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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 06
din 09 noiembrie 2018
„al şedinţei extraordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 21
Absenţi:
Dl Ion Fisticanu-nemotivat
Dna Ana Reițman- nemotivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Iacob MÂNDRESCU
AU VOTAT pro -20, contra- 1, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Valeriu DODON
AU VOTAT pro -21, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale
impozitelor funciare și pe bunurile imobiliare pe anul 2019”. ( Raportor
Valentina Jumbei- specialist).
2. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul
2019. ( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
3. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism
şi Autorizaţiei de Construcţie/Desfiinţare pe anul 2019.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
4. Cu privire la modificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul
2018. ( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
5. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deşeurilor menajere”
(Raportor Gheorghe Stratan –managerul Î.M. GCL)
6. Cu privire la contribuţia beneficiarilor în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul
Călărași” ( Raportor Nicolae Preguza- architect-șef).
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1.
2.
3.

4.

5.

7. Cu privire aprobarea tarifului de 3 lei pentru o călătorie în transportul
public orășenesc începând cu 01.01.2019 , precum și posibilitatea
transportării călătorilor din localitatea Oricova” (Raportor Victor
Ambroci-viceprimar)
8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor
vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane
mobile pentru colaboratorii primăriei orașului Călărași pe anul 2019.
( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef ).
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea număruluilimită al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un
autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a
funcționarilor primăriei orașului Călărași pe anul 2019. (Raportor Angela
Căpăţînă –contabil-şef).
10.Cu privire la alocarea lemnelor de foc pentru perioada rece a anului
2018-2019. (Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
11.Cu privire la schimbarea destinației construcției. ( Raportor Nicolae
Preguza- architect-șef).
12.Cu privire la atribuirea numelui Muzeului de Istorie și Etnografie
Călărași ( Raportor Ana Pșenițchi-managerul instituției)
13.Cu privire la permisiunea Î.M. Gospodăria Comunal Locativă de a da în
chirie suprafața de 120, 00 m.p. din construcția ( cazangeria nr.4) cu
numărul cadastral 2501208.032.01.001 din str. Bojole nr.15/1 Școlii
Profesionale. (Raportor Gheorghe Stratan –managerul Î.M. GCL)
14.Cu privire la permisiunea de defrișare a arborilor. (Raportor Ion Chicuspecialist)
15.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
(Raportor Elena Lungu-specialist )
Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică ( conform tabelului)
Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate
publică( conform tabelului)
Cu privire la modificarea anexei din decizia nr.03/10-05 din 19.09.2003 Cu
privire la aprobarea documentației cadastrale , la solicitarea cet. Andonii
Maria.
Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcții , cu suprafața de 0.1508 ha , cu numărul cadastral 2501212.033
situat pe str. Daneză,78.
Cu privire la acualizarea planului geometric al bunului imobil cu numărul
cadastral nr. 2501209.278 cu suprafața 0.0375 ha , destinația pentru
construcții, situat pe str.Maria Drăgan nr. 6 la solicitarea cet. Parapir
Veaceslav.
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6. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 202 ,suprafața-0.33ha , destinația agricol, la solicitarea cet.
Pleșca Nicolai.
7. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 111,suprafața de 1.80 ha, destinația agricol, la solicitarea
cet. Cafigiu Vasile.
8. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 108,suprafața de 2.0 ha ,destinația agricol, la solicitarea
cet.Mutu Maria.
9. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 201,suprafața de 0,07 ha ,destinația pentru construcții, la
solicitarea cet.Lințov Viorel.
10.Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 212 suprafața de 0.0066 ha ,destinația pentru construcție,
la solicitarea cet. Harea Maria.
11.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața de 58/100 din 0.1615 ha cu destinația
pentru construcții , situat pe str. Ion Sprînceană,30,la solicitarea cet. Caracaș
Ion.
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic,
completată cu proiectul de decizie:

