MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 12
din 23 decembrie 2015
„al şedinţei Ad-hoc a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 20
Absenţi:
Dl Cotelea Alexei
Dl Dodon Alexandru
Dl Dodon Valeriu
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dna Eudochia Reazanţev
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Puţuntic Petru
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la rectificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul
2015”. ( Raportor Raisa Smolenschi - specialist)
2. Cu privire la delegare. ( Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului).
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
12/01 S-A EXAMINAT :

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

AU LUAT CUVÎNTUL:
Nicolae Melnic, primar
Dl primar a explicat consilierilor necesitatea convocării şedinţei Ad-hoc, pe
motivul că Trezoreria Teritorială Călăraşi lucrează pînă la data de 23 decembrie în

legătură cu trecerea gestionării finaţelor publice , începînd cu 01.01.2016 , în
cadrul SIMF , iar în urma aprobării Planului Urbanistic General al oraşului , care
este un document de importanţă majoră pentru o localitate, este necesar de achitat
suma pentru lucrarea dată pînă la 31 decembrie 2015, conform contractului.
Raisa Smolenschi -specialist
Dumneaei a adus la cunoştinţă necesitatea strigentă de a rectifica bugetul
primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015, şi anume planul de cheltuieli la grupa
funcţională 15- Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de
locuinţe cu 153 642 lei din contul planului de finanţare la Grupa funcţională 14Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică şi se direcţionează
la achitarea cheltuielilor de elaborare a Planului Urbanistic General al oraşului, iar
Proiectul USAID de Susţinerea a Autorităţilor Locale din Moldova va restitui
mijloacele băneşti, în cuantum de 40 % din costul proiectului, pînă la 31 decembrie
2015.
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 0

12/02 S-A EXAMINAT

„Cu privire la delegare”.
(Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului)

Au luat cuvîntul :
Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului
Dna secretară a prezentat demersul Direcţiei Cultură Călăraşi, în persoana şefului
dlui Trifan Dumitru de a delega un reprezentant al consiliului orăşenesc pentru a fi
inclus în componenţa Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al
Şcolii de Arte Călăraşi.
Dl Petru Puţuntic , consilier a propus ca membru de concurs să fie delegat dl
Arapan Veaceslav.
Gorincioi Valeriu – preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport
public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI:
SECRETARUL CONSILIULUI:

Eudochia REAZANŢEV
Ecaterina MELNIC

