MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 05
din 25 august 2016
„al şedinţei extraordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 19
Absenţi:
Dl Alexandru Dodon –motivat
Dl Ion Olari –motivat
Dl Constantin Mitrea -motivat
Dna Balaban Valentina-motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Iacob MÂNDRESCU
AU VOTAT pro -19, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Puţuntică Petru
AU VOTAT pro -19, contra- 0, abţinut- 0

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016.
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
2. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor
dna Raisa Smolenschi-specialist)
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de
comerţ în oraşul Călăraşi. (Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
4. Cu privire la modificarea componenţei comisiei administrative. ( Raportor
Nicolae Chitoroga-specialist)
5. Cu privire la modificarea componenţei comisiei de licitaţie. ( Raportor
Nicolae Chitoroga-specialist)
6. Cu privire la primirea la bilanţul contabil. ( Raportor Luchian Inga –contabilşef adjunct)

7. Cu privire la transmiterea la bilanţul contabil al Î.M. „ GCL”( Raportor
Luchian Inga –contabil-şef adjunct)
8. Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor Elena
Lungu-specialist)
9. Cu privire la defrişarea arborilor . ( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
10.Cu privire la schimbarea destinaţiei apartamentului. ( Raportor Nicolae
Preguza –arhitect-şef)
11. Cu privire la proiectarea obiectivului. ( Raportor Nicolae Preguza –arhitectşef)
12.Cu privire la amenajarea scuarului. ( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
13.Cu privire la delegare ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
14.Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune. ( Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
15.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
1. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501108 cu suprafața aproximativ 0,08 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Bobeică Ion.
2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501108 cu suprafața aproximativ 4,5 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Bobeică Ion.
3. Cu privire la formarea 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 cu destinația grădină,la
solicitarea cet.Grădinaru Dumitru.
4. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501217 cu suprafața aproximativ 0,20 ha cu destinația agricolă,la
inițiativa APL.
5. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501209 cu suprafața aproximativ
0,004 ha cu destinația pentru
construcție,la solicitarea cet.Pîrțac Andrei
6. Cu privire la formarea bunului imobil prin divizarea terenului cu numărul
cadastral 2501216007 cu suprafața 0,1213 ha,cu destinația pentru construcţii
situat pe str.Mihai Eminescu,32,în două bunuri imobile.

7. Cu privire la modificarea modului de folosință al terenului cu nr.cadastral
2501214390 cu destinația neproductive în destinația grădini cu suprafața
0,04 situat în extravilan.
8. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501215076,cu destinația grădini cet.Trifan Alexandru.
9. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501208287,cu destinația pentru construcții,decedatului Gavrilița Simion.
10.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 42% cotă parte din 0,1193 ha,nr.cadastral
2501207056 situat pe str.Mihail Kogălniceanu,9 cet.Dobînda Elizaveta.
11.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 61% cotă parte din 0,1827 ha,nr.cadastral
2501206142 situat pe str.Mihail Sadoveanu,11 cet.Amarii Andrei.
12.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 72/100 cotă parte din 0,2501
ha,nr.cadastral 2501203059 situat pe str-la II Viilor,3 cet.Amarii Feodora.
13.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 1/2 cotă parte din 0,1785 ha,nr.cadastral
2501201220 situat pe str.Mitropolitul Varlaam,151 cet.Țaga Elena.
14.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 43% cotă parte din 0,5224 ha,nr.cadastral
2501201418 situat pe str.Alexei Mateevici,73 cet.Creciun Vitalie.
15.Cu privire la completarea deciziei Nr.01/11-09 din 22 februarie 2008 ,,Cu
privire la atribuirea lotului pentru construcție locativă,,.
16.Cu privire la modificarea Registrului Bunurilor Imobile la terenul cu
nr.cadastral 2501211072 cu suprafața 0,07 ha cu destinația pentru
construcții.
17.Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral
2501208117 suprafața0,0382 ha cu modul de folosință pentru construcție
situat pe str.Mihai Eminescu,35(Școala de Arte).
18.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcții,cu suprafața
0,4222 ha cu nr.cadastral 2501209479 situat pe
str-la I Doina(Cazangeria Spital).
19.Cu privire la formare prin separare a bunului imobil cu nr.cadastral
2501209023 cu suprafața totală de 5,1882 situat pe str.Nicolae
Testimițeanu,59,în două bunuri imobile separate.

20.Cu privire la abrogarea deciziilor ,,Cu privire la formarea prin separare a
bunurilor imobile,teren proprietate publică din domeniul public al or.Călărași
21.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501208192(Cosiliul Raional și
Biblioteca Raională) situat pe str. Biruinței,1/1.
22.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501208096(Casa de cultură)
situat pe str. Biruinței,14.
23.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501208131(Policlinica) situat pe
str. Bojole,1.
24.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501209502(Garaj) situat pe str.
Bojole,2.
25.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501209505(Direcția Asistență
Socială) situat pe str. Bojole,2.
26.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501209506(Azilul P.V.P.D.)
situat pe str. Bojole,2.
27.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501209507(Secția de infecțiose)
situat pe str. Bojole,2.
28.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501209509(Stomatologia) situat
pe str. Bojole,2.
29.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501209510(Garaj) situat pe str.
Bojole,2.
30.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional
Călărași,a terenului aferent cu nr.cadastral 2501204201(Centrul de asistență
Epitrop) situat pe str.Anton Macarenco,7.
31.Cu privire la darea în locaţiune prin licitație a lotului de teren destinație
construcție,suprafața de 0,258 ha,situat pe str-la II.Ștefan cel Mre și
Sfînt,f/n,cu numărul cadastral 2501208070
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0

Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic, a propus ca ordinea de zi în continuare să
fie completată cu chestiunea
- 05/15-32 “Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat
teren proprietate publică din domeniul public al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501206 cu suprafața aproximativ 0,70 ha cu destinația amenajat” ,
raportoror Chitoroga Nicolae-specialist
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri:
1. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016.
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)
2. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă. (Raportor
dna Raisa Smolenschi-specialist)
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ
în oraşul Călăraşi. (Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
4. Cu privire la modificarea componenţei comisiei administrative. ( Raportor
Nicolae Chitoroga-specialist)
5. Cu privire la modificarea componenţei comisiei de licitaţie. ( Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
6. Cu privire la primirea la bilanţul contabil. ( Raportor Luchian Inga –contabilşef adjunct)
7. Cu privire la transmiterea la bilanţul contabil al Î.M. „ GCL”( Raportor
Luchian Inga –contabil-şef adjunct)
8. Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş principal. ( Raportor Elena
Lungu-specialist)
9. Cu privire la defrişarea arborilor . ( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
10.Cu privire la schimbarea destinaţiei apartamentului. ( Raportor Nicolae
Preguza –arhitect-şef)
11. Cu privire la proiectarea obiectivului. ( Raportor Nicolae Preguza –arhitectşef)
12.Cu privire la amenajarea scuarului. ( Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
13.Cu privire la delegare ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
14.Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune. ( Raportor Nicolae
Chitoroga-specialist)
15.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
(Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)

1. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501108 cu suprafața aproximativ 0,08 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Bobeică Ion.
2. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501108 cu suprafața aproximativ 4,5 ha cu destinația agricolă,la
solicitarea cet.Bobeică Ion.
3. Cu privire la formarea 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 cu destinația grădină,la
solicitarea cet.Grădinaru Dumitru.
4. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501217 cu suprafața aproximativ 0,20 ha cu destinația agricolă,la
inițiativa APL.
5. Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501209 cu suprafața aproximativ
0,004 ha cu destinația pentru
construcție,la solicitarea cet.Pîrțac Andrei
6. Cu privire la formarea bunului imobil prin divizarea terenului cu numărul
cadastral 2501216007 cu suprafața 0,1213 ha,cu destinația pentru construcţii
situat pe str.Mihai Eminescu,32,în două bunuri imobile.
7. Cu privire la modificarea modului de folosință al terenului cu nr.cadastral
2501214390 cu destinația neproductive în destinația grădini cu suprafața 0,04
situat în extravilan.
8. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501215076,cu destinația grădini cet.Trifan Alexandru.
9. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral
2501208287,cu destinația pentru construcții,decedatului Gavrilița Simion.
10.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 42% cotă parte din 0,1193 ha,nr.cadastral
2501207056 situat pe str.Mihail Kogălniceanu,9 cet.Dobînda Elizaveta.
11.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 61% cotă parte din 0,1827 ha,nr.cadastral
2501206142 situat pe str.Mihail Sadoveanu,11 cet.Amarii Andrei.

12.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 72/100 cotă parte din 0,2501
ha,nr.cadastral 2501203059 situat pe str-la II Viilor,3 cet.Amarii Feodora.
13.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 1/2 cotă parte din 0,1785 ha,nr.cadastral
2501201220 situat pe str.Mitropolitul Varlaam,151 cet.Țaga Elena.
14.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața 43% cotă parte din 0,5224 ha,nr.cadastral
2501201418 situat pe str.Alexei Mateevici,73 cet.Creciun Vitalie.
15.Cu privire la completarea deciziei Nr.01/11-09 din 22 februarie 2008 ,,Cu
privire la atribuirea lotului pentru construcție locativă,,.
16.Cu privire la modificarea Registrului Bunurilor Imobile la terenul cu
nr.cadastral 2501211072 cu suprafața 0,07 ha cu destinația pentru construcții.
17.Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral
2501208117 suprafața0,0382 ha cu modul de folosință pentru construcție situat
pe str.Mihai Eminescu,35(Școala de Arte).
18.Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcții,cu suprafața
0,4222 ha cu nr.cadastral 2501209479 situat pe strla I Doina(Cazangeria Spital).
19.Cu privire la formare prin separare a bunului imobil cu nr.cadastral
2501209023 cu suprafața totală de 5,1882 situat pe str.Nicolae
Testimițeanu,59,în două bunuri imobile separate.
20.Cu privire la abrogarea deciziilor ,,Cu privire la formarea prin separare a
bunurilor imobile,teren proprietate publică din domeniul public al or.Călărași
21.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501208192(Cosiliul Raional și Biblioteca
Raională) situat pe str. Biruinței,1/1.
22.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501208096(Casa de cultură) situat pe str.
Biruinței,14.
23.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501208131(Policlinica) situat pe str.
Bojole,1.
24.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501209502(Garaj) situat pe str. Bojole,2.

25.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501209505(Direcția Asistență Socială) situat
pe str. Bojole,2.
26.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501209506(Azilul P.V.P.D.) situat pe str.
Bojole,2.
27.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501209507(Secția de infecțiose) situat pe str.
Bojole,2.
28.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501209509(Stomatologia) situat pe str.
Bojole,2.
29.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501209510(Garaj) situat pe str. Bojole,2.
30.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a
terenului aferent cu nr.cadastral 2501204201(Centrul de asistență Epitrop)
situat pe str.Anton Macarenco,7.
31.Cu privire la darea în locaţiune prin licitație a lotului de teren destinație
construcție,suprafața de 0,258 ha,situat pe str-la II.Ștefan cel Mre și Sfînt,f/n,cu
numărul cadastral 2501208070
32.Cu privire la formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul public al primăriei orașului Călărași în
sectorul 2501206 cu suprafața aproximativ 0,70 ha cu destinația amenajat.
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2016”.
(Raportor Raisa Smolenschi- specialist)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi-specialist
Doamna a adus la cunoştinţa consiliului că
în conformitate cu anexa nr.5 din
Legea bugetului de stat pe anul 2016 , nr.154 din 01 iulie 2016, volumul

transferurilor de la bugetul de stat pentru primăria orașului Călărași , consttituie
11 381,6 mii lei, împotriva a 11 391,9 mii lei aprobate .
(mii lei)
aprobat 2016
1.Transferuri cu destinație generală
2.Transferuri cu destinație specială
pentru instituții preșcolare
3.Transferuri cu destinație specială
pentru școli sportive
Total general