a propus ca ordinea de zi să fie

06/16 „Cu privire aprobarea segmentului de stradă care urmează a fi reparat din
Programul Guvernamental «Drumuri Bune 2 pentru Moldova» pentru 2019.
(Raportor Ion Chicu- specialist)
Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri
1. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale
impozitelor funciare și pe bunurile imobiliare pe anul 2019”. ( Raportor
Valentina Jumbei- specialist).
2. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul
2019. ( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
3. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi
Autorizaţiei
de
Construcţie
/Desfiinţare
pe
anul
2019.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
4. Cu privire la modificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018.
( Raportor Raisa Smolenschi - specialist).
5. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deşeurilor menajere”
(Raportor Gheorghe Stratan –managerul Î.M. GCL)
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6. Cu privire la contribuţia beneficiarilor în cadrul proiectului „Îmbunătățirea
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași” ( Raportor
Nicolae Preguza- architect-șef).
7. Cu privire aprobarea tarifului de 3 lei pentru o călătorie în transportul
public orășenesc începând cu 01.01.2019 , precum și posibilitatea
transportării călătorilor din localitatea Oricova” (Raportor Victor Ambrociviceprimar)
8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor
vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane
mobile pentru colaboratorii primăriei orașului Călărași pe anul 2019.
( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef ).
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului- limită
al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un
autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a
funcționarilor primăriei orașului Călărași pe anul 2019. (Raportor Angela
Căpăţînă –contabil-şef).
10.Cu privire la alocarea lemnelor de foc pentru perioada rece a anului 20182019. (Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
11.Cu privire la schimbarea destinației construcției. ( Raportor Nicolae
Preguza- architect-șef).
12.Cu privire la atribuirea numelui Muzeului de Istorie și Etnografie Călărași
( Raportor Ana Pșenițchi-managerul instituției)
13.Cu privire la permisiunea Î.M. Gospodăria Comunal Locativă de a da în
chirie suprafața de 120, 00 m.p. din construcția ( cazangeria nr.4) cu
numărul cadastral 2501208.032.01.001 din str. Bojole nr.15/1 Școlii
Profesionale. (Raportor Gheorghe Stratan –managerul Î.M. GCL)
14.Cu privire la permisiunea de defrișare a arborilor. (Raportor Ion Chicuspecialist)
15.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
(Raportor Elena Lungu-specialist )
1. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică ( conform tabelului)
2. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate
publică( conform tabelului)
3. Cu privire la modificarea anexei din decizia nr.03/10-05 din 19.09.2003 Cu
privire la aprobarea documentației cadastrale , la solicitarea cet. Andonii
Maria.
4. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru
construcții , cu suprafața de 0.1508 ha , cu numărul cadastral 2501212.033
situat pe str. Daneză,78.
5. Cu privire la acualizarea planului geometric al bunului imobil cu numărul
cadastral nr. 2501209.278 cu suprafața 0.0375 ha , destinația pentru
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construcții, situat pe str.Maria Drăgan nr. 6 la solicitarea cet. Parapir
Veaceslav.
6. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 202 ,suprafața-0.33ha , destinația agricol, la solicitarea cet.
Pleșca Nicolai.
7. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 111,suprafața de 1.80 ha, destinația agricol, la solicitarea
cet. Cafigiu Vasile.
8. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 108,suprafața de 1,7 ha ,destinația agricol, la solicitarea
cet.Mutu Maria.
9. Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 201,suprafața de 0,07 ha ,destinația pentru construcții, la
solicitarea cet.Lințov Viorel.
10.Cu privire la initierea lucrarilor de delimitare a terenurilor proprietate
publică sectorul 212 suprafața de 0.0066 ha ,destinația pentru construcție,
la solicitarea cet. Harea Maria.
11.Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma
prevăzută de legislație,cu suprafața de 58/100 din 0.1615 ha cu destinația
pentru construcții , situat pe str. Ion Sprînceană,30,la solicitarea cet. Caracaș
Ion.
06/16 „Cu privire aprobarea segmentului de stradă care urmează a fi reparat din
Programul Guvernamental «Drumuri Bune 2 pentru Moldova» pentru 2019.
(Raportor Ion Chicu- specialist)
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
Secretarul consiliului, dna Ecaterina Melnic, a adus la cunoștința aleșilor locali
de spre Legea nr.16/2008 Cu privire la conflictul de interese.
06/01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare
a cotelor concrete ale impozitului funciar şi pe
bunurile imobiliare pentru anul 2019”
(Raportor Nicolae Melnic –primar
coraportor dna Valentina Jumbei-specialist)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Nicolae Melnic, primar, a prezentat aleşilor locali cotele concrete ale
impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice şi juridice
pentru anul 2019 ( se anexează).
A vorbit despre audierea publică desfăşurată la 02 .11.2018, pe subiectul cotei
impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare.
la proiectul de decizie nr. 06/01
din 09 noiembrie 2018
,, Cu privire la
stabilirea și punerea in aplicare a cotelor concrete ale impozitelor funciare și
pe bunurile imobiliare pentru anul 2019’’
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Cotele maxime ale impozitului funciar și pe bunurile imobiliare neevaluate cît și
evaluate sunt stabilite în baza Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din
Codul fiscal nr.1056- XIV din 16.06.2000/.
Pe teritoriul Primăriei se pun in aplicare următoarele cote maxime la obiecte
neevaluate
Impozit funciar
1.Terenuri cu destinație agricolă
a) toate terenurile ,altele decît cele destinate fînețelor și pașunilor;
- care au indici cadastrali -1,5 lei pentru 1grad-hectar;
- care nu au indici cadastrali -110 lei pentru hectar;
b) terenurile destinate fînețelor și pașunilor;
- care au indici cadastrali -0,75 lei pentru 1grad-hectar;
- care nu au indici cadastrali -55 lei pentru hectar;
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc. ) -115 lei pentru 1
hectar de suprafață acvatică.
2.Terenuri din intravilan :
a1 ) terenurile atribuite de către autoritatea administrației publice locale ca loturi de
pe lîngă domiciliu și distribuite în extravilan din cauza insuficienței de tereenuri in
