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MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 05
din 29 septembrie 2017
„al şedinţei ordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 22
Absenţi:
Dna Ana Reiţman-motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Veaceslav ARAPAN
AU VOTAT pro -21, contra- 0, abţinut- 1
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Iacob MÂNDRESCU
AU VOTAT pro -22, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:

1. Despre mersul execuției bugetului primăriei orașului Călărași pe semestrul I
al anului 2017. ( Raportor dna Angela Căpăţînă –contabil-șef )
2. Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. ( Raportor dna Angela
Căpăţînă –contabil-șef )
3. Cu privire la excluderea din bilanţul contabil. ( Raportor dna Angela
Căpăţînă –contabil-șef )
4. Cu privire la gradul de pregătire a orașului pentru activitate în perioada rece a
anilor 2017-2018”. (Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
5. Cu privire la alocarea lemnelor de foc.(Raportor V.Ambroci-viceprimar)
6. Cu privire la completarea Deciziei consiliului orăşenesc nr.07/10-03 din
21.08.2015 „Cu privire la instituirea comisiei” (Raportor dl Victor Ambrociviceprimar)
7. Cu privire la stabilirea parteneriatului între Primăria oraşului Călăraşi şi
Consiliul raional Călăraşi , în scop de interes comun. (Raportor Raisa
Smolenschi –specialist)
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8. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017.
(Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
9. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017. (Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
10.Cu privire la defrişarea arborilor. (Raportor Ion Chicu –specialist).
11.Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei.(Raportor Nicolae Preguza –
arhitect-şef)
12.Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului. (Raportor Nicolae Chitoroga –
specialist).
13.Cu privire la permisiunea de dare în sublocaţiune. (Raportor Nicolae
Chitoroga –specialist).
14.Cu privire la permisiunea de cazare . (Raportor Nicolae Chitoroga –
specialist).
15.Cu privire la lichidarea instituţiei- Căminul Cultural Nr.2 ( Raportor Nicolae
Melnic-primar).
16.Cu privire la prezentarea informaţiei despre bunurile imobile ce aparţin
consiliului orăşenesc Călăraşi înregistrate în Actul de inventariere aprobat
prin decizia nr. 03/03 din 30.04.2004 (Elena Lungu –specialist).
17.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul IV al anului 2017. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
18.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
( Raportor Ion Badaşcă- Specialist reglementarea regimului funciar)
1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică din domeniul privat cu o suprafață de
aproximativ 0,20 ha cu destinația agricolă,la solicitarea cet.Scurtu Constantin.
2. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică din domeniul privat cu o suprafață de
aproximativ 0,50 ha cu destinația agricolă,la solicitarea cet.Borș Angela.
3. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501201067,cu
destinația pentru construcții,cu suprafața 0,0805 ha,situat pe str.Mihail Sadoveanu,39,cet.
Ursu Grigore.
4. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501201050,cu
destinația pentru construcții,cu suprafața 0,1164 ha,situat pe str-la 2 Mihail
Sadoveanu,20,cet.Stratulat Mihail.
5. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501217035,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,1004 ha,situat în extravilan,cet.Trifan Nelea.
6. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501217086,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,1321 ha,situat în extravilan,cet.Gavriliță Elena.
7. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220057,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,0435 ha,situat în extravilan,cet.Trifan Nicolai.
8. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220053,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,0563 ha,situat în extravilan,cet.Bulgaru Simion.
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9. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501205057,cu
destinația pentru construcție,cu suprafața 0,179 ha,situat pe str.Mitropolitul Varlaam
22,decedatului Ursu Deomid.
10. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501203236,cu
destinația pentru construcție,cu suprafața 0,1313 ha,situat pe str-la 1 Gavril
Muzicescu,16,decedatului Chiochiu Valentin.
11. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501217098,cu
destinația grădină,cu suprafața 0,1094 ha,situat în extravilan,decedatului.Ivasiutic Mihail.
12. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501217399,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,0664 ha,situat în extravilan,decedatului.Bătrîncea
Mihail.
13. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220054,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,2188 ha,situat în extravilan,decedatului Graur Ilie.
14. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220059,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,0544 ha,situat în extravilan,decedatului.Bulgaru
Petru.
15. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220067,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,1195 ha,situat în extravilan,decedatului.Bulgaru
Petru.
16. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220093,cu
destinația grădină,cu suprafața 0,1777 ha,situat în extravilan,decedatei Agapi Xenia.
17. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501214238,cu
destinația grădină,cu suprafața 0,0513 ha,situat în extravilan,decedatei Agapi Xenia.
18. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501217086
cu suprafața de 0,1321 ha,din neproductive în agricol.
19. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501215003
cu suprafața de 0,0709 ha,din neproductive în agricol.
20. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul cu
numărul cadastral 2544206175 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,045 ha
situat pe str.Codrilor,17.
21. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul cu
numărul cadastral 2544206035 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0613 ha
situat pe str-la 1 Ion Creangă,7.
22. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul cu
numărul cadastral 2544206157 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0478 ha
situat pe str.Vasile Alecsandri,18.
23. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenurile
cu numerele cadastrale 2501109070 cu suprafața de 0,4900 ha și 250109208 cu suprafața
de 0,4944 ha cu destinația agricolă,situate în extravilan.
24. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul cu
numărul cadastral 2501103065 cu destinația agricolă,cu suprafața de 0,3812 ha situat în
extravilan.
25. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 34,5% cotă parte din 0,2268 ha,nr.cadastral 2501204127 situat pe
str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,48 cet.Baxanean Parascovia.
26. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 34,5% cotă parte din 0,2268 ha,nr.cadastral 2501204127 situat pe
str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,48 cet.Spînu Ana.