corelat 2016

941,3

941,3

6417,0

6409,6

-7,4

4033,6

4030,7

-2,9

11 391,9

11 381,6

-10,3

Astfel, a apărut necesitatea corelării bugetului primăriei pe anul 2016, prin
micșorare cu 10,3 mii lei.Respectiv la compartimentul venituri , se micșorează cu
10,3 mii lei volumul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat, iar la
compartimentul cheltuieli se micșorează volumul cheltuielilor de personal cu 10,3 mii
lei, inclusiv la Grupa funcțională 08- Cultura,sport,tineret ,culte,odihnă- cu 2,9 mii
lei, la Grupa funcțională 09-Învățămînt – cu 7,4 mii lei.
În conformitate cu contractele de grant nr.112/03 și nr.06/05 ,încheiate între
Primăria orașului Călărași și Fondul pentru Eficență Energetică,primăria va beneficia
de donații pentru cheltuieli capitale ,în sumă totală de 2 178 914 lei, care vor fi
direcționate:
* 928 133 lei la acoperirea cheltuielilor de termoizolare a instituției
preșcolare Grădinița de copii nr.2 ;
*
1 250 781 lei pentru extinderea rețelelor de iluminat public din
or.Călărași.
În cadrul concursului “Cea mai salubră și amenajată localitate” ,organizat de
Inspectoratul Ecologic de Stat , primăria a beneficiat de premiul II,care presupune
alocarea unui premiu în sumă de 20,0 mii lei, și care va fi direcționat la amenajarea
izvorului din anul 1905 și a zonei de protecție a iazului din str.Maria Cebotari.
În parteneriat cu ADR Centru, Consiliul Raional Călărași și Primăria Călărași ,
GCL Călărași va beneficia de o autospecială modernă de spălare sub presiune a
sistemei de canalizare , cu un cost estimativ de 1500,0 mii lei, din care contribuția
primăriei constituie 150,0 mii lei.
Pentru continuarea implementării proiectului “Construcția rețelei de apeduct și
canalizare în partea de Nord-Vest a orașului Călărași și reabilitarea unui segment de
apeduct din str.Doina și str.Alexandru cel Bun”a apărut necesitatea alocării
contribuției primăriei în sumă de 40,0 mii lei , care vor fi direcționați la achitarea
serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor și la finalizarea construcției rețelei de
apeduct de pe str.M.Sadoveanu.

În conformitate cu procesul-verbal nr.05 din 19.07.2016 al Consiliului de
administrare al ÎM “GCL Călărași ”și în scopul micșorării pierderilor de apă din
rețea, a apărut necesitatea procurării utilajelor necesare în procesul de lichidare a
avariilor din rețea, în sumă estimativă de 60,0 mii lei.
Ca urmare celor expuse mai sus, se propune de modificat bugetul primăriei
orașului Călărași pentru anul 2016, la venituri și la cheltuieli cu –cu 2188,6 mii lei..
Toate modificările propuse la buget sunt sistematizate în tăblița din Anexă la
prezenta Notă informativă , în care sunt reflectate Programele de cheltuieli și Grupele
funcționale la care vor fi direcționate mijloacele bănești disponibile.
În general, se propune de modificat bugetul primăriei orașului Călărași pentru
anul 2016 la venituri în sumă de 23 718,6 mii lei, la cheltuieli – în sumă de 26 360,9
mii lei, cu deficit bugetar de 2642,3 mii lei , care va fi acoperit din contul soldului
bănesc disponibil la 01.01.2016.
Anexele nr.1;2;3;4;5 de la decizia nr.10/22 din 04.12.15 “Cu privire la aprobarea
bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2016” se sustituie cu anexele
nr.1;2;3;4;5 de la prezenta decizie.

Rozembac Nicolae , consilier, a propus de identificat 25 mii lei pentru proiectarea
marcajului rutier, deoarece maşinile se parchează haotic pe trecerile de pietoni, este
necesar de fluidizat traficul rutier.
Nicolae Melnic, primar
A adus la cunoştinţa celor prezenţi în sala de şedinţe precum că acuma la ADR
Centru sunt depuse cîteva proiecte :
- îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și canalizare în raionul Călărași (
orașul Călărași , satele Novaci, Nișcani și Păulești)
- proiectul turistic (reparația străzii Mihai Eminescu, reparația muzeului
orășenesc, construcția scenei și amenajarea aleii clasicilor)
Veaceslav Arapan, consilier în proiectul turistic depus nu este prevăzut amenajarea
parcărilor în oraș.
Puţuntică Petru , consilier a întrebat dacă în cadrul proiectului turistic iazul de pe
strada Călărașilor unde va fi popasul turistic, conform proiectului are statut de iaz.
Nicolae Preguza, architect-șef a confirmat faptul că conform documentelor iazul
este indicat pe hartă din anul 1905.
Gheorghe Stratan, managerul Î.M. Gospodăria Comunal Locativă a propus să fie
transferate 15 mii lei pentru vopsirea marcajului.

Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate pentru economie ,buget, finanțe
și comerț.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Preşedintele şedinţei a supus votului chestiunea 05/01 cu propunerea dlui
consilier de a aloca 25 mii lei pentru proiectarea marcajului rutier
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 3
05/02 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 demersul dnei Gavriliță Ecaterina, cu
privire la alocarea ajutorului material unic, , în sumă de 1500 lei, cu grad de
invaliditate II, pentru procurarea aparatului auditiv.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate pentru economie, buget, finanțe
și comerț.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/03 S-A EXAMINAT
“Cu privire la aprobarea Regulamentului de
desfășurare a activității de comerț în orașul Călărași”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chiroroga, specialist
Dl specialist a adus la cunoștința consiliului modificările în Legea nr.436 din
28.12.2006 , conform art. 14 alin.2 lit.q – consiliul aprobă regulamentul de
desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă precum și Legea nr.231
din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.
Proiectul deciziei și proiectul Regulamentului au fost expediate consiliului pentru a
veni cu propuneri.
Juşcov Viorel, consilier
Comisia a înaintat aviz pozitiv , dar este propunerea de a desfășura consultări publice,
pentru ca la ședința ordinară să fie pus din nou în discuție.