intravilan, neevaluate de către organul cadastral teritorial conform valorii estimate :
în oraș – 2 lei pentru 100 m2.
b) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către
organul cadastral territorial conform valorii estimate
în oraș – 10 lei pentru 100 m2.
3. Terenuri din extravilan , altele decît celee specificate la pct.5, neevaluate de
către organul cadastral teritorial conform valorii estimate – 70 lei pentru 1 hectar.
4. Terenuri din extravilan pe care sînt amplasate clădiri și construcții, carierile
și pamînturile distruse în urma activității de producer,neevaluate de către organul
cadastral teritorial conform valorii estmate -350 lei 1 hectar.
Impozit pe bunurile imobiliare
1.Impozitul pe clădiri și construcțiile cu destinașie agricolă, precum și pe alte
bunuri imobiliare neevaluate de către organul cadastral teritorial conform valorii
estimate , după cum urmeaza:
- pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător –
0.1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
- pentru personae fizice -0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.
11. Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinație decăt cea locativă sau
agricolă , inclusive exceptănd garajele și terenurile pe care acestea sănt amplasate
neevaluate de către organul cadastral territorial conform valorii estimate se
stabilește :
- pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător –
0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
- pentru personae fizice -0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare
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2. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinație locativă neevaluate de către
organul cadastral territorial pentru persoanele fizice – 0,1 la sută din costul
bunurilor imobiliare.
3. În cazul în care suprafața totală a locuințelor cu drept de proprietate
depășește 100 m2 inclusiv ,cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile
imobiliare se majorează in funcție de suprafața totală după cum urmează :
- de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1.5 ori;
- de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;
- de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;
- de la 1300 m2 – de 15 ori;
4. Bunurile imobiliare evaluate de organul cadastral territorial din valoarea
estimată dupa cum urmează
- apartamente și case individuale de locuit cu teren aferent( cota minimă 0,05
cota maximă 0,4) se propune de majorat 0,01 la sută cota de 0,16 in 0,17 care
constitue 50 mii lei pentru bujet;
- garaje și terenuri aferente – 0,3;
- construcții și clădiri cu destinație comerciala, industrială,prestare servicii cu
terren aferent– 0,3 cotă concretă ;
- pentru terenuri agricole și construcții amplasate pe ele (cota minimă 0,1 cota
maximă 0.3) -0,2 .
Suma impozitelor de la personae fizice in bujetul local va constitui aprocsimativ
1,200 mii lei
În cadrul şedinţei s-au prezentat agenţii economici, consilieri locali, manageri de
instituţii şi alte persoane cointeresate.
Viorel Juşcov – Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv
În temeiul art. 14(2)p) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436 din
28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei
AU VOTAT pentru -14, contra- 0, abţinut- 5
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06/07 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare
a taxelor locale pentru anul 2019”.
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna Raisa Smolenschi, specialist a explicat precum că proiectul deciziei
Consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale
pentru anul 2019 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Titlului VII din
Codul Fiscal nr.1163 din 24 aprlile 1997.
Pe teritoriul orașului Călărași sunt stabilite 9 taxe locale, care succint vor fi
nominalizare în continuare.
La propunerea Inspectoratului Fiscal de Stat, formatul deciziei de aprobare a
taxelor locale pentru anul 2019 are 3 anexe, comparativ cu 1 anexă în anii
precedenți.
Anexa nr.1- cuprinde cotele următoarelor Taxe locale:
*Taxa pentru amenajarea teritoriului;
*Taxa de plasare(amplasare) a publicității (reclamei);
*Taxa de aplicare a simbolicii locale;
*Taxa de piață;
*Taxa pentru cazare;
*Taxa pentru dispozitive publicitare;
*Taxa pentru salubrizare.
Anexa nr.2 – sunt reflectate Cotele taxei pentru unitățile comerciale și /sau
prestări servicii;
Anexa nr.3 – cotele Taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de
călători
pe teritoriul or.Călărași.
E de menționat faptul, că lista plătitorilor taxei pentru unitățile comerciale
și/sau prestări servicii (Anexa nr.2) a fost corelată cu anexa nr.1 la Legea nr.231
din 23.09.2010 “Cu privire la comerțul interior”, în vigoare de la 18.07.2016 , în
care este reflectată Lista activităților de comerț cu produse alimentare,nealimentare
și de prestări servicii conform CAEM și care se supun impozitării cu taxa
prenotată.
În afară de aceasta ,tipurile obiectelor de comerț și/sau prestări servicii au fost
actualizate, în conformitate cu Nomenclatorul –tip al unităților de alimentație
publică (aprobat prin HG nr.1209 din 08.11.2007) și cu Clasificatorul unităților de
comerț cu amănuntul (aprobat prin HG nr.931 din 08.12.2011).
De exemplu, au fost incluse așa tipuri noi de obiecte comerciale, cum ar fi:
-plăcintărie și Fast-Food ;
-activități de alimentație pentru evenimente –servicii catering
-supermagazin(unitate comercială cu suprafața de la 250 m2 pînă la 2000
m2);
-hipermagazin (unitate comercială cu suprafața mai mare de 2000 m2 );
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-magazin-depozit (unitate comercială care comercializează materiale de
construcție ,cherestea,cărămidă,articlole din fier,articole din lemn etc. și dispun de
suprafețe funcționale pentru păstrarea mărfurilor);
-hoteluri și alte facilități de cazare
Ca și în anii precedenți , cota Taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări
servicii diferențiază în dependență de locul amplasării (centru sau restul
teritoriului) și de programul de activitate (cu program prelungit după ora 22-00majorată cu 10%, cu program prescurtat pînă la ora 15-00- micșorată cu 20%).
În scopul majorării încasărilor la bugetul orașului Călărași pentru anul 2019,
Primăria își propusese să majoreze cotele taxelor locale , în mediu cu 10%( cu
excepția Taxei de salubrizare).
În rezultatul dezbaterilor la consultările publice din 02 noiembrie 2018 și în
comisia de specialitate s-au decis următoarele majorări:
1.Taxa pentru unitățile comerciale și/ sau prestări servicii:
*comercializarea produselor farmaceutice
*prestarea serviciilor imobiliare
*comercializarea carburanților cu amănuntul
* alte genuri de activitate
2. Taxele :