4
27. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 37/50 cotă parte din 0,2682 ha,nr.cadastral 2501207146 situat pe strla 1 Mihai Eminescu,10,cet.Gavrilița Nicolae.
28. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 31/100 cotă parte din 0,1012 ha,nr.cadastral 2501207120 situat pe
str.Mihail Kogălniceanu,2 cet.Trifan Nelea.
29. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,3346 ha,nr.cadastral 2501201313 situat pe str.Mitropolitul
Varlaam,126 cet.Dabija Stepanida.
30. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 62/100 cotă parte din 0,1823 ha,nr.cadastral 2501203304 situat pe
str.Alexei Mateevici,46 cet.Verjac Petrunea.
31. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 21/100 cotă parte din 0,0888 ha,nr.cadastral 2501202009 situat pe
str.Viilor,21 cet.Cojocari Ion.
32. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0639 ha,nr.cadastral 2501214015 situat în extravilan cet.Punga
Ana.
33. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,1533 ha,nr.cadastral 2501202201 situat în extravilan cet.Odobescu
Dumitru.
34. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,2386 ha,nr.cadastral 2501219203 situat în extravilan cet.Curecheri
Serghei.
35. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,2701 ha,nr.cadastral 2501220087 situat în extravilan cet.Bulgaru
Elizaveta.
36. Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă cu nr.cadastral 2501215516
cu suprafața de 0,8642 ha.
37. Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă cu nr.cadastral 2501215521
cu suprafața de 0,8526 ha.
38. Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă cu nr.cadastral 2501106620
cu suprafața de 0,9197 ha.
39. Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă cu nr.cadastral 2501105517
cu suprafața de 1,35 ha.
40. Cu privire la darea în locațiune a terenului cu destinația pentru construcție cu nr.cadastral
2501208609 cu suprafața de 0,0016 ha.
41. Cu privire la darea în locațiune a terenului cu destinația pentru construcții cu nr.cadastral
2501208570 cu suprafața de 0,011 ha.
42. Cu privire la vînzare prin licitație a terenului cu numărul cadastral 2501220104 cu
suprafața de 0,1930 ha cu destinația agricolă.
43. Cu privire la vînzare prin licitație a terenului cu numărul cadastral 2501214273 cu
suprafața de 0,1159 ha cu destinația agricolă.
44. Cu privire la vînzare prin licitație a terenului cu numărul cadastral 2501209539 cu
suprafața de 0,0800 ha cu destinația pentru construcție.
45. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu destinația grădină nr.cadastral
2502220074 cu suprafața 20% cotă parte din 0,2746 ha.cet.Lungu Ion.
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46. Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a terenurile
aferente construcțiilor,cu nr.cadastral 2501208131(CMF Călărași) cu suprafața de 0,6083
ha situat pe str.Bojole,1,nr.cadastral 2501209502 cu suprafața 0,1111 ha situat pe
str.Bojole,2 și nr.cadastral 2501209510 cu suprafața 0,1076 ha situat pe str.Bojole,2.
47. Cu privire la transmiterea în folosință a terenului cu numărul cadastral 2501210002
cusuprafața 0,6484 ha cu destinația pentru construcție,Direcției Raionale pentru Siguranța
Alimentelor Călărași.
48. Cu privire la abrogarea Deciziei consiliului orășenesc Călărași Nr.03/13-17 din
15.06.2017,,Cu privire la formarea bunului imobil prin separare,teren proprietate publică
din domeniul privat al Primăriei or.Călărași,,.
49. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral 2501208001 cu
suprafața de 0,0535 ha cu destinația pentru construcție,situat pe str.Ștefan Cel Mare și
Sfînt,56.
50. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral 2501208166 cu
suprafața de 0,129 ha cu destinația pentru construcție,situat pe str.31 August,15.
51. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral 2501209332 cu
suprafața de 0,2988 ha cu destinația pentru construcție,situat pe str.Mihai Eminescu,73.
52. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,1399 ha cu nr.cadastral 2544206009 situat str-la 2 Ion Creangă,10.
53. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,08 ha cu nr.cadastral 2501203515 situat în extravilan.
54. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,3457 ha cu nr.cadastral 2501215529 situat în extravilan.
55. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,1971 ha cu nr.cadastral 2501215527 situat în extravilan.
56. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,50 ha cu nr.cadastral 2501202251 situat în extravilan.
57. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
4,56 ha cu nr.cadastral 2501214453 situat în extravilan.
58. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,80 ha cu nr.cadastral 2501108545 situat în extravilan.
59. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,20 ha cu nr.cadastral 2501219282 situat în extravilan.
60. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,0394 ha cu nr.cadastral 2501208628 situat pe str.Bojole.
61. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația amenajat,cu suprafața
0,72 ha cu nr.cadastral 2501206220 situat pe str.Mihail Sadoveanu.
62. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,0025 ha cu nr.cadastral 2501209546 situat pe str.Maria Dragan.
63. Cu privire la aprobarea casării plantaţiei viticole.

Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
Primarul oraşului ,Dl Nicolae Melnic, a propus ca ordinea de zi să fie
completată cu proiectele de decizii ce au obţinut avizul comisiilor de specialitate:
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05/19 “ Cu privire la modificarea deciziei nr.03/15 din 15 .06.2017 “ Cu privire la
darea în comodat” (Raportor dna Elena Lungu -specialist)
05/20 “ Cu privire la darea în locaţiune a cazangeriei nr.4” (Raportor dl Nicolae
Chitoroga- specialist)
05/21 “ Cu privire la permisiunea amplasării parcului de distracţii” ( Raportor
Victor Ambroci-viceprimar) , iar chestiunea dată să fie examinată prima pe
ordinea de zi, deoarece agentul economic al parcului de distracţii este în aşteptarea
deciziei consiliului şi urmează să obţină avizele de la instituţiile de resort, necesare
pentru funcţionarea atracţioanelor.
Preşedintele a supus votului ordinea de zi cu completări şi propuneri
1. Despre mersul execuției bugetului primăriei orașului Călărași pe semestrul I
al anului 2017. ( Raportor dna Angela Căpăţînă –contabil-șef )
2. Cu privire la înregistrarea în bilanţul contabil. ( Raportor dna Angela Căpăţînă
–contabil-șef )
3. Cu privire la excluderea din bilanţul contabil. ( Raportor dna Angela Căpăţînă
–contabil-șef )
4. Cu privire la gradul de pregătire a orașului pentru activitate în perioada rece a
anilor 2017-2018”. (Raportor dl Victor Ambroci- viceprimar)
5. Cu privire la alocarea lemnelor de foc.(Raportor V.Ambroci-viceprimar)
6. Cu privire la completarea Deciziei consiliului orăşenesc nr.07/10-03 din
21.08.2015 „Cu privire la instituirea comisiei” (Raportor dl Victor Ambrociviceprimar)
7. Cu privire la stabilirea parteneriatului între Primăria oraşului Călăraşi şi
Consiliul raional Călăraşi , în scop de interes comun. (Raportor Raisa
Smolenschi –specialist)
8. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017.
(Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
9. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din Fondul de Rezervă al primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017. (Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
10.Cu privire la defrişarea arborilor. (Raportor Ion Chicu –specialist).
11.Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei.(Raportor Nicolae Preguza –
arhitect-şef)
12.Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului. (Raportor Nicolae Chitoroga –
specialist).
13.Cu privire la permisiunea de dare în sublocaţiune. (Raportor Nicolae
Chitoroga –specialist).
14.Cu privire la permisiunea de cazare . (Raportor Nicolae Chitoroga –specialist).
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15.Cu privire la lichidarea instituţiei- Căminul Cultural Nr.2 ( Raportor Nicolae
Melnic-primar).
16.Cu privire la prezentarea informaţiei despre bunurile imobile ce aparţin
consiliului orăşenesc Călăraşi înregistrate în Actul de inventariere aprobat prin
decizia nr. 03/03 din 30.04.2004 (Elena Lungu –specialist).
17.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru
trimestrul IV al anului 2017. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul
consiliului)
18.Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară.
( Raportor Ion Badaşcă- Specialist reglementarea regimului funciar)
1. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică din domeniul privat cu o suprafață de
aproximativ 0,20 ha cu destinația agricolă,la solicitarea cet.Scurtu Constantin.
2. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică din domeniul privat cu o suprafață de
aproximativ 0,50 ha cu destinația agricolă,la solicitarea cet.Borș Angela.
3. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501201067,cu
destinația pentru construcții,cu suprafața 0,0805 ha,situat pe str.Mihail Sadoveanu,39,cet.
Ursu Grigore.
4. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501201050,cu
destinația pentru construcții,cu suprafața 0,1164 ha,situat pe str-la 2 Mihail
Sadoveanu,20,cet.Stratulat Mihail.
5. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501217035,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,1004 ha,situat în extravilan,cet.Trifan Nelea.
6. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501217086,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,1321 ha,situat în extravilan,cet.Gavriliță Elena.
7. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220057,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,0435 ha,situat în extravilan,cet.Trifan Nicolai.
8. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220053,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,0563 ha,situat în extravilan,cet.Bulgaru Simion.
9. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501205057,cu
destinația pentru construcție,cu suprafața 0,179 ha,situat pe str.Mitropolitul Varlaam
22,decedatului Ursu Deomid.
10. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501203236,cu
destinația pentru construcție,cu suprafața 0,1313 ha,situat pe str-la 1 Gavril
Muzicescu,16,decedatului Chiochiu Valentin.
11. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501217098,cu
destinația grădină,cu suprafața 0,1094 ha,situat în extravilan,decedatului.Ivasiutic Mihail.
12. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501217399,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,0664 ha,situat în extravilan,decedatului.Bătrîncea
Mihail.
13. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220054,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,2188 ha,situat în extravilan,decedatului Graur Ilie.
14. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220059,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,0544 ha,situat în extravilan,decedatului.Bulgaru
Petru.
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15. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220067,cu
destinația neproductive,cu suprafața 0,1195 ha,situat în extravilan,decedatului.Bulgaru
Petru.
16. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501220093,cu
destinația grădină,cu suprafața 0,1777 ha,situat în extravilan,decedatei Agapi Xenia.
17. Cu privire la stingerea dreptului de folosință la terenul cu nr.cadastral 2501214238,cu
destinația grădină,cu suprafața 0,0513 ha,situat în extravilan,decedatei Agapi Xenia.
18. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501217086
cu suprafața de 0,1321 ha,din neproductive în agricol.
19. Cu privire la schimbare modului de folosință la terenul cu numărul cadastral 2501215003
cu suprafața de 0,0709 ha,din neproductive în agricol.
20. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul cu
numărul cadastral 2544206175 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,045 ha
situat pe str.Codrilor,17.
21. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul cu
numărul cadastral 2544206035 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0613 ha
situat pe str-la 1 Ion Creangă,7.
22. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul cu
numărul cadastral 2544206157 cu destinația pentru construcție,cu suprafața de 0,0478 ha
situat pe str.Vasile Alecsandri,18.
23. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenurile
cu numerele cadastrale 2501109070 cu suprafața de 0,4900 ha și 250109208 cu suprafața
de 0,4944 ha cu destinația agricolă,situate în extravilan.
24. Cu privire la corectarea erorii efectuate în cadrul înregistrării masive primare la terenul cu
numărul cadastral 2501103065 cu destinația agricolă,cu suprafața de 0,3812 ha situat în
extravilan.
25. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 34,5% cotă parte din 0,2268 ha,nr.cadastral 2501204127 situat pe
str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,48 cet.Baxanean Parascovia.
26. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 34,5% cotă parte din 0,2268 ha,nr.cadastral 2501204127 situat pe
str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,48 cet.Spînu Ana.
27. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 37/50 cotă parte din 0,2682 ha,nr.cadastral 2501207146 situat pe strla 1 Mihai Eminescu,10,cet.Gavrilița Nicolae.
28. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 31/100 cotă parte din 0,1012 ha,nr.cadastral 2501207120 situat pe
str.Mihail Kogălniceanu,2 cet.Trifan Nelea.
29. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,3346 ha,nr.cadastral 2501201313 situat pe str.Mitropolitul
Varlaam,126 cet.Dabija Stepanida.
30. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 62/100 cotă parte din 0,1823 ha,nr.cadastral 2501203304 situat pe
str.Alexei Mateevici,46 cet.Verjac Petrunea.
31. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 21/100 cotă parte din 0,0888 ha,nr.cadastral 2501202009 situat pe
str.Viilor,21 cet.Cojocari Ion.
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32. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,0639 ha,nr.cadastral 2501214015 situat în extravilan cet.Punga
Ana.
33. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,1533 ha,nr.cadastral 2501202201 situat în extravilan cet.Odobescu
Dumitru.
34. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,2386 ha,nr.cadastral 2501219203 situat în extravilan cet.Curecheri
Serghei.
35. Cu privire la vînzarea terenului atribuit în folosință ce depășește norma prevăzută de
legislație,cu suprafața 0,2701 ha,nr.cadastral 2501220087 situat în extravilan cet.Bulgaru
Elizaveta.
36. Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă cu nr.cadastral 2501215516
cu suprafața de 0,8642 ha.
37. Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă cu nr.cadastral 2501215521
cu suprafața de 0,8526 ha.
38. Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă cu nr.cadastral 2501106620
cu suprafața de 0,9197 ha.
39. Cu privire la darea în arendă a terenului cu destinația agricolă cu nr.cadastral 2501105517
cu suprafața de 1,35 ha.
40. Cu privire la darea în locațiune a terenului cu destinația pentru construcție cu nr.cadastral
2501208609 cu suprafața de 0,0016 ha.
41. Cu privire la darea în locațiune a terenului cu destinația pentru construcții cu nr.cadastral
2501208570 cu suprafața de 0,011 ha.
42. Cu privire la vînzare prin licitație a terenului cu numărul cadastral 2501220104 cu
suprafața de 0,1930 ha cu destinația agricolă.
43. Cu privire la vînzare prin licitație a terenului cu numărul cadastral 2501214273 cu
suprafața de 0,1159 ha cu destinația agricolă.
44. Cu privire la vînzare prin licitație a terenului cu numărul cadastral 2501209539 cu
suprafața de 0,0800 ha cu destinația pentru construcție.
45. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului cu destinația grădină nr.cadastral
2502220074 cu suprafața 20% cotă parte din 0,2746 ha.cet.Lungu Ion.
46. Cu privire la transmiterea în proprietate publică a Consiliului raional Călărași,a terenurile
aferente construcțiilor,cu nr.cadastral 2501208131(CMF Călărași) cu suprafața de 0,6083
ha situat pe str.Bojole,1,nr.cadastral 2501209502 cu suprafața 0,1111 ha situat pe
str.Bojole,2 și nr.cadastral 2501209510 cu suprafața 0,1076 ha situat pe str.Bojole,2.
47. Cu privire la transmiterea în folosință a terenului cu numărul cadastral 2501210002
cusuprafața 0,6484 ha cu destinația pentru construcție,Direcției Raionale pentru Siguranța
Alimentelor Călărași.
48. Cu privire la abrogarea Deciziei consiliului orășenesc Călărași Nr.03/13-17 din
15.06.2017,,Cu privire la formarea bunului imobil prin separare,teren proprietate publică
din domeniul privat al Primăriei or.Călărași,,.
49. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral 2501208001 cu
suprafața de 0,0535 ha cu destinația pentru construcție,situat pe str.Ștefan Cel Mare și
Sfînt,56.
50. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral 2501208166 cu
suprafața de 0,129 ha cu destinația pentru construcție,situat pe str.31 August,15.
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51. Cu privire la actualizarea planului geometric la terenul cu numărul cadastral 2501209332 cu
suprafața de 0,2988 ha cu destinația pentru construcție,situat pe str.Mihai Eminescu,73.
52. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,1399 ha cu nr.cadastral 2544206009 situat str-la 2 Ion Creangă,10.
53. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,08 ha cu nr.cadastral 2501203515 situat în extravilan.
54. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,3457 ha cu nr.cadastral 2501215529 situat în extravilan.
55. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,1971 ha cu nr.cadastral 2501215527 situat în extravilan.
56. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,50 ha cu nr.cadastral 2501202251 situat în extravilan.
57. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
4,56 ha cu nr.cadastral 2501214453 situat în extravilan.
58. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,80 ha cu nr.cadastral 2501108545 situat în extravilan.
59. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația agricolă,cu suprafața
0,20 ha cu nr.cadastral 2501219282 situat în extravilan.
60. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,0394 ha cu nr.cadastral 2501208628 situat pe str.Bojole.
61. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația amenajat,cu suprafața
0,72 ha cu nr.cadastral 2501206220 situat pe str.Mihail Sadoveanu.
62. Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul cu destinația pentru construcție,cu
suprafața 0,0025 ha cu nr.cadastral 2501209546 situat pe str.Maria Dragan.
63. Cu privire la aprobarea casării plantaţiei viticole.