Nicolae Melnic, primar
A specificat faptul Regulamentul este voluminous, este necesar de a consulta și
agenții economici, din care cauză susține idea de a desfășura audieri publice.
Puţuntică Petru , consilier
A propus să fie creată o comisie ce va discuta proiectul Regulamentului propus.
Iacob Mândrescu, consilier , a propus ca comisia să fie instituită din consilieri din
comisia de specialitate, buget, finanțe și comerț, agenți economici, repezentanți ai
societății civile.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate pentru economie, buget, finanțe
și comerț.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -0, contra- 18, s-au abţinut- 1 proiectul deciziei nu a acumulat
numărul necesar de voturi

05/04 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea componenței
Comisiei Administrative”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chiroroga, specialist
a explicat consilierilor precum că dl Golban Iurie nu mai activează în cadrul DASPF
și respectiv urmează a fi substituit cu un nou membru- dl Bancu Octavian iar
specialist în construcții, gospodărie comunală și drumuri este numit dl Chicu Ion.
Astfel se propune comisia administrativă în noua componență începînd cu
25.08.2016
Președintele comisiei: dl.Ambroci Victor-viceprimarul orașului
Vicepreședintele:
dl.Preguza Nicolae-arhitect-șef
Secretar:
dl. Chitoroga Nicolae-jurist
Membri:
dl Chicu Ion - specialist în construcții,gospodărie comunală
și drumuri
dl.Bancu Octavian-specialist
dl.Jușcov Viorel-consilier
dl.Banari Vasile-consilier
Iacob Mândrescu - membrul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv .

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/05 S-A EXAMINAT

“Cu privire la modificarea deciziei nr.07/10-01
din 21.08.2015 Cu privire la constituirea
comisiei de licitație”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chiroroga, specialist
a explicat consilierilor că reprezentantul Consiliului raional Călărași, dna Martea
Rodica nu mai activează, respectiv urmează a fi exclusă din componența comisiei,
respectiva comisie va avea următoarea componență:
Comisia de licitaţie va avea 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.
dl Lupu Gheorghe- reprezentantul IFS
reprezentantul consiliului raional
consilier- dl Mândrescu Iacob
consilier- dl Mutu Ion
consilier- dl Mirca Mihail
consilier- dl Arapan Veaceslav
consilier- dna Balaban Valentina
Iacob Mândrescu - membrul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv .

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/06 S-A EXAMINAT

“Cu privire primirea la bilanțul contabil”
(Raportor Inga Luchian- contabil-șef adjunct)

Au luat cuvîntul :
Dna Luchian Inga, contabil-șef adjunct
Dna contabil a prezentat consiliului orățenesc lucrările efectuate de Consiliul raional
Călăraşi,indicate în factura nr.1704064 din 11.08.2016 şi necesitatea transmiterii
către primaria oraşului Călăraşi.
În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică,aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015.
Se propune consiliului de a accepta transmiterea de la bilanţul contabil al Consiliului
raional Călăraşi , cod fiscal 1007601009886 , la bilanţul contabil al primariei oraşului

Călăraşi lucrările descrise în factura nr.1704064 din 11.08.2016, în valoare totală de
88 328 (optzeci şi opt mii trei sute douăzeci şi opt) lei.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate pentru economie, buget, finanțe
și comerț.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/07 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la
bilanțul contabil al primăriei or.Călărași la
bilanțul contabil al Î.M Gospodăria comunal Locativă”
(Raportor Inga Luchian- contabil-șef adjunct)
Au luat cuvîntul :
Dna Luchian Inga, contabil-șef adjunct
A propus consiliului în scopul dezvoltării serviciului de salubrizare pe teritoriul
orașului Călărași , de a transmite cu titlu gratuit , în gestiunea economică , mijloace
fixe – 10 containere pentru deşeuri în valoare de 22490 (douăzeci şi două mii patru
sute nouazeci) lei , de la bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi la bilanţul
contabil al ÎM ,,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- 0
05/08-01 S-A EXAMINAT: “Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş
(Raportor Elena Lungu –specialist)
Dna Elena Lungu, specialist
A prezentat cererea cet. Simion Lucia , c/p 2002016033979, cu privire la
recunoaşterea în calitate de chiriaş principal.
Le cererea dată s-a prezentat procesul-verbal al comisiei pentru gestionarea
patrimoniului (se anexează)
Se propune consiliului orășenesc de a refuza dnei Simion Lucia de a fi recunoscută
în calitate de chiriaş principal al spaţiului locativ din căminul de pe str.Miron Costin
,5.
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 -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/08-02 S-A EXAMINAT: “Cu privire la recunoaşterea în calitate de chiriaş
(Raportor Elena Lungu –specialist)
Dna Elena Lungu, specialist
A prezentat cererea cet. Zorea Aliona , c/p 2005016060765, cu privire la
recunoaşterea în calitate de chiriaş principal.
Le cererea dată s-a prezentat procesul-verbal al comisiei pentru gestionarea
patrimoniului (se anexează)
Se propune consiliului orășenesc de a refuza dnei Zorea Aliona de a fi recunoscută
în calitate de chiriaş principal al spaţiului locativ din căminul de pe str.Miron Costin
5.
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 -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/09 S-A EXAMINAT:

“Cu privire la defrișarea arborilor”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect -șef)

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza –arhitect -șef
a prezentat solicitările persoanele care doresc defrișarea arborilor uscați ce prezinta
pericol.
Vasile Banari, consilier a solicitat ca raportorul să prezinte Actul de inventariere a
arborilor ce urmează a fi defrișați.
Iacob Mândrescu, consilier, a menționat faptul că în punctul 3 din decizie este
indicat specialistul care va evalua capacitatea arborilor uscați.
Arapan Veaceslav, consilier, a solicitat ca lista în continuare să fie completată cu
defrișarea arborilor în preajma stadionului gimnaziului Ion Creangă din str.
Mitropolitul Varlaam, cartierul Bojole, unde este necesar de a defrișa arbori uscați
Valeriu Gorincioi, consilier a solicitat deasemenea și defrișarea arborilor uscați de
pe terenul aferent L.T. Mihail Sadoveanu.
Iacob Mândrescu - consilierul 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 .
În temeiul art.14(2)f şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28.12.2006, consiliul orășenesc a decis:
1. Se permite defrişarea arborilor indicaţi în prezenta decizie.;
2. Se împuterniceşte dl Nicolae Melnic, primar, de a obţine autorizaţia de
defrişare a arborilor de la Inspecţia Ecologică Călăraşi.
3. Se pune în sarcin a specialistului Dl.N.Preguza, de a evaluat capaitatea(m.c)
arborilor defrişaţi.
4. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl.Nicolae
Melnic.
5. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru
problemele funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
AU VOTAT pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 3

05/10 S-A EXAMINAT: Cu privire la schimbarea destinației apartamentului”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect -șef)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza –arhitect -șef
a prezentat cererea înregistrată sub nr.311 din 30.06.2016 de la proprietarul Trocin
Ana, cu domiciliul, or.Călăraşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.14, ap.77, însoţită de
avizele serviciilor(pompieri, ecologic, sanitar) şi acordul locatarilor, prin care
să se permită schimbarea destinaţiei apartamentului din str. Ştefan cel Mare şi Sfînt
nr.14, ap.77, cu suprafaţa de 44,20 m.p în spaţiu nelocativ(frizerie), proprietarului
Trocin Ana, cu condiţia îndeplinirii propunerilor serviciilor şi obţinerea autorizaţiei
de schimbare a destinaţiei.
Iacob Mândrescu - consilierul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv .

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 2
05/11 S-A EXAMINAT:

“ Cu privire la proiectarea obiectivului”

(Raportor Nicolae Preguza –arhitect -șef)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Preguza –arhitect -șef
A explicat că în conformitate cu Legea nr.163 din 09.07.2013 cu privire la
autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Planul Urbanistic General al oraşului
Călăraşi, este necesar de a permite proiectarea estradei de vară situată pe str.Ştefan
cel Mare şi Sfînt.
Iacob Mândrescu - consilierul 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 .
În temeiul art. 14(2)b),f) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu Legea nr.163 din 09.07.2013 cu privire la autorizarea executării
lucrărilor de construcţie, consiliul orășenesc a decis:
1. Se permite proiectarea estradei de vară situat pe str.Ştefan cel Mare şi Sfînt ,
conform amplasării din Planul Urbanistic General.
2. Arhitectul-şef al oraşului Călăraşi dl N. Preguza, să elaboreze conform
legislaţiei, certificat de urbanism şi autorizaţie de construire pentru construcţia
obiectivului: Estradă de Vară.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl.Nicolae
Melnic.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru
problemele funciare, agricultură, industrie, construcţii, şi probleme juridice.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/12 S-A EXAMINAT:

“ Cu privire la amenajarea scuarului
din str. Pan Halippa”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect -șef)

Au luat cuvîntul:
Dl Nicolae Preguza –arhitect -șef
În conformitate cu Legea nr.163 din 09.07.2013 cu privire la autorizarea executării
lucrărilor de construcţie, Planul Urbanistic General al oraşului 2016-2020 a propus
consiliului orășenesc de a permite amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în

scuarul din str. Pan Halippa cu numărul cadastral 2501216.254 cu suprafața de
0,2432 ha.
Veacesalv Arapan, consilier, a propus ca în scuarul dat să fie proiectată o scară din
str. M.Eminescu cu restabilirea pistei pentru cicliști.
Nicolae Rozembac, consilier a atenționat asupra faptului că terenul de copii deja
este amenajat și care este necesitatea construcției unei scări.
Puțuntică Petru, consilier a propus ca proiectul deciziei să fie modificat iar
sintagma |”amenajat” să fie substituită cu sintagma ” instalat”.
Iacob Mândrescu - consilierul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv .

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

În temeiul art. 14(2)b),f) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu Legea nr.163 din 09.07.2013 cu privire la autorizarea executării
lucrărilor de construcţie, consiliul orășenesc decide:
1. Se permite amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în scuarul din str.Pan
Halippa cu numărul cadastral 2501216.254 cu suprafaţa de 0,2432 ha.
2. Arhitectul-şef al oraşului Călăraşi, Dl N.Preguza, să coordoneze amplasarea
terenului de joacă pentru copii.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl.Nicolae
Melnic.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru
problemele funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
AU VOTAT pro -12, contra- 0, s-au abţinut- 7
05/13-01 S-A EXAMINAT :
“Cu privire la delegare”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
A prezentat consiliului invitația de participare la zilele orașului Dve Mogili, Bulgaria,
în perioada 25.08-28.08.2016, delegația în număr de 4 persoane:
1. Dl Victor Ambroci- viceprimar
2. Dl Ion Badaşcă –specialist

3.Dna Smolenschi Cristina –specialist
4.Dl Lazăr Valeriu- conducător-auto
Jușcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate pentru economie, buget, finanțe
și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv .
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/13-02 S-A EXAMINAT :
“Cu privire la delegare”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
A prezentat consiliului invitația de participare la evenimentul cultural-artistic și de
divertisment, Tîrgul Zilelor orașului Covasna în perioada 02.09-04.09.2016, delegația
în număr de 5 persoane:
1. Dl Melnic Nicolae- primar
2. Dl Nicolae Preguza-arhitect-șef
3. Dl Pisari Pavel –consilier
4. Dl Slipenski Boris- agent economic
5. Dna Slipenski Tatiana- agent economic
Jușcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate pentru economie, buget, finanțe
și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv .
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/13-03 S-A EXAMINAT :
“Cu privire la delegare”
(Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Dna Ecaterina Melnic- secretarul consiliului
A prezentat consiliului invitația de participare la zilele orașului Iagotin, Ucraina, în
perioada 16.09-19.09.2016, delegația în număr de 3 persoane:
1. Dl Melnic Nicolae- primar
2. Dl Iacob Mândrescu –consilier
4.Dl Chicu Ion- specialist

Jușcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate pentru economie, buget, finanțe
și comerț.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv .
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
Gorincioi Valeriu - Preşedintele comisiei pentru probleme sociale, transport public
şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv.

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/14 S-A EXAMINAT

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

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga- specialist
A prezentat cererea ÎI „Berladean Lidia” „Cu privire la prelungirea contractului de
locațiune pe un termen de 5 ani.
Petru Puţuntică, consilier a propus ca prelungirea să fie pe un termen de 1 an,
deoarece același termen s –a acordat și pentru restul gheretelor.
Eudochia Reazanțev, consilier
Dna a atenționat asupra faptului că ghereta amplasată nu încurcă la nimeni și nici la
aspectul arhitectural al stadionului adiacent.
Nicolae Melnic, primar a susținut faptul că merită a se prelungi pe un termen de 5
ani , deoarece plata locațiunii este destul de mare aproximativ 23 mii lei anual.
Iacob Mândrescu - consilierul 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 cu modificarea termenului de la 3 la 1 an.
AU VOTAT pro -13, contra- 2, s-au abţinut- 4

05/15-01 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, 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 grădină situat în extravilan în sectorul cadastral
2501108, cu suprafaţa aproximativ 0,80 ha, la solicitarea cet.Bobeică Ion.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art.14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În conformitate cu Legea privind formarea bunurilor imobile Nr. 354 din
28.10.2004, a Legea privind proprietatea publică şi delimitarea ei, Nr. 91 din
05.04.2007, Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din 25.02.1998;

1.