- cu 20 %;
- cu 30%;
- 30 000 lei;
- cu 5% ;

- pentru amenajarea teritoriului
- cu 5%;
- de plasare(amplasare) a publicității (reclamei) – cu 5%;
- de aplicare a simbolicii locale
- cu 5%;
- de piață
- cu 5%,
- pentru cazare
- cu 5%,
- pentru dispozitive publicitare
- cu 5%;
- pentru prestarea serviciilor de transport
- cu 5%.

3. Taxa pentru salubrizare

- cu 0 %.

Analizînd cotele Taxelor locale, stabilite pe teritoriul altor orașe-reședință
centru de raion (Strășeni,Ungheni,Căușeni ,Criuleni și a.) propunem majorarea
Taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii , pentru unele tipuri de
activități ,în cuantum mai mare de 5% ,cum ar fi :
prestarea serviciilor imobiliare; comerțul cu ridicata și cu amănuntul al
carburanților;comercializarea medicamentelor)
Raza sectorului centru a fost stabilită în conformitate cu Planul Urbanistic
General al orașului Călărași.
Agenții economici noi înregisatrați la ASP în anul 2019,vor fi scutiți pentru
anul 2019 de Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii( cu excepția
activităților în domeniul jocurilor de noroc).
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Avînd în vedere numărul mic al populației din loc.Oricova (pînă la 100
cetățeni) se propune de scutit de taxa prenotată contribuabilii care activează pe
teritoriul localității Oricova.
Agentii economici ,care încep activitatea pe teritoriul orașului Călărași, devin
plătitori ai Taxelor locale din data depunerii Notificării privind inițiererea
activității de comerț.
Agenții economici ,care au încetat activitatea pe teritoriul orașului Călărași,nu
achită Taxele locale din data depunerii Notificării privind încetarea activității de
comerț.
Se estimează încasări din perceperea Taxelor locale în anul 2019 de
aproximativ 2800,0 mii lei , sau cu 2,9 la sută mai mult,comparativ cu aprobat pe
anul 2018.
Proiectul de decizie a fost discutat în cadrul Audierilor publice din 02 .11.2018
Dl Petru Puţuntică, consilier, a propus de a majora taxa pentru unitățile
comerciale:
*comercializarea produselor farmaceutice
- cu 20 %;
*prestarea serviciilor imobiliare
- cu 30%;
*comercializarea carburanților cu amănuntul
- 30 000 lei;
* alte genuri de activitate
- cu 5% ;
Dl Iacob Mândrescu , preşedintele şedinţei a supus votului propunerea
consilierului:
- comercializarea produselor farmaceutice , majorarea taxei cu 20 %;
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 1
- prestarea serviciilor imobiliare , majorarea cu 30%;
AU VOTAT pentru -13, contra- 1, abţinut- 7
- comercializarea carburanților cu amănuntul majorarea la - 30 000 lei;
AU VOTAT pentru -19, contra- 0, abţinut- 2
- alte genuri de activitate , majorarea - cu 5%
AU VOTAT pentru -17, contra- 3, abţinut- 0
Dl Mirca Mihail, consilier, a propus de a majora taxa de salubrizare la 150 lei per
persoană, însă să fie scutiți copiii cu vîrsta pîna la 7 ani, persoanele după 65 ani,
persoanele care au semnat contract de salubrizare cu Î.M Gospodăria Comunal
Locativă.
Dl Constantin Mitrea, preşedintele şedinţei a supus votului propunerea
consilierului.
AU VOTAT pentru -10, contra- 9, abţinut- 2 propunerea nu a acumulat
numarul necesar de voturi
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Dna Eudochia Reazanțev , consilier
A propus de acompleta proiectul de decizie prin obligarea tuturor locuitorilor de a
semna contract cu Î.M Gospodăria Comunal Locativă.
Dl Veaceslav Arapan , consilier
A propus ca acest proiect de decizie să nu fie votat și să fie examinat la următoarea
ședință ordinară, iar taxa de salubrizare să fie majorată doar în zona de centru al
orașului.