05/19 “ Cu privire la modificarea deciziei nr.03/15 din 15 .06.2017 “ Cu privire la
darea în comodat” (Raportor dna Elena Lungu -specialist)
05/20 “ Cu privire la darea în locaţiune a cazangeriei nr.4” (Raportor dl Nicolae
Chitoroga- specialist)
05/21 “ Cu privire la permisiunea amplasării parcului de distracţii” ( Raportor
Victor Ambroci-viceprimar)
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/21 S-A EXAMINAT : „Cu privire la permisiunea amplasării parcul de
distracţii” (Raportor Victor Ambroci -viceprimar)
Au luat cuvîntul:
Dl viceprimar a prezentat demersul SRL „ Moto Luna Parc” , IDNO
1016600001164 , în persoana administratorului dlui Ştefan Macari, cu privire la
permisiunea amplasării atracţioanelor pe Piaţa orăşenească , în perioada 29.0905.10.2017
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Petru Puţuntică, consilier, a propus de a permite amplasarea parcului de
distracţii cu titlu gratuit pe Piaţa orăşenească.
Vasile Gîlcă, consilier, a propus pe viitor de permis amplasarea parcurilor de
distracţii în alt loc decît piaţa orăşenească.
Gorincioi Valeriu, consilier a propus să fie întocmit un contract cu agentul
economic, deoarece este o afacere profitabilă, în care să fie prevăzut un anumit
număr de bilete pentru copiii din familiile social vulnerabile, iar la demontarea
parcului de distracţii să fie rastabilit carosabilul.
Gorincioi Valeriu– preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru
probleme sociale, transport public şi amenajarea teritoriului
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art. 14(2)b) 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;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei cu completările propuse
AU VOTAT pentru -20, contra- 0, abţinut- 2
05/01 S-A EXAMINAT :