2.

3.
4.

Consiliu orășenesc a decis:
Se permite 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 2501108, cu suprafaţa aproximativ
0,80 ha,la solicitarea cet.Bobeică Ion.
Specialistul pentru RRF dl. Badașcă Ion va iniția procedura privitor la elaborarea
proiectului planului geometric a terenului situat în extravilan în sectorul cadastral
2501108.
Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl Nicolae
Melnic.
Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 1

05/15-02 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, 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
2501108, cu suprafaţa aproximativ 4,50 ha, la solicitarea cet.Bobeică Ion.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art.14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În conformitate cu Legea privind formarea bunurilor imobile Nr. 354 din
28.10.2004, a Legea privind proprietatea publică şi delimitarea ei, Nr. 91 din
05.04.2007, Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din 25.02.1998;
Consiliul orăşenesc a decis:
1. Se permite 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 2501108, cu suprafaţa aproximativ 4,50
ha, la solicitarea cet.Bobeică Ion.
2. Specialistul pentru RRF dl. Badașcă Ion va iniția procedura privitor la elaborarea
proiectului planului geometric a terenului situat în extravilan în sectorul cadastral
2501108.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl Nicolae
Melnic.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-03 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, 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 grădină situat în extravilan în sectorul cadastral
2501215, cu suprafaţa aproximativ 0,30 ha, la solicitarea cet.Grădinaru Dumitru.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art.14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI din
28.12.2006.
În conformitate cu Legea privind formarea bunurilor imobile Nr. 354 din
28.10.2004, a Legea privind proprietatea publică şi delimitarea ei, Nr. 91 din
05.04.2007, Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din 25.02.1998;
Consiliul orăşenesc a decis:
1. Se permite formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi, terenul cu destinaţia grădină
situat în extravilan în sectorul cadastral 2501215, cu suprafaţa aproximativ
0,30 ha,la solicitarea cet.Grădinaru Dumitru.
2. Specialistul pentru RRF dl. Badașcă Ion va iniția procedura privitor la elaborarea
proiectului planului geometric a terenului situat în extravilan în sectorul cadastral
2501215.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl Nicolae
Melnic.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-04 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, 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 grădină situat în extravilan în sectorul cadastral
2501217, cu suprafaţa aproximativ 0,20 ha,la inițiativa APL.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art.14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În conformitate cu Legea privind formarea bunurilor imobile Nr. 354 din
28.10.2004, a Legea privind proprietatea publică şi delimitarea ei, Nr. 91 din
05.04.2007, Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din 25.02.1998;

Consiliul orăşenesc a decis:
1. Se permite formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren
proprietate publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi, terenul cu
destinaţia grădină situat în extravilan în sectorul cadastral 2501217, cu
suprafaţa aproximativ
0,20 ha,la inițiativa APL.
2. Specialistul pentru RRF dl. Badașcă Ion va iniția procedura privitor la
elaborarea proiectului planului geometric a terenului situat în extravilan în
sectorul cadastral 2501217.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl Nicolae
Melnic.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru
probleme funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-05 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, 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 pentru construcție situat în intravilan în sectorul
cadastral 2501209, cu suprafaţa aproximativ 0,004 ha,la solicitarea cet.Pîrțac Andrei.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art.14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În conformitate cu Legea privind formarea bunurilor imobile Nr. 354 din
28.10.2004, a Legea privind proprietatea publică şi delimitarea ei, Nr. 91 din
05.04.2007, Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din 25.02.1998;
Consiliul orăşenesc a decis:
1. Se permite formarea bunului imobil din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi, terenul cu destinaţia pentru
construcție situat în intravilan în sectorul cadastral 2501209, cu suprafaţa
aproximativ 0,004 ha,la solicitarea cet.Pîrțac Andrei.
2. Specialistul pentru RRF dl. Badașcă Ion va iniția procedura privitor la elaborarea
proiectului planului geometric a terenului situat în intravilan în sectorul cadastral
2501209.

3. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Dl Nicolae
Melnic.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru probleme
funciare, agricultură, industrie, construcţii şi probleme juridice.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-06 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la formarea bunului imobil
prin divizare, teren proprietate publică din
domeniul privat al primăriei”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist )

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la formarea bunului imobil, teren
proprietate publică din domeniul privat al primăriei or.Călărași, din terenul cu
destinaţia pentru construcție, cu suprafaţa de 0,1213 ha cu numărul cadastral
2501216007 situat pe str.Mihai Eminescu,32, prin divizare se formează două bunuri
imobile cu următoarele suprafeţe:
– 0,0776 ha proprietatea APL.
– 0,0437 ha proprietatea cet.Sclifos Chiril.
Iacob Mândrescu – membrul 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 -15, contra- 0, s-au abţinut- 4
05/15-07 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea modului de
folosință a terenului”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la modificarea modului de folosință a
terenului cu suprafaţa de 0,04 ha cu numărul cadastral 2501214390 situat în
extravilan,din teren neproductiv în teren cu destinație grădină.
În temeiul Art. 14(2)e) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006,
În baza Hotărîrii Guvernului R. Moldova Nr.1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de atribuire , modificare a destinației și schimbul
terenurilor.