Dl Nicolae Melnic , primar
s-a expus că deja de 5 ani se colectează taxa de salubrizare, locuitorii deja au o
deprindere de a o achita, iar pe an ce trece încasările sunt mai mari.
Deasemnea și în cadrul Audierilor publice din 02.11.2018 nimeni nu a avut obiecții
la taxa de salubrizare de 2 lei per persoană.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Dl Iacob Mândrescu, preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei cu
completările votate.
AU VOTAT pentru -19, contra- 1, abţinut- 1
06/03 S-A EXAMINAT : “Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea
certificatului de urbanism şi Autorizaţiei de
construcţie/desfiinţare pe anul 2019”
( Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
Au luat cuvîntul :
Raisa Smolenschi -specialist
A explicat că în conformitate cu Legea nr.153 din 30.07.2015 „Privind modificarea
şi completarea Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţie”;
Art.27 din Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie, anual urmează a fi aprobată plata pentru emiterea certificatului de
urbanism şi a autorizaţiei de construire /desfiinţare, după cum urmează:
a) Plata pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a
certificatului de urbanism informativ – 50 lei;
b) Plata pentru emiterea autorizației de construire/desființare - 100 lei.
Nu se achită plata pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de
construire/desființare pentru obiectele finanțate din mijloace financiare publice.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
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Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/04 S-A EXAMINAT :

”Cu privire la modificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2018”
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

Au luat cuvîntul :
Raisa Smolenschi -specialist
În temeiul Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;
Legea nr.33 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de Stat pe anul
2017 nr.279 din 16.12.2016;
Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile
bugetar-fiscale;
În conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din
24.12.2015.
În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr.178
din 26 iulie 2018 a fost stabilită o cotă unică la impozitul pe venitul persoanelor
fizice , în mărime de 12 % . De asemenea,prin legea prenotată au fost majorate
mărimea scutirii anuale personale pînă la 24 000 lei și mărimea scutirii anuale
pentru persoanele întreținute pînă la 3000 lei.
Acest fapt va genera neîncasări în bugetul primăriei orașului pe anul 2018, la
capitolul Impozitul pe venitul persoanelor fizice (1111) în sumă estimativă de
203,0 mii lei.
Avînd în vedere faptul, că în rezultatul executării bugetului primăriei pe 9 luni
se atestă economii ale planurilor de finanțare la unele subprograme de cheltuieli ,
se propune modificarea bugetului pe anul 2018 , prin diminuarea planulurilor la
venituri și cheltuieli cu 203,0 mii lei, inclusiv:
1. Subprogramul 7502-Dezvoltarea gospodăriei comunale și de
locuințe
- 53,0 mii lei
2. Subprogramul 7505 – Iluminarea stradală - 150,0 mii lei
Decizia de aprobare a bugetului primăriei orașului Călărași pe a.2018
prevedea alocarea către Consiliul Raional a Transferurilor curente cu destinație
specială pentru implementarerea proiectului „Sistemul de supraveghere și
monitorizare NVR 32 ch 2 Mpx în or.Călărași” , în sumă de 50,0 mii lei.
În comformitate cu copia facturii, prezentate de Consiliul Raional, contribuția
primăriei la proiectul prenotat constrituie 37,2 mii lei.
În tăblița de mai jos este reflectată cota micșorării transferurilor cu
destinație specială, acordate bugetului rational de nivelul II:
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(mii lei)
Denumirea transferurilor

1

Cod
ECO

Nr.de
benefi
ciari

Transferuri curente acordate
cu 29311
destinație
specială
pentru 1
implementarea proiectului „Sistemul
de supraveghere și monitorizare NVR
32 ch 2Mpx în or.Călărași”

Aprob Modif
at
icări
2018
propu
se

50,0

Rectif
i
cat

-12,8 37,2

Modificările respective sunt reflectate în anexa nr.4 la prezenta decizie.
Anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4; de la decizia nr.07/13 din 08.12.17 “Cu privire la
aprobarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018 în lectura a doua” se
substituie cu anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4; de la prezenta decizie.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 1
6/05 S-A EXAMINAT:

„Cu privire la aprobarea tarifelor pentru
evacuarea deșeurilor menajere “
(Raportor Gheorghe Stratan –managerul Î.M. GCL)

Au luat cuvîntul :
Dl Gheorghe Stratan –managerul Î.M. Gospodăria Comunal Locativă
A propus de a majora tariful pentru evacuarea deșeurilor menajere de la 10 lei la 12
pentru populație .
Acest proiect de deciziei a fost studiat în cadrul audierilor publice din 02.11.2018
și s-a argumentat necesitatea aprobării tarifului majorat.
Dl Valeriu Gorincioi, consilier, a propus ca tariful de 10 lei pentru evacuarea
deșeurilor să fie pentru pensionare și persoanele cu grad de invaliditate, iar pentru
restul locuitorilor orașului, tariful de 12 lei.
Dl Juşcov Viorel, consilier a precizat că comisia de specialitate a propus
majorarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor cu 5%.
Dna Eudochia Reazanțev, consilier a susținut majorarea tarifului, dar a propus
ca proiectul de decizie să fie completat astfel încît toți locuitorii orașului
obligatoriu să semneze cu Î.M. Gospodăria Comunal Locativă, contract de
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evacuare a deșeurilor, iar în statele de personal pe primăria orașului să fie aprobată
suplimentar o unitate care să monitorizeze procedura de contractare.
Dl Ion Olari, consilier a propus de montat camere de supraveghere pentru fiecare
platformă unde sunt amplasate tomberoane.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Dl Iacob Mândrescu, preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei cu
completările votate.
- pentru populaţie – 11, 00 lei de la persoană lunar
- pentru agenţii economici şi bugetari 145.00 lei, inclusiv întreţinerea gunoiştei pentru 1
m³ cu TVA
nivelarea deşeurilor menajere la gunoişte pentru 1 m³
- pentru populaţie - 27.00 lei ( fără TVA)
- pentru agenţii economici -27.00 lei + TVA

AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 1
06/06-01S-AEXAMINAT:“Cuprivire la contribuția beneficiarilor proiectului
Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare
cu apă și canalizare în orașul Călărași ”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef)
Au luat cuvîntul:
Dl arhitect-șef a prezentat Memorandumului de înțelegere cu privire la
implementarea Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și
canalizare în orașul Călărași”, finanțat de UE și implementat de către Agenția de
Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ), precum și în baza Procesului verbal al ședinței Comitetului Director Local
al Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și aanalizare în
orașul Călărași” din 27.06.2018.
Proiectul de decizie a fost consultat în cadrul audierilor publice din 02.11.2018
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
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 consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
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06/06-02S-AEXAMINAT: “Cuprivire la contribuția orașului Călărași
în scopul implimentării proiectului
Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare
cu apă și canalizare în orașul Călărași ”
(Raportor Nicolae Preguza-arhitect-șef)
Au luat cuvîntul:
Dl arhitect-șef a prezentat Memorandumului de înțelegere cu privire la
implementarea Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și
canalizare în orașul Călărași”, finanțat de UE și implementat de către Agenția de
Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ), precum și în baza Procesului verbal al ședinței Comitetului Director Local
al Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și aanalizare în
orașul Călărași” din 27.06.2018.
Deasemenea s-a propus aleșilor locale de a accepta planificarea în bugetul oraşului
Călăraşi pentru anul 2019 a sumei estimative de 1 000 000 lei din suma totală de 6
883700,00 lei pentru co-finanțarea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare
cu apă și canalizare în oraşul Călăraşi”, implementat de Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei/ GIZ Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru
cu suportul financiar acordat de Uniunea Europeană, iar suma estimativă de 5 883 700 lei
va fi planificată în bugetul oraşului Călăraşi pentru anul 2020.

Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
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 consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
06/07 S-A EXAMINAT: „Cu privire la aprobarea tarifului de 3 lei pentru
o călătorie în transportul public orășenesc, începînd
cu 01.01.2019, precum și posibilitatea transportării
călătorilor din localitatea Oricova“
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci -viceprimar
A prezentat demersul directorului SRL ”TRANS AUTO - SEVERIN”, dl
Gheorghe Severin privind majorarea tarifului la bilete în transportul public
orășenesc de la 2 lei la 3 lei, dar și multiplele solicitări ale locuitorilor din sectorul
Oricova.
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Examinând petiția consilierului, dl Vasile Gîlcă către Primarul orașului și Consiliul
orășenesc Călărași cu privire la identificarea soluțiilor în oferirea transportului
pentru cetățenii sectorului Oricova.
Decizia consiliului nr. 05/13 din 28.09.2018 „Cu privire la iniţierea consultărilor
publice privind majorarea tarifului la bilete, în transportul public orășenesc ,
precum și posibilitatea transportării călătorilor din localitatea Oricova”
Dna Eudochia Reazanțev, consilier s-a expus asupra faptului că nu este deacord
cu majorarea tarifului. Dinstanțele parcurse de rutierele orășenești nu sunt mari în
comparație cu cele din municipiul Chișinău care parcurg mult mai mult .
Deaemenea Ruta nr.3 ar putea transporta pasagerii din Oricova , după un anumit
graphic aprobat.
Dl Valeriu Gorincioi, consilier , a susținut majorarea tarifului dar urmează cu
unele rutiere să fie schimbate, sunt itinarare aprobate dar nu se onorează
obligațiunile contractuale.
Dl Petru Puțuntică, consilier, a propus de a rezilia contractual cu actualul
prestator și de adesfășura un nou concurs.
Dl Viorel Jușcov, consilier, a vorbit precum că avizul comisiei de specialitate este
negativ, iar pentru Oricova s-a propus de a transporta locuitorii cu mijlocul de
transport al primăriei .
Dl Alexei Cotelea, consilier, a propus de a stabili o plată diferențiată, dar de
condiționat calitatea mijloacelor de transport.
Dl Iacob Mândrescu,consilier, a argumentat că nu se respectă graficul rutelor, nu
se eliberează tichete, iar rutele noi instituite nu circulă.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
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 consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -3, contra- 0, s-au abţinut- 18 proiectul de decizie nu a
acumulat numărul necesar de voturi
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06/08 S-A EXAMINAT : “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
aprobarea normativelor vizînd numărul
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri,
telefoane mobile pentru colaboratorii Primăriei
oraşului Călăraşi pentru anul 2019.
( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef )
Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef
Dumneaiei a explicat consilierilor că conform Hotărîrii Guvernului nr. 1362 din
22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor
de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor
administrației publice, este necesar anual de aprobat prin decizia consiliului acest
normativ.
S-a propus de aprobat următoarele normative de asigurare cu mijloace de
legătură telefonică pentru anul 2018:
a) pentru fiecare unitate de personal cîte un număr, total -20.
b) telefon/fax - 3 numere, pentru 3 unităţi de personal;
c) aparat multifuncţional (xerox,fax, imprimantă)- 7 unităţi
c) telefoane mobile – 11 unităţi, abonamentul 3G Business MIX50- 119 lei
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/09 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind reglementarea numărului-limită al
auoturismului întru asigurarea îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor
primăriei oraşului Călăraşi pentru anul 2019”.
( Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef )

Au luat cuvîntul :
Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef
Dumneaiei a explicat consilierilor că conform Hotărîrii Guvernului nr. 1404 din
30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către
autorităţile administraţiei publice”, urmează a fi aprobat numărul de autoturisme şi
parcursul limită pentru anul 2019, regulamentul se anexează.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/10 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la alocarea lemnelor de foc
pentru perioada rece a anului”.
( Raportor Victor Ambroci-viceprimar )

Au luat cuvîntul :
Raportor Victor Ambroci-viceprimar
A prezentat spre aprobare lista solicitanților de a beneficia a cite 1 m3 lemn de foc
pentru perioada rece a anului (lista se anexează).
Valeriu Gorincioi, președintele comisiei de specialitate.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/11 S-A EXAMINAT: “Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
Au luat cuvîntul:
Dl arhitect –şef a prezentat cererea Ciorici Ion și Cojocarul Alexandru, privind
schimbarea destinaţiei construcţiei casei de locuit, str.P.Halippa nr.16, în destinaţie
comercială, prestări servicii, oficiu, cu condiţia obţinerii şi îndeplinirii propunerilor
serviciilor(sanitar, ecologic, pompieri şi salvatori, expertiza tehnică a construcţiei)
şi obţinerea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei.
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 pozitiv.
În temeiul art. 14(2)f) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.306 din
30.03.2000 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor”, capitolul III, pct.32,
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului Orășănesc Călărași
aprobat prin decizia Consiliul orășănesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 1
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06/12

S-A EXAMINAT : “Cu privire la atribuirea Muzeului de Istorie
și Etnografie Călărași “
(Raportor Dna Ana Pșenițchi- managerul muzeului)

Au luat cuvîntul:
Aleșii locali au examinat demersul nr.865 din 25.10.2018, managerului Muzeului
de Istorie și Etnografie Călărași , în persoana dnei Ana Pșenițchi, privind atribuirea
numelui muzeului în memoria sculptorului călărășean Dumitru Scvorțov-Russu,
precum și deținerea exponatelor în proprietatea instituției.
Valeriu Gorincioi, președintele comisiei pentru probleme sociale, transport și
amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -19, contra- 0, abţinut- 3

06/13 S-A EXAMINAT : “Cu privire la darea în locațiune a cazangeriei Nr.4
(Raportor Dl Gheorghe Stratan –mangerul I.M GCL)
Au luat cuvîntul:
Aleșii locali au examinat demersul Î.M. „Gospodăria Locativ Comunală” în
persoana directorului DLGheorghe STRATAN cu privire la permisiunea
consiliului orășenesc Călărași de a da în locațiune suprafaţa de 120 m.p. din
Cazangeria nr.4 din or.Călărași, str.Bojole 15/1 către Școala Profesională Călărași
pe perioada rece a anului 2018-2019.
Acordul directorului Școlii Profesionale , dl Tihon Tudor de a semna contractul
de locaţiune.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative pentru economie, buget,
finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/14 S-A EXAMINAT :

“Cu privire la defrișarea arborilor”
(Raportor Dl Ion Chicu-specialist)

Au luat cuvîntul:
Dl Ion Chicu , specialist , a solicitat permisiunea consiliului orășenesc de a
defrișa 14 arbori din spațiile publice care sunt uscați și prezintă pericol
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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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0

06/15-01 S-A EXAMINAT : “Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare
a terenurilor proprietate publică privată”
(Raportor Dna Elena Lungu-specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Elena Lungu, specialist , a propus consiliului orășenesc de a accepta
inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT
Călărași conform anexei.
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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/15-02S-AEXAMINAT:“Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare
a terenurilor proprietate publică”
(Raportor Dna Elena Lungu-specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Elena Lungu, specialist , a propus consiliului orășenesc de a aproba
materialele și procesul-verbal de delimitare a terenurilor proprietate publică a
UAT Călărași conform anexei.
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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
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06/15-03 S-A EXAMINAT: “Cu privire la modificarea anexei la decizia
Nr.03/10-05 din 19.09.2003 Cu privire la aprobarea
documentației cadastrale”
(Raportor Dna Elena Lungu-specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Elena Lungu, specialist
A prezentat cererea prealabilă a cet. Andonii Maria, c/p 2001016208224,
domiciliată în orașul Călărași, str.Viilor,25, privind atribuirea terenului pe lîngă
casă.
Luînd în considerație că terenul cu numărul cadastral 2501203.108 , cu suprafața
de 0,0721 ha , a fost atribuit cet. Botnaraș Efim Petrovici prin decizia Decizia
Consiliului orășenesc nr. 03/10-05 din 19.11.2003 „ Cu privire la aprobarea
documentației cadastrale” , iar la moment proprietar este deja Botnaraș Ana, fapt
confirmat prin Contractul de donație nr.1555 din 10.03.2017, respectiv anexa din
decizie nu poate fi modificată , iar înscrierea din Registrul bunurilor imobile, poate
fi radiată doar prin Hotărîrea instanței de judecată.
Reieșind din cele expuse, Se refuză modificărea anexei nr.1 din Decizia
Consiliului orășenesc nr. 03/10-05 din 19.11.2003 „ Cu privire la aprobarea
documentației cadastrale” la terenul cu numărul cadastral 2501203.108 cu surafața
de 0,0721 ha pe numele cet. Botnaraș Efim Petrovici.
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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/15-04 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei orașului Călărași”
( Raportor Elena Lungu- specialist)
A luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist
Dna specialist a prezentat cererea cet.Stratan Alexandru nr.388 din 19.09.2018
Privind aprobarea planului geometric la terenul proprietate comună,cu numărul
cadastral 2501212.033 cu destinația pentru constructie,situat pe str.Daneză,78 cu
suprafaţa totală de 0,1508 ha:
- 0,07 ha proprietatea cet. Stratan Alexandru,c/p 2012016002361.
- 0,0808 ha proprietatea APL,teren proprietate publică din domeniul privat.
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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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0