”Despre mersul execuţiei bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe semestrul I al anului 2017”
(Raportor Nicolae Melnic- primar, coraportor
Dna Angela Căpăţînă-contabil-şef)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dna contabil-şef, a prezentat Raportul ,,Cu privire la execuţia bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe perioada a 6 luni a anului 2017”.
Pentru anul 2017 bugetul Primăriei oraşului Călăraşi la venituri a fost aprobat în
sumă de 23266,0 mii lei.
Conform deciziilor Consiliului orăşănesc Călăraşi pe parcursul a 6 luni a anului
2017 bugetul la venituri a fost majorat cu 5926,2 mii lei.Majorarea a fost efectuata
din următoarele surse:
 2000,0 mii lei – contract de grant,donator Ministerul Mediului , pentru
construcţia reţelelor de apeduct şi canalizare în partea de Nord – Vest a
oraşului;
 1250,8 mii lei – contract de grant ,donator Fondul pentru Eficienţă
Energetică, pentru iluminarea stradală;
 539,9 mii lei - contract de grant ,donator Fondul pentru Eficienţă Energetică,
pentru reabilitarea energetică a clădirii Gradiniţii nr.2 ,, Guguţă”;
 212,1 mii lei- majorarea transferurilor cu destinaţie generală;
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 1676,4 mii lei – transferuri cu destinaţia specială pentru infrastructura
drumurilor;
247,0 mii lei - contract de grant ,donator Fondul pentru Eficienţă Energetică,
pentru procurarea utilajului electric de uz casnic și a echipamentului informatic.
Pe perioada de 6 luni a anului 2017 în bugetul Primariei oraşului Călăraşi au fost
acumulate venituri în sumă de 14122,5 mii lei sau la nivel de 48,4 la sută faţă de
sarcinile anuale stabilite.
mii lei
Denumirea

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

Suma anuala
aprobată în
buget
23266,0
3520,0
1143,7
3294,2

Suma
anuală
precizată
29192,2
3520,0
1143,7
3294,2

Executat pe
06 luni
a.2017
14122,5
1890,4
1109,4
1623,1

Devieri executat catre
suma aprobată pe
perioada, %
48,4
53,7
97,0
49,3

178,4
1512,2

178,4
1512,2

77,7
802,0

43,6
53,0

20,0
85,0
15,0
13497,5

20,0
2122,7
15,0
17386,0

10,2
342,2
0,1
8267,4

51,3
16,1
0,4
47,6

Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică în perioada de
raportare constituie 150,8 mii lei.
Cheltuieli
Primaria Călăraşi pentru anul 2017 a aprobat în buget cheltuieli în sumă de
24796,0 mii lei.
Conform decizielor Consiliului orăşănesc Călăraşi , bugetul la cheltuieli a fost
majorat cu 7318,5 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie
32114,5 mii lei.
Pe perioada de 6 luni a anului 2017 cheltuieli executate constituie 14155,6 mii lei
sau la nivel de 44,3 la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate.
Cheltuelile includ :
mii lei
Denumirea

Cheltuieli,total
Retribuirea muncii
Contribuţii de asigurări sociale
Primele de asigurări medicale
Energia electrică
Gaze
Energia termică
Apa şi canalizare

Suma anuala
aprobată în
buget
24796,0
7642,1
1626,1
317,6
746,0
395,4
770,7
327,4

Suma
anuală
precizată
32114,5
7710,7
1641,9
320,7
737,0
395,4
740,1
358,0

Executat pe
6 luni
a.2017
14155,6
3313,3
707,1
138,2
277,9
273,8
348,2
126,1

Devieri executat catre
suma aprobată pe
perioada, %
44,3
43,0
43,1
43,1
37,7
69,2
47,0
35,2
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Alte servicii comunale
Servicii informaţionale
Servicii de telecomunaţii
Servicii de locaţiune
Servicii de transport
Servicii de reparaţii curente
Formarea profesională
Deplasări de serviciu în
interiorul ţării
Deplasări de serviciu peste
hotare
Servicii editorial
Servicii de protocol
Servicii de pază
Servicii de evaluare a activelor
Servicii poştale
Servicii neatribuite altor
alineate
Subsidii acordate IM
Subsidii acordate
intreprinderilor private
Ajutoare băneşti
Indemnizaţii pentru
incapacitatea temporară de
muncă
Cotizaţii în organizaţiile din
ţară
Alte cheltuieli in baza de
contracte cu personae fizice
Alte cheltuieli curente
Transferuri acordate cu
destinaţie special intre
bugetele de stat si locale
Reparaţii capital ale clădirilor
Reparaţii capital ale
construcţiilor speciale
Reparaţii capital ale
instalaţiilor de transmisie
Procurarea maşinilor şi
utilajelor
Procurarea inventarului de
producer şi gospodăresc
Procurarea altor mijloace fixe
Cladiri în curs de execuţie
Instalaţii de transmisie în curs
de execuţie
Procurarea combustibilului,
carburanşilor
Procurarea pieselor de schimb
Procurarea produselor
alimentare
Procurarea medicamentelor
Procurarea materialelor pentru
scopuri didactice
Procurarea materialelor de uz
gospodăresc şi rechizitelor de

43,1
62,6
70,7
47,4
111,9
586,1
25,5
7,1

43,1
69,8
66,2
38,8
104,9
794,2
25,5
7,1

16,3
28,3
25,7
18,7
38,8
454,0
5,8
0,6

37,7
40,6
38,8
48,1
37,0
57,2
22,6
8,5

15,0

15,0

21,0
10,0
9,0
40,0
31,5
3815,8

21,0
16,5
7,2
40,0
31,5
3794,9

5,7
1,9
3,6

27,0
11,8
50,0

11,9
1739,9

37,9
45,8

10,0

127,0
10,0

127,0
2,9

100
29,5

40,0
37,8

58,5
37,8

29,8
13,3

50,9
35,2

16,0

16,0

10,9

68,1

71,2

86,8

18,4

21,2

1452,4
155,0

1254,6
605,0

768,2
504,4

61,2
83,4

340,0
562,0

831,8
2206,2

224,7
339,6

27,0
15,4

220,0

1440,4

295,1

1097,2

715,3

65,2

225,2

396,0

272,0

68,37

207,5
50,0
1884,0

190,4
50,0
3757,0

46,8

24,6

2090,6

55,6

110,6

114,9

37,1

32,3

15,0
2235,8

15,0
2447,9

806,7

33,0

52,4

52,4
13,6

24,5
13,6

46,8
100,0

250,4

228,9

134,4

58,7

14
birou
Procurarea materialelor de
construcţie
Procurarea îmbrăcămintei şi
încălţămintei
Procurarea altor materiale