Iacob Mândrescu – membrul 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- 1
05/15-08 S-A EXAMINAT : Cu privire la stingerea dreptului asupra terenului
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.392 din 16.08.2016 a cet. Trifan Alexandru,
domiciliat pe str. Vasile Lupu,5 cu privire la stingerea dreptului asupra terenului cu
destinație grădini situat în extravilan,nr.cadastral 2501215076 cu suprafața 0,0494 ha.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu art.43(3) din Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din
25.02.1998,Art.23 alCodul Funciar Nr.828-XII din 25.12.1991
AU VOTAT pro -17, contra- 1, s-au abţinut- 1
05/15-09 S-A EXAMINAT : Cu privire la stingerea dreptului asupra terenului
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.326 din 15.07.2016 cet. Cazacov Aliona,
domiciliată pe str-la II Ștefan Cel Mare și Sfînt,21 Cu privire la stingerea dreptului
asupra terenului cu destinație pentru construcții situat pe str-la II Ștefan Cel Mare și
Sfînt,nr.cadastral 2501208287 cu suprafața 0,2072 ha decedatului Gavrilița Simion.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu art.43(3) din Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din
25.02.1998,Art.23 alCodul Funciar Nr.828-XII din 25.12.1991
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 1

05/15-10 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit
în folosință ce depășește norma prevăzută
de legislație”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.364 din 03.08.2016 cet.Dobînda Elizaveta,
domiciliată pe str.Mihail Kogîlniceanu,9„Cu privire la cumpărarea terenului atribuit
în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 42% cotă parte
din 0,1193 ha, numărul cadastral 2501207056, destinaţia construcţie locativă.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)d)din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În baza Art.4(10) din Legea 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”
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/15-11 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit
în folosință ce depășește norma prevăzută
de legislație”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.396 din 17.08.2016 cet.Amarii Andrei, domiciliat
pe
str.Mihail Sadoveanu,11„Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă
ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie legislaţie cu suprafaţa de 61% cotă parte
din 0,1827 ha, numărul cadastral 2501206142, destinaţia construcţie locativă.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)d)din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În baza Art.4(10) din Legea 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”
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0

Consilierul Dodon Valeriu a ieșit din sala de ședințe a consiliului, total consilieri
prezenți-18.
05/15-12 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit
în folosință ce depășește norma prevăzută
de legislație”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.379 din 08.08.2016 cet.Amarii Feodora,
domiciliată pe
str-la II Viilor,3„Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 72% cotă parte
din 0,2501 ha, numărul cadastral 2501203059, destinaţia construcţie locativă.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)d)din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În baza Art.4(10) din Legea 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”
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-13 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit
în folosință ce depășește norma prevăzută
de legislație”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.318 din 07.07.2016 cet.Țaga Elena,domiciliată pe
str.Mitropolitul Varlaam,151„Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă
ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 1/2 cotă parte din 0,1785
ha, numărul cadastral 2501201220, destinaţia construcţie locativă situat pe
str.Mitropolitul Varlaam,151.
Iacob Mândrescu – membrul 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.

În temeiul Art. 14(2)d)din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În baza Art.4(10) din Legea 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”
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-14 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit
în folosință ce depășește norma prevăzută
de legislație”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.682 din 25.07.2016 cet.Creciun Vitalie,domiciliat
în or.Ungheni str.Boico,9„Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 43% cotă parte din 0,5224 ha,
numărul cadastral 2501201418.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)d)din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În baza Art.4(10) din Legea 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”
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-15 S-A EXAMINAT :„Cu privire la completarea deciziei nr.01/11-09
din 22 februarie 2008 Cu privire la atribuirea
lotului pentru construcție locativă”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.389 din 15.08.2016 a cet.Cherdivară Vitalie,
domiciliat pe str-la I Alexandru Pușchin,11„Cu privire la atribuirea numărului
cadastral la terenul atribuit pentru construcție locativă, cu numărul cadastral
2501221166.

Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)d)din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI
din 28.12.2006.
În baza Art.11 din Codul Funciar nr.828-XII din 25.12.1991
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-16 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea Registrului
bunurilor imobile”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet.Istratii Zinaida cu privire la corectarea erorii
efectuate în cadrul înregistrării masive, și anume în capitolul A, subcapitolul II la
bunul imobil cu nr.cadastral 2501211072, teren cu destinația pentru construcții cu
suprafața 0,07 ha, se modifică proprietarul din Ursachi Maria în Istratii Zinaida.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(3) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436XVI din 28.12.2006.
În baza Legii 1543 din 25.02.1998 Cadastrului bunurilor imobile,Codul funciar 828
din 25.12.1991.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-17 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Nicolae Chitoroga-specialist)
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.452 din 06.05.16 a Consiliului Raional Călărași
„Cu privire la actualizarea planului geometric a terenului cu destinația pentru
construcții, cu suprafaţa 0,0382 ha , cu nr.cadastral 2501208117 situat pe str.Mihai
Eminescu,35.
Iacob Mândrescu –membrul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .

Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv.

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

În temeiul Art.14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436- XVI din 28.12.2006,
În baza Legii Nr.354 din 28.02.2003, Cu privire la formarea bunurilor imobile,Ordin
140 din 06.08.2012,Despre aprobarea instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și
actualizare a planurilor cadastrale.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-18 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
public al primăriei or.Călărași”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a explicat necesitatea aprobării planului geometric a terenului
proprietate publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de
0,4222 ha, numărul cadastral 2501209479, destinație pentru construcții,situat pe strla I Doina.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art. 14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI din
28.12.2006.
În conformitate cu Legea privind formarea bunurilor imobile Nr. 354 din
28.10.2004, a Legea privind proprietatea publică şi delimitarea ei, Nr. 91 din
05.04.2007
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-19 S-A EXAMINAT : „Cu privire la formarea bunului imobil prin
separare, teren proprietate publică din domeniul
public al primăriei orașului Călărași”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia cu privire la formarea bunului imobil prin
separare, teren proprietate publică din domeniul public al Primăriei or. Călăraşi,cu
numărul cadastral 2501209023,destinația pentru construcții cu suprafața totală de
5,1882 ha,în două bunuri imobile separate.