06/15-05 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Elena Lungu- specialist)
A luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu, specialist
A prezentat cererea nr.424 din 19.10.2018 a cet.Parapir Veaceslav privind
actualizarea planului în scopul perfectării actelor pe terenul proprietate publică din
domeniul public al consiliului raional Călărași cu nr.cadastral 2501209278 cu
destinația pentru construcție,cu suprafaţa 0,0375ha, situat pe str.Maria Drăgan,6
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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/15-06 S-A EXAMINAT : “Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare
a terenurilor proprietate publică ”
(Raportor Dna Elena Lungu-specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Elena Lungu, specialist , a propus consiliului orășenesc de a accepta
inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a
UAT Călărași, conform materialelor evidenței cantitative și calitative:
-suprafața 0,33ha,adiacent cu terenurile 2501202.029 și 2501202.032,categoria
de destinație pentru construcții,modul de folosință pentru construcții.
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, s-a propus de a consolida acest lot de teren prin
plantarea arborilor.
AU VOTAT pentru -0, contra- 0, abţinut- 21 proiectul de decizie nu a
acumulat numărul necesar de voturi
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06/15-07 S-A EXAMINAT : “Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare
a terenurilor proprietate publică ”
(Raportor Dna Elena Lungu-specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Elena Lungu, specialist , a propus consiliului orășenesc de a accepta
inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a
UAT Călărași, conform materialelor evidenței cantitative și calitative:
-suprafața 1,80ha, conturul 1212, categoria de destinație agricol, modul de
folosință agricol.
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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -17, contra- 0, abţinut- 4
06/15-08 S-A EXAMINAT : “Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare
a terenurilor proprietate publică ”
(Raportor Dna Elena Lungu-specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Elena Lungu, specialist , a propus consiliului orășenesc de a accepta
inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a
UAT Călărași, conform materialelor evidenței cantitative și calitative:
-suprafața 1,7 ha,conturul 1242, categoria de destinație pășune pure ,modul de
folosință agricol.
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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -16, contra- 4, abţinut- 1
06/15-09 S-A EXAMINAT : “Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare
a terenurilor proprietate publică ”
(Raportor Dna Elena Lungu-specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Elena Lungu, specialist , a propus consiliului orășenesc de a accepta
inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a
UAT Călărași, conform materialelor evidenței cantitative și calitative:
-suprafața 0,07 ha,în intravilanul localității,adiacent cu terenul cu numărul
cadastral 2501201.307,categoria de destinație pentru construcții ,modul de
folosință pentru construcții.
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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 pozitiv.
AU VOTAT pentru -21, contra- 0, abţinut- 0
06/15-10 S-A EXAMINAT : “Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare
a terenurilor proprietate publică ”
(Raportor Dna Elena Lungu-specialist)
Au luat cuvîntul:
Dna Elena Lungu, specialist , a propus consiliului orășenesc de a accepta
inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a
UAT Călărași, conform materialelor evidenței cantitative și calitative:
-suprafața 0,0066 ha,în intravilanul localității, adiacent cu terenul cu numărul
cadastral 2501212.104,categoria de destinație pentru construcții ,modul de
folosință pentru construcții.
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.
AU VOTAT pentru -15, contra- 0, abţinut- 6

06/15-11 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 cet.Lupu Ruslan în interesele lui Caracaş Ion privind
procurarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie
cu suprafaţa de 58/100(0,09367 ha) cotă parte din 0,1615 ha cu numărul cadastral
2501203.350 cu destinația pentru construcție,situat pe str.Ion Sprînceană,30, cet.
Caracaş Ion, c/p 0961308896343.
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 pozitiv.
Au votat: pro -15, contra- 0, s-au abţinut- 6
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06/16 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea segmentului de stradă
care urmează a fi separat din Programul Guvernamental
Drmuri Bune 2 pentru Moldova” 2019
( Raportor Ion Chicu - specialist)
A luat cuvîntul :
Dna Ion Chicu, specialist, a prezentat scrisoarea Ministerului Economiei și
Infrastructurii al Republicii Moldova prin care se inițiiază procesul de colectare a
sectoarelor de drum care urmează a fi incluse în Programul Guvernamental
«Drumuri Bune 2 pentru Moldova» pentru 2019 în voloare de 1000,0 mii lei,
țînînd cont de necesitățile locuitorilor orașului Călărași.
Astfel , s-a propus de a aproba sectorul din strada A. Mateevici, (continuarea
sectorului de drum pornit în 2018), reparația conform modelului Tip III.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
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 consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 3
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