122,5

123,9

90,0

72,7

223,0

275,5

251,6

91,3

248,1

448,2

303,1

67,6

Datorii debitoare şi creditoare
La situaţia de 01.07.2017 creanţele instituţiei constituie suma de 119,5 mii lei
dintre care:
 70,5 mii lei- pentru servicii de arenda a încaperilor ;
 43,3 mii lei - plata parintească ;
 5,7 mii lei – servicii informaţionale .
Datoriile creditoare constituie 1468,5 mii lei inclusiv :
 673,1 mii lei –retribuirea muncii pentru luna martie
 128,4 mii lei - contribuţii sociale ;
 374,9 mii lei - pentru mărfuri şi servicii;
 58,3 mii lei - plata parintească
 233,8 mii lei –instalaţii de transmisie în curs de execuţie.
Toate datoriile creditoare şi debitoare sunt formate la situatia de 30 iunie 2017.
Datorii cu termenul expirat nu avem.
Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situatia de
01.07.2017 constituie 2805,3 mii lei.
Juşcov Viorel - 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)z şi 19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală;
În conformitate cu art.29 al,4 din Legea privind finanţele publice locale nr.397XV din 16.10.2003,
Art.24 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din
25.07.2014;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/02 S-A EXAMINAT: “Cu privire la înregistrarea bunului imobil
în bilanţul contabil”
(Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef)
Au luat cuvîntul :
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Dna Angela Căpăţînă, contabil-şef
a dat citire Hotărîrii Guvernului nr.1446 din 30.12.2016 ,,Cu privire la transmiterea
unui bun imobil,, cu nr. cadastral 2501208.001.01 amplasat în or.Călăraşi
str.Ştefan cel Mare nr.56, în valoare de 94 831 lei transmis cu titlu gratuit din
proprietatea publică a statului în proprietatea publică a orașului Călărași.
Actul nr.28/03 din 06.03.2017 întocmit de către Agenţia Proprietăţii Publice de
transmitere cu titlu gratuit a bunului imobil în valoarea de 94831 lei,înregistrat la
IP Agenţia Servicii Publice Călăraşi, în Registrul bunurilor imobile.
Juşcov Viorel - 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)b) şi art.19(3)(4) 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;
Avizul Comisiei consultative de specialitate
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/03 S-A EXAMINAT: “Cu privire la excluderea bunului imobil
din bilanţul contabil al Î.M. Gospodăria Comunal Locativă”
(Raportor Angela Căpăţînă-contabil-şef)
Contabilul-şef, a argumentat necesitatea de a exclude din bilanţul contabil a Î.M.
Gospodăria Comunal Locativă Călăraşi construcţiile cu destinaţie comunală,
2501208165.01 cu S=247,4 m2 si 2501208165.02 cu S =235,2 m2 amplasate pe
adresa: or.Călăraşi, str.Ştefan cel Mare şi Sfînt , utilajul şi traseul , proprietatea
oraşului Călăraşi în valoare totală de 498038,81 lei, în legătură cu transmiterea în
comodat Consiliului raional Călăraşi prin decizia consiliului orăşănesc Călăraşi
nr.03/15 din 15.06.2017 ,, Cu privire la darea în comodat a imobilului proprietate
publică şi înregistrarea în bilanţul contabil al primăriei oraşului Călăraşi
cazangeria nr.2 amplasată pe str. Ştefan cel Mate f/n, utilajul şi traseul pînă la
contor în valoare totală de 498 038,81 lei .
Juşcov Viorel - 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)b) şi art.19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1446 din 30.12.2016 ,,Cu privire la
transmiterea unui bun imobil;
Decizia consiliului orăşănesc Călăraşi nr.03/15 din 15.06.2017 ,, Cu privire la
darea în comodat a imobilului proprietate publică;
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Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate.
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/04 S-A EXAMINAT:

„Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni
pentru activitatea orașului în perioada rece
a anilor 2017-2018”
(Raportor Vicror Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci , viceprimarul oraşului a prezentat raportul „Cu privire la
îndeplinirea planului de acțiuni pentru activitatea orașului în perioada rece a anilor
2017-2018”, în scopul asigurării bunei funcționări a orașului în aceasta perioadă.
(se anxează)
Juşcov Viorel - 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)f),s) şi art. 19(3) din Legea privind administraţia publică
locală, Nr.436-XV din 28.12.2006,
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Avizul Comisiei consultative de specialitate.
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/05 S-A EXAMINAT:
„Cu privire la alocarea lemnelor de foc în
perioada rece a anilor 2017-2018”
(Raportor Vicror Ambroci-viceprimar)
Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci , viceprimarul oraşului a prezentat cererile cetăţenilor
orașului Călărași ce necesită lemn pentru foc în perioada rece a anului 20172018”, (se anexează lista solicitanților)
Valeriu Gorincioi – membrul comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul Art.14 (2) b) şi 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
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Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/06 S-A EXAMINAT: „Cu privire la completarea deciziei consiliului
orăşenesc nr. 07/10-03 din 21.08.2015 „ Cu
privire la instituirea Comisiei Sociale Multidisciplinare”
(Raportor Vicror Ambroci-viceprimar)
Au luat cuvîntul :
Dl Victor Ambroci , viceprimarul oraşului
a explicat necesitatea participării specialistului în protecţia drepturilor copilului în
cadrul Comisiei Sociale Multidisciplinare şi a propus de a completa decizia nr.
07/10-03 din 21.08.2015 „Cu privire la instituirea Comisiei Sociale
Multidisciplinare” cu specialistul Viorica Petric.
Dna Eudochia Reazanţev, consilier a propus de a exclude ca membrul comisiei
un asistent social.
Valeriu Gorincioi – membrul comisiei de specialitate pentru probleme sociale,
transport public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2)b şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006.
În conformitate cu Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a
copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/07 S-A EXAMINAT: „Cu privire la stabilirea parteneriatului între
Primăria orașului Călărași și Consiliul Raional Călărași
în scopuri de interes comun ”
(Raportor Raisa Smolenschi –specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist
a propus ca în scopul implementării proiectelor de interes comun “Reparația
străzii Bojole de la strada M.Eminescu pînă la R21” finanţarea fiind în cuantum de
28 % din valoarea contractului, aferent implementării proiectului „Reparația
străzii Bojole de la strada M.Eminescu pînă la R21”.
Dl Iacob Mândrescu , consilier a propus ca proiectul deciziei să fie completat în
continuare cu str-la 2 Ştefan cel Mare şi Sfînt”.
Dl Ion Olari, consilier a întrebat cine o estimat costul lucrărilor şi care este
situaţia cu reţelele edilitare.
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Petru Puţuntic, consilier ,a afirmat faptul că este o bună intenţie a Consiliului
Raional pentru reparaţia stăzii oraşului.
Consiliul local este proprietarul străzii şi este necesar de un proiect tehnic pentru a
începe reparaţia şi acest fapt trebuie menţionat în punctul unu al proiectului de
decizie iar punctul 2 să fie completat astfle : „să elaboreze proiect tehnic pentru
strada Bojole, cu sursa de finanţare din Fondul de Rezervă pe anul 2018”.
Constantin Mitrea, consilier, a precizat că conform Legii drumului, se permite
executarea lucrărilor fără proiect tehnic.
Nicolae Melnic, primar, a adus argumente că Consiliul Raional finanţează lucrări
de reparaţie a Muzeului de Istorie şi Etnografie, Aleea clasicilor, strada Mihai
Eminescu şi tot din partea lor se propune de a investi în str-la 2 Ştefan cel Mare şi
Sfînt, cu permisiunea consiliului orăşenesc.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Preşedintele a supus votului proiectul deciziei cu propunerea dlui Iacob Mândrescu
de a include şi „ Repărația drumului de acces de la str. Ștefan cel Mare și Sfînt
prin stradela II Ștefan cel Mare și Sfînt”
Au votat: pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/08 S-A EXAMINAT:

„Cu privire la modificarea bugetului
Primăriei orașului Călărași pe anul 2017”
(Raportor Raisa Smolenschi –specialist)

Au luat cuvîntul :
Dna Raisa Smolenschi, specialist
A vorbit că în rezultatul executării bugetului primăriei orașului ,la situația din
31.08.2017, la unele subprograme de cheltuieli s-au format economii ale
planurilor de finanțare și în scopul realizării obiectivelor altor subprograme , a
apărut necesitatea redirecționării mijloacelor bănești , după cum urmează.
La subprogramul 7505- Iluminarea stradală se atestă o economie în sumă de
100,0 mii lei , ca urmare a rezultatelor Concursurilor Ofertelor de Prețuri la
lucrările de reparație capitală a rețelelor de iluminat public stradal și a lucrărilor
de întreținere a rețelelor de iluminat existente .
Avînd în vedere faptul, că în anul curent au fost reparate capital 2 scuare din
centrul orașului a apărut necesitatea amenajării spațiilor verzi prin plantarea
arborilor decorativi și amenajarea scuarelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Se propune de redirecționat 50,0 mii lei la subprogramul 7502-Dezvoltarea
gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale în scopul amenajării orașului și
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50,0 mii lei la reparația curentă a drumurilor locale-subprogramul 6402Dezvoltarea drumurilor.
Datorită faptului, că pe parcursul anului 2017 n-au fost organizate Spartachiade
sportive, atît la nivel local, cît și la nivel raional, la Subrogramul 8602-Sport s-a
format o economie de mijloace bănești ,în sumă de 40,0 mii lei , care se propune de
redirecționat:
*Subprogramul 8603 – Tineret - 25,0 mii lei pentru desfășurarea Săptămînii
Naționale a Voluntariatului ; Săptămînii Tineretului și activității “Eterna
Romanță”.
*Subprogramul 8502 – Dezvoltarea culturii- 15,0 mii lei pentru organizarea
sărbătorilor de iarnă;
Veaceslav Arapan , consilier , a propus ca 50,0 mii lei să fie direcţionaţi pentru
reparţia străzii M.Varlaam.
Valeriu Dodon, consilier, a propus să fie direcţionaţi bani pentru construcţia
reţelei de canalizare pe str. V.Lupu.
Ion Olari, consilier, a propus de a constru Iluminat stardal
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În conformitate cu art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administrația publică locală;
În temeiul prevederilor Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din
16.10.2003;
Legii nr.295 din 22.12.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 22
martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetarfiscale;
În conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și modificarea
bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 .
Preşedintele a supus votului proiectul deciziei cu propunerea ca suma de 50,0 mii
lei să fie direcţionată pentru reparaţia străzii M.Varlaam.
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/09-01 S-A EXAMINAT
Au luat cuvîntul:

“Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti
din Fondul de Rezervă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)
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Dumnealui a adus la cunoştinţa consiliului cererea cet. Babic Antonina cu privire
la alocarea ajutorului material unic în legătură cu situația materială precară, pensia
insuficientă pentru a acoperi cheltuielile cotidiene, precum și înmormîntarea
recentă a unicului fiu, Babic Veaceslav.
Juşcov Viorel - 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) n) 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 -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/09-02 S-A EXAMINAT

“Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti
din Fondul de Rezervă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul:
Dl viceprimar a dat citire cererii locatarilor Blocului locativ din str. Bojole nr.43,
scara 3 privind alocarea mijloacelor băneşti pentru reparaţia acoperişului în sumă
de 55 mii lei;
A prezenta Devizul local întocmit de specialistul primăriei , dl Ion Chicu , în
sumă 79 574, 34 lei necesar pentru efectuarea reparaţiei acoperişului la scara 3 a
blocului din Str. Bojole nr.43.
Luînd în consideraţie că proprietarii de apartamente a blocului locativ din str.
Bojole nr.43, scara 3 nu au creat Asociaţia de coproprietari în condominiu , iar
sursele Fondului de Rezervă a primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017 , la
moment constituie 9 mii lei, se propune de a refuza locatarilor blocului locativ
din str. Bojole nr.43, scara 3, alocarea sumei de 55 mii , lei din lipsa surselor
financiare disponibile în Fondul de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi pe anul
2017.
Juşcov Viorel - 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)n) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu art.37 din Legea nr.181 a finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale din 25.07.2014; art.18 din Legea privind finanțele publice locale
nr.397-XV din 16.10.2003; Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
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Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/09-03 S-A EXAMINAT

“Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti
din Fondul de Rezervă”
(Raportor Victor Ambroci-viceprimar)