Nicolae Melnic, primar
a explicat consilierilor că la ședința consiliului orășenesc din 01 iulie 2016 s-a
discutat transmiterea terenurilor la obiectele înregistrate. Din terenul aferent spitalului
adiacent cu terenul APL se poate de proiectat sau de construit un cartier de locuințe
pentru familii tinere, cum s-a procedat cu cartierul de la poligon.
Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art.14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI din
28.12.2006.
În conformitate cu Legea privind formarea bunurilor imobile Nr. 354 din
28.10.2004, a Legea privind proprietatea publică şi delimitarea ei, Nr. 91 din
05.04.2007, Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din 25.02.1998;
AU VOTAT pro -13, contra- 3, s-au abţinut- 2
05/15-20 S-A EXAMINAT : „Cu privire la abrogarea deciziilor
Cu privire la formarea prin separare a bunurilor
imobile, teren proprietate publică din domeniul
public al or.Călărași”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist
Dl specialist a prezentat următoarele decizii care urmează a fi abrogate:
-Decizia Nr.04/09-15 din 01 iulie 2016 „Cu privire la formarea bunului imobil
prin separare, teren proprietate publică din domeniul public al Primăriei or.
Călăraşi”
- Decizia Nr.04/09-16 din 01 iulie 2016 „Cu privire la formarea bunului imobil
prin separare, teren proprietate publică din domeniul public al Primăriei or.
Călăraşi”
- Decizia Nr.04/09-17 din 01 iulie 2016 „Cu privire la formarea bunului imobil
prin separare, teren proprietate publică din domeniul public al Primăriei or.
Călăraşi”
- Decizia Nr.04/09-18 din 01 iulie 2016 „Cu privire la formarea bunului imobil
prin separare, teren proprietate publică din domeniul public al Primăriei or.
Călăraşi”
- Decizia Nr.04/09-19 din 01 iulie 2016 „Cu privire la formarea bunului imobil
prin separare, teren proprietate publică din domeniul public al Primăriei or.
Călăraşi”
nformaţia „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a a lotul de pămînt, pentru construcții
cu suprafaţa de 0,0842 ha, numărul cadastral 2501101392, situat în sat.Oricova.

Iacob Mândrescu – membrul 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.
În temeiul Art.14(2) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436- XVI din
28.12.2006.
AU VOTAT pro -12, contra- 2, s-au abţinut- 4
05/15-21 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmite în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,4438 ha cu
nr.cadastral 2501208192,aferent construcţiilor 2501208192.01,02 ,situat pe str.
Biruinței,1.
Iacob Mândrescu - membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -13 contra- 1, s-au abţinut- 4
05/15-22 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,4211 ha cu

nr.cadastral 2501208096,aferent construcţiilor 2501208096.01,02 ,situat pe str.
Biruinței,14.
În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
Iacob Mândrescu - membrul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice
Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv.

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -15 contra- 0, s-au abţinut- 3
05/15-23 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,6083ha cu
nr.cadastral 2501208131,aferent construcţiilor 2501208131.01.02,situat pe str.
Bojole,1.
Iacob Mândrescu - membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -9 contra- 3, s-au abţinut- 6
proiectul deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi

05/15-24 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,1111 ha cu
nr.cadastral 2501209502,aferent construcţiei cu nr.cadastral 2501209502.03 ,situat pe
str. Bojole,2.
Iacob Mândrescu - membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -11 contra- 0, s-au abţinut- 7
proiectul deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi

05/15-25 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,3111 ha cu
nr.cadastral 2501209505,aferent construcţiei cu nr.cadastral 2501209505.01,situat pe
str. Bojole,2.
Iacob Mândrescu - membrul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice

Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv.

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006.
În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -12 contra- 0, s-au abţinut- 6
05/15-26 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,2262 ha cu
nr.cadastral 2501209506,aferent construcţiei cu nr.cadastral 2501209506.01,situat pe
str. Bojole,2.
Iacob Mândrescu - membrul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice
Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv.

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -16 contra- 0, s-au abţinut- 2
05/15-27 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )

Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,4085 ha cu
nr.cadastral
2501209507,aferent
construcţiilor
cu
nr.cadastral
2501209507.01,02,situat pe str. Bojole,2.
Iacob Mândrescu - membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -13 contra- 0, s-au abţinut- 5
05/15-28 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,1231 ha cu
nr.cadastral 2501209509,aferent construcţiei cu nr.cadastral 2501209509.01,situat pe
str. Bojole,2.
Iacob Mândrescu - membrul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice
Chestiunea dată S-A EXAMINAT
specialitate. Avizul este pozitiv.

în cadrul şedinţei comisiei consultative de

În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,

În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -13 contra- 0, s-au abţinut- 5
05/15-29 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,1076 nr.cadastral
2501209510, aferent construcţiei cu nr.cadastral 2501209510.01,situat pe str.
Bojole,2.
Iacob Mândrescu - membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -10 contra- 0, s-au abţinut- 7 proiectul deciziei nu a
acumulat numărul necesar de voturi

05/15-30 S-A EXAMINAT “Cu privire la transmiterea terenului proprietate
publică din domeniul public”
(Raportor Nicolae Chitoroga- specialist )
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga –specialist
A adus la cunoştinţa consiliului orășenesc cererea Consiliului Raional Călărași
privind transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Călărași terenul proprietate

publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa 0,7716 ha cu
nr.cadastral
2501204201,aferent
construcţiei
cu
nr.cadastral
2501204201.01,02,03,04,05,06,07 situat pe str. Macarenco,7.
Iacob Mândrescu - membrul 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.
În temeiul Art. 14(2)b) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală Nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În baza Art.5 din Legea 91-XVI din 5 aprilie 2007 Privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor,Codul Funciar Nr.828 din 25.12.1991,Hotărîrea Guvernului
nr.901 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică.
AU VOTAT pro -12 contra- 2, s-au abţinut-4
05/15-31 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie
a terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Chitoroga Nicolae - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Chitoroga Nicolae, specialist
Dl specialist a prezentat informaţia Cu privire la darea în locaţiune prin licitație a
lotului de teren destinație construcție,suprafața de 0,258 ha,situat pe str-la II.Ștefan
cel Mre și Sfînt,f/n,cu numărul cadastral 2501208070,lîngă tirul orășănesc pentru a fi
folosit în scop de instruire în conducerea autovehiculelor categoria„B”cu plata
inițială de locațiune de 2% din prețul normativ al terenului din intravilan, cu prețul
normativ a terenului conform borderoului de calcul în sumă de 6665,51 lei .
Iacob Mândrescu – membrul comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15-32 S-A EXAMINAT :

A luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga, specialist

„Cu privire la formarea bunului imobil
din bun imobil neînregistrat teren proprietate
publică din domeniul public al primăriei”
( Raportor Nicolae Chitoroga - specialist)

