic.
Au votat: pro -16, contra- 1, s-au abţinut- 0
05/06 S-A EXAMINAT:

“Cuprivire la instituirea funcției
de mediator comunitar ”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi-specialist
Dna specialist a propus consiliului în scopul executării Hotărîrii Guvernului nr.557 din
17.07.2013 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activității
mediatorului comunitar”și a Hotărîrii Guvernului nr.494 din 08 iulie 2011 „Cu privire la
aprobarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova
pentru anii 2011-2015”;
Jușcov Viorel – preşedintele comisiei de specialitate pentru buget , finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) b) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
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Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se instituie ,începînd cu 01 octombrie 2018, 1,0 unitate de mediator comunitar.
2.Cheltuielile de personal se vor executa din contul transferurilor cu destinație specială de
de la bugetul de stat , prevăzute în bugetul primăriei pentru anul 2018.
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, dl Nicolae Melnic.
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/07 S-A EXAMINAT:
“Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni
pentru activitatea orașului în perioada rece a anilor 2018-2019”
(Raportor Victor Ambroci- viceprimar)
Au luat cuvîntul :
Dna Victor Ambroci-viceprimar
Dl viceprimar a propus spre aprobarea consilierilor Planul de acțiuni pentru activitatea orașului
în perioada rece a anilor 2018-2019 ( planul se anexează)
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2) f), s) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI
din 28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/08 S-A EXAMINAT:

“Raportul de transparență privind activitatea
Instituției de Educație Timpurie Lăstărel
pe perioada anului 2017 ”
(Raportor Tatiana Spînu –managerul IET)

Au luat cuvîntul :
Dna Tatiana Spînu- managerul Instituției de Educație Timpurie Lăstărel a prezentat
aleșilor locali Raportul de transparență, privind activitatea Instituției de Educație Timpurie
Lăstărel ” pe perioada anului 2017. ( Raportul se anexează).
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (3) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/09 S-A EXAMINAT:
“Raportul de transparență privind activitatea
Școlii Sportive Mihai Viteazul pe perioada anului 2017”
(Raportor Vasile Bondari –manager)
Au luat cuvîntul :
Dl Vasile Bondari- managerul instituției sportive a prezentat aleșilor locali Raportul de
transparență, privind activitatea Școlii Sportive Mihai Viteazul pe perioada anului 2017.
( Raportul se anexează).
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (3) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Au votat: pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 0
„Cu privire la inițierea consultărilor publice
privind contribuția cetățenilor orașului Călărași
în scopul implimentării proiectului Îmbunătățirea
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef )

05/10 S-A EXAMINAT :

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Nicolae Preguza-arhitect-șef a propus de a dispune consultarea publică asupra iniţierii
elaborării proiectului de decizie privind contribuţia financiară a cetăţenilor privivind
implimentarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul
Călărași”.
Constantin Mitrea – președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z¹ ) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliul
orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015
Avizul comisiei de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se dispune consultarea publică asupra inițierii proiectului de decizie privind contribuţia
financiară a cetăţenilor privivind implimentarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de
alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași”.
2. Secretararul consiliului orăşenesc va iniția consultarea proiectului de decizie conform
prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizionl și va informa
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consiliul local despre rezultateele consultării publice (procesele-verbale ale întrunirilor
publice consultative, sinteza recomandărilor)
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului dl.Nicolae Melnic.
Au votat: pro -13, contra- 1, s-au abţinut- 2
05/11 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la inițierea consultărilor publice
privind actualizarea capitolului 1.6. Infrastructura
edilitară din Strategia de dezvoltare socio-economică
a orașului Călărași 2016-2020”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef )

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Nicolae Preguza-arhitect-șef a propus de a dispune consultarea publică asupra asupra
inițierii proiectului de decizie privind
actualizarea capitolului 1.6.Infrastructura
edilitară(alimentare cu apă şi canalizare) din STRATEGIA de dezvoltare socio-economică a
orașului Călărași 2016-2020.
Constantin Mitrea – președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z¹ ) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliul
orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015
Avizul comisiei de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se dispune consultarea publică asupra inițierii proiectului de decizie privind actualizarea
capitolului 1.6.Infrastructura edilitară(alimentare cu apă şi canalizare) din STRATEGIA
de dezvoltare socio-economică a orașului Călărași 2016-2020.
2. Secretararul consiliului orăşenesc va iniția consultarea proiectului de decizie conform
prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 967 din 09.08.2016 cu privire
la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizionl și va
informa consiliul local despre rezultateele consultării publice (procesele-verbale ale
întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor).
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului dl.Nicolae Melnic.
Au votat: pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/12 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la inițierea consultărilor publice privind
reorganizarea Î.M. Gospodăria Comunal Locativă Călărași”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef )

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Nicolae Preguza-arhitect-șef a propus de a dispune consultarea publică asupra
asupra inițierii proiectului de decizie privind reorganizarea I.M.,,Gospodăria Comunal Locativă
Călăraşi.
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Constantin Mitrea – președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)z¹ ) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional.
Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliul
orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015
Avizul comisiei de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se dispune consultarea publică asupra inițierii proiectului de decizie privind reorganizarea
I.M.,,Gospodăria Comunal Locativă Călăraşi.
2.Secretararul consiliului orăşenesc va iniția consultarea proiectului de decizie conform
prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizionl și va informa
consiliul local despre rezultateele consultării publice (procesele-verbale ale întrunirilor publice
consultative, sinteza recomandărilor)
3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului dl.Nicolae Melnic.
Au votat: pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/13 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la inițierea consultărilor publice privind
majorarea tarifului la biletele de călătorie în transportul
public orășenesc, precum și posibilitatea transportării
călătorilor din localitatea Oricova”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar )

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Victor Ambroci -viceprimar a propus de a dispune consultarea publică asupra
iniţierii elaborării proiectului de decizie privind majorarea tarifului la bilete de călătorie, în
transportul public orășenesc , precum și posibilitatea transportării călătorilor din localitatea
Oricova.
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (3) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se dispune consultarea publică asupra iniţierii elaborării proiectului de decizie privind
majorarea tarifului la bilete de călătorie, în transportul public orășenesc , precum și posibilitatea
transportării călătorilor din localitatea Oricova.
2. Comisia pentru economie, buget, finanțe și comerț , va iniţia consultarea proiectului de
decizie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional şi va informa
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consiliul despre rezultatele consultării publice ( procesele-verbale ale întrunirilor publice
consultative, sinteza recomandărilor).
3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama secretarului consiliului Dna Ecaterina
Melnic.
Au votat: pro -14, contra- 0, s-au abţinut- 2
05/14-01 S-A EXAMINAT:“Cu privire la recunoașterea în calitate de chiriaș principal”
(Raportor Elena Lungu -specialist )
Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu –specialist
A prezentat cererea nr. 352 din 21.08.2018 a cet. Andonii ( Botnaraș) Maria ,c/p 2001016208224
cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal, al spaţiului locativ din str.Gavril
Muzicescu,60 ap.2 ( adresa veche str. Muzicescu 48/b/1) cet.
Andonii Maria Victor ,a.n. 15.01.1962 ,c/p 2001016208224
Botnaraș Sofia Petru ,a.n. 03.05.1981,c/p 2000016016310
Semenciuc Maria Petru,a.n. 05.08.1984,c/p 2001016024428
Botnaraș Petru Petru,a.n 02.01.1987,
Botnaraș Elena Petru ,a.n. 22.04.1988,c/p 2004016030260
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se recunoaşte în calitate de chiriaşi principali al spaţiului locativ din str.Gavril
Muzicescu,60 ap.2 ( adresa veche str. Muzicescu 48/b/1) cet.
Andonii Maria Victor ,a.n. 15.01.1962 ,c/p 2001016208224
Botnaraș Sofia Petru ,a.n. 03.05.1981,c/p 2000016016310
Semenciuc Maria Petru,a.n. 05.08.1984,c/p 2001016024428
Botnaraș Petru Petru,a.n 02.01.1987,
Botnaraș Elena Petru ,a.n. 22.04.1988,c/p 2004016030260
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama Viceprimarului oraşului,Victor Ambroci.
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/14-02 S-A EXAMINAT:“Cu privire la recunoașterea în calitate de chiriaș principal”
(Raportor Elena Lungu -specialist )
Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu –specialist
A prezentat cererea nr. 376 din 12.09.2018 a cet.Iangurschi Raisa, c/p 2001016004356 cu
privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principali al spaţiului locativ din str. Miron
Costin,15 cet.Iangurschi Raisa,a. n. 03.08.1959,c/p 2001016004356
Curmei Nadejda ,a.n. 15.07.1987,c/p 2003016030713
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Tonu Andrei ,a.n. 06.01.1981,c/p 2002016016233
Iangurschi Vladimir,a.n 28.03.1983,c/p 20004016036893
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1. Se recunoaşte în calitate de chiriaşi principali al spaţiului locativ din str. Miron Costin ,15
cet.Iangurschi Raisa,a. n. 03.08.1959 ,c/p 2001016004356
Curmei Nadejda ,a.n. 15.07.1987,c/p 2003016030713
Tonu Andrei ,a.n. 06.01.1981,c/p 2002016016233
Iangurschi Vladimir,a.n 28.03.1983,c/p 2000401603689
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama Viceprimarului oraşului,Victor Ambroci.
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15 S-A EXAMINAT:

„Cu privire la darea în comodat
a imobilului proprietate publică”
( Raportor Elena Lungu - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Elena Lungu, specialist
Dna specialist a prezentat demersul nr.607 din 13.08.2018 Direcției Situații Excepționale
Ungheni a IGSU al MAI cu privire la permisiunea de dare în comodat pe termen de 1(unu) an,
Secției Situații Excepționale Călărași a Direcției Situații Excepționale Ungheni a IGSU al MAI,
bunurile imobile cu numărul cadastral 2501208.130.01 cu suprafața = 295,5 m 2 , numărul
cadastral 2501.130.02 cu suprafața =23,0 m 2 , situate pe adresa: or. Călărași, str. Toma Ciorbă
,15 ;
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/16 S-A EXAMINAT:

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Melnic, primar

„Cu privire la aprobarea dispoziției primarului
Cu privire la permisiunea amplasării parcului de
atracțioane Moto Luna Parc”
( Raportor Nicolae Melnic-primar)
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Dl primar a propus spre aprobarea aleșilor locali dispoziţia primarului nr.198 din 03 septembrie
2018„Cu privire la permisiunea amplasării parcului de atracțioane „Moto Luna Parc”, pe piața
orășenească, în perioada 04.09.2018-30.09.2018.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -13, contra- 0, s-au abţinut- 3

05/17S-AEXAMINAT:„Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului
orășenesc Călărași în instanțele de judecată
( Raportor Nicolae Melnic-primar)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Melnic, primar
Dl primar a propus de a delega prin procură , secretarul consiliului orășenesc Călărași, dna
Ecaterina Melnic,
de a reprezenta interesele Consiliului orăşenesc în orice instanţă de
judecată, conform prevederilor art.80 și art. 81 din Codul de Procedură Civilă al Republicii
Moldova.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18 S-AEXAMINAT:

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

A luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci, viceprimar
Dl viceprimar a prezentat demersul Dlui Vasile Bondari, directorul Școlii Șportive „Mihai
Viteazul” cu privire la permisiunea de cazare cu titlu gratuit a elevilor L.T.„Vasile Alecsandri”
ce frecventează secția de judo, premianți la campionatele Republicii Moldova la judo și Sambo,
cadeți și seniori, la turnee Naționale și Internaționale:Eșanu Petru , Eșanu Paulina, Eșanu Galina,
Plăcintă Elena și Tronciu Victoria, pentru perioada de studii 2018 – 2019.
Valeriu Gorincioi – preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14 (2)b)c) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/19 S-AEXAMINAT:

„Cu privire la rezilierea contractului de arendă”
( Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)

A luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic-secretarul consiliului
a prezentat demersul depus de administratorul SRL” COMAUTOVIT”, dnei Său Margareta ,
privind rezilierea contractului de locațiune nr.239 din 13.12.2016, începînd cu 01.08.2018
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/20 S-A EXAMINAT : “Cu privire la Programul de activitate a Consiliului
orăşenesc pentru trimestrul IV al anului 2018”
(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Ecaterina Melnic –secretarul consiliului orăşenesc
Secretarul consiliului a prezentat programul de activitate al consiliului pentru trimestrul IV al
anului 2018 (se anexează).
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)p) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
Consiliul orăşenesc a DECIS:
1.Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV al anului 2018
( se anexează).
2.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama secretarului consiliului Dna Ecaterina
Melnic.
AU VOTAT pro -10, contra- 0, s-au abţinut- 6
05/21-01 S-A EXAMINAT : “Cu privire la formarea bunului imobil la nivel
de încăperi izolate cu destinație locativă”
(Raportor Nicolae Preguza architect-șef)
Au luat cuvîntul :
Nicolae Preguza- architect-șef
A explicat posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de formare a bunului imobil, precum și
informaţia arhitectului-şef Dl Preguza Nicolae „Cu privire la formarea bunului imobil la nivel de
încăperi izolate la bunul imobil situat în or.Călăraşi, str.Bojole nr.56, cu numărul cadastral al
clădirii 2501208.001.01”.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
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În temeiul Art. 14(2)b) c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/21-02 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la formarea bunului imobil din bun
imobil neînregistrat teren proprietate public
din domeniul privat al primăriei or.Călărași”
(Raportor Elena Lungu-specialist)

Au luat cuvîntul :
Elena Lungu-specialist
a prezentat cererea nr.362 din 04.09.2018 a presedintelui cooperativei ,,Zarea”și „Cu privire la
formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate publică din domeniul
privat al Primăriei or. Călăraşi”, terenul cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul
cadastral 2501214, cu suprafaţa aproximativ de 0,17 ha.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)b) c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
AU VOTAT pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/21-03 S-A EXAMINAT:

”Cu privire la formarea bunului imobil prin
separare, teren proprietate publică din domeniul
privat al primăriei orașului Călărași”
(Raportor Elena Lungu-specialist)

Au luat cuvîntul :
Elena Lungu-specialist
A propus de a permite prin separare bunului imobil amplasat în extravilanul orașului cu
numărul cadastral 2501111.312 ,destinația agricolă cu suprafața totală de 38,0 ha,în două
bunuri imobile separate:
-bunul imobil inițial modificat cu numărul cadastral 2501111.312 cu suprafața de 37,9818ha,
-bunul imobil nou format cu numărul cadastral 2501111.315 cu suprafața de 0,0182 ha.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)b) c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
AU VOTAT pro -12, contra- 0, s-au abţinut- 4
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05/21-04 S-A EXAMINAT:

”Cu privire la aprobarea materialelor
de delimitare în mod selectiv a terenului și materialelor
de formare prin separare a bunului imobil”
(Raportor Elena Lungu-specialist)

Au luat cuvîntul :
Elena Lungu-specialist
A propus de aprobat materialele (proiectul de formare, procesul verbal, Actul de stabilire pe
teren cu anexă și planul geometric) de delimitare în mod selectiv a terenului din domeniul
public al UAT de nivelul I - orașul Călărași cu numărul cadastral 2501111 și suprafața de
0.0548 ha.
- materialele de formare prin separare a bunului imobil cu numărul cadastral 2501111312 și
suprafața totală de 38.00 ha,în
-bunul imobil inițial modificat cu numărul cadastral 2501111312 și suprafața de 37.9818ha, și
-bunul imobil nou format cu numărul cadastral 2501111315 și suprafața de 0,0182 ha.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)b) c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
AU VOTAT pro -13, contra- 0, s-au abţinut- 3
05/21-05 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren ”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist
a prezentat cererea nr.364 din 05.09.2018 cet.Vlas
Natalia,Hotărîrea judecătoriei Strășeni, sediul Călărași din 23 noiembrie 2017 cu privire la
constatarea faptului acceptării succesiunii.
Permisiunea de a modifica în Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, cu numărul
cadastral 2501204.121, în puctul 1. Titlul de autentificare a dreptului asupra pămîntului este
eliberat deținătorului: din Vlas Andrei Petrovici în Vlas Pavel Petru a.n.29.06.1958.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)b) c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/21-06 S-A EXAMINAT: „Cu privire la aprobarea casării plantației perene”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
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Dl specialist a prezentat nr.664 din15.08.2018 a Gospodăriei Țărănești,,Dodon Simion
Gheorghe”privind aprobarea casării plantației perene cu o suprafață totală de 3,6702 ha și actul
de casare a plantației perene din 23.08.2018
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)b) c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
AU VOTAT pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/21-07 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet.Jumbei Maria privind procurarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 35 % cotă parte din 0,1078
ha, cu numărul cadastral 2501205162 cu destinația pentru construcție, situat pe str. Alexei
Mateevici, cu prețul normativ de vînzare-cumpărare în sumă de 457,80 lei.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)b) c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
AU VOTAT pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/21-08 S-A EXAMINAT: „Cu privire la modificarea deciziei nr.07/17-08 din 18.11.2016
Cu privire la formarea bunului imobil prin separare,
teren proprietate publică din domeniul privat al primăriei
orașului Călărași ”
( Raportor Elena Lungu - specialist)
A luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist
A propus de a modifica în punctul 1 al deciziei nr.07/17-08 din 18.11.2016
„Cu privire la
formarea bunului imobil prin separare, teren proprietate publică din domeniul privat al Primăriei
or.Călăraşi” numărul cadastral 2501206240 în numărul cadastral 2544206240.
Mitrea Constantin
- președintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare,
agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
Avizul este pozitiv.
În temeiul Art. 14(2)e) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din
28.12.2006,
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În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășenesc Călărași aprobat prin
decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015.
Avizul comisiei de specialitate
AU VOTAT pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/21-09 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la permisiunea de dare în subarendă”
(Raportor Elena Lungu -specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu –specialist
A prezentat cererea Melega Vitalie prin care solicită darea în subarendă terenul cu nr.cadastral
2501218084, suprafața de 1,9675 ha, situat în extravilanul orașului Călărași către Gospodăria
Țărănească „ Dreglea Igor”
Mitrea Constantin - Preşedintele comisiei de specialitate pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este negativ.
În temeiul Art14(2)b),c) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI
din 28.12.2006;
Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărașia probat prin decizia nr.08/03 din
09.10.2015;
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
S-A EXAMINAT :
„Cu privire la delimitarea terenului neînregistrat
proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Elena Lungu - specialist)
A luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.624 din 31.07.2018 a IP Agenției Servicii Publice privind
permisiunea de delimitare a terenului neînregistrat proprietate publică din domeniul privat al
Primăriei or. Călăraşi, terenul cu destinaţia pentru construcție situat în intravilan cu numărul
cadastral 2501209.504, cu suprafaţa aproximativ de 0,0474 ha.
Mitrea Constantin, consilier- președintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
05/21-10

AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 0
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