Au luat cuvîntul:
A fost pusă în discuţie cererea familiei Secrieru Andrei şi Maria cu privire la
alocarea a 5 mii lei pentru tratamentul şi investigaţiile necesare pentru copilului
Secrieru David a.n. 22.06.2012, ce frecventează Instituţia de Educaţie Timpurie
„Guguţă” din oraşul Călăraşi, diagnosticat cu meduloblastom, la moment internat
în spitalul din Istanbul , Turcia, clinica Medical Park.
Juşcov Viorel - 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)n) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006,
În conformitate cu art.37 din Legea nr.181 a finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale din 25.07.2014; art.18 din Legea privind finanțele publice locale
nr.397-XV din 16.10.2003; Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/10 S-A EXAMINAT
“Cu privire la defrişarea arborilor”
(Raportor Ion Chicu- specialist)
Au luat cuvîntul:
Dl specialist a prezentat lista arborilor ce urmează a fi defrişaţi -36 (treizeci și
șase), de arbori din spațiile publice care sunt bolnavi și prezintă pericol, iar 42
(patruzeci și doi), de arbori din scuarul primăriei în scopul construcției Estradei de
vară.
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.436XVI din 28.12.2006
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 -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/11-01S-A EXAMINAT: “Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
Au luat cuvîntul:
Dl arhitect –şef a prezentat solicitarea nr.717 din 05.09.2017 depusă de Dl Vasile
Bondari, managerul Şcolii Sportive ,,Mihai Viteazul” privind necesitatea
schimbării destinaţiei construcţiei ,,Laborator de chimie şi parazitologie”,
suprafaţa-225,4 m2, număr cadastral 2501209504.01, în categoria clădirilor civile,
cu mod de folosinţă locativ, destinaţia de ,,cămin”.
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 R.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 -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/11-02S-A EXAMINAT: “Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei”
(Raportor Nicolae Preguza –arhitect-şef)
Au luat cuvîntul:
Dl arhitect –şef a prezentat cererea înregistrată sub nr.374 din 21.08.2017 de la
proprietarul Negru Gheorghe,Negru Oxana, cu domiciliul, or.Chişinău, bd.Mircea
cel Bătrîn nr.13/1, ap.88, însoţită de avizele serviciilor(pompieri, ecologic, sanitar)
de permite schimbarea destinaţiei construcţiei casei de locuit individuale cu
numărul cadastral 2501216053.01 , suprafaţa la sol 90,80 m2 din or.Călăraşi,
str.Pantelimon Halippa nr.20, în spaţiu nelocativ.
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 R.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;
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Au votat: pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/12-01 S-A EXAMINAT: “Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului
„Cu privire la permisiunea organizării
Campionantului Național de OFF ROAD 2017”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul:
Dl specialist a prezenta spre aprobarea consiliului dispoziţia primarului nr.188 din
06 septembrie 2017„Cu privire la permisiunea organizării Campionantului
Național de OFF ROAD 2017 în perioada 09.09.2017- 10.09.2017 pe teren
proprietate publică cu nr.cadastrale 2501219274 și respectiv 2501217546.
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 alin. (2) lit. j) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/12-02 S-A EXAMINAT: „Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului
„Cu privire la permisiunea amplasării circului
UB Magica-International SRL „Circ SAPITOU”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul:
s-a prezenta spre aprobarea consiliului orăşenesc dispoziţia primarului nr.192 din
15 septembrie 2017 „Cu privire la permisiunea amplasării circului UB MagicaInternational SRL Circ SAPITOU” în perioada 18.09.2017- 25.09.2017;
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 alin. (2) lit. j) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/13 S-A EXAMINAT: „Cu privire la permisiunea de dare în sublocaţiune”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
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Au luat cuvîntul:
Dl specialist a prezentat cererea cet.Scutari Ludmila „Cu privire la permisiunea de
dare în sublocațiune a terenului cu nr.cadastral 2501213219, suprafața de 0,002 ha
cet. Scutari Lilia, deținut în locațiune conform contractului de locațiune nr.165 din
16.05.2011, începînd cu 01.10.2017 pînă la 01.07.2018.
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(b),(c) și 19(3) din Legea privind administrația publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006;
În conformitate cu art.894 din Codul Civil al Republicii Moldova;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia
Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
Au votat: pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/14-01 S-A EXAMINAT:

„Cu privire la permisiunea de cazare”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)

Au luat cuvîntul:
Dl raportor a pus în discuţie cererea elevei L.T.„M.Sadoveanu ,Eșanu Paulina ,
sportiva de performanță a secției de judo , campioană a Republicii Moldova la
Judo și Sambo.
S-a prezentat Acordul Dlui Vasile Bondari, directorul Școlii Șportive „Mihai
Viteazul” cu privire la permisiunea de cazare cu titlu gratuit a elevei ,Eșanu
Paulina, în căminul Școlii Sportive „Mihai Viteazul” ,începînd cu 01.09.2017 pînă
la 31.05.2018 .
Gorincioi Valeriu – preşedintele
comisiei de specialitate pentru probleme
sociale, transport public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2(b),(c) și 19(3) din Legea privind administrația 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 -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/14-02 S-A EXAMINAT:

„Cu privire la permisiunea de cazare”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
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Au luat cuvîntul:
Dl raportor a pus în discuţie cererea cet. Corjan Ion, sportiv de performanță a
secției de judo , premiant la turneele Naţionale a Republicii Moldova, de a fi cazat
cu titlu gratuit în căminului Școlii Sportive „Mihai Viteazul”, pe motivul că nu
dispune de loc de trai la moment, fiind orfan , temporar neangajat în cîmpul
muncii.
S-a prezentat acordul Dlui Vasile Bondari, directorul Școlii Șportive „Mihai
Viteazul” cu privire la permisiunea de cazare cu titlu gratuit a sportivului Ion
Corjan, în căminul Școlii Sportive „Mihai Viteazul” ,începînd cu 01.10.2017 pînă
în martie 2018.
Gorincioi Valeriu – preşedintele
comisiei de specialitate pentru probleme
sociale, transport public şi amenajarea teritoriului.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2(b),(c) și 19(3) din Legea privind administrația 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 -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/15 S-AEXAMINAT:
„Cu privire la lichidarea instituţiei publice
Căminul Cultural nr.2”
(Raportor Nicolae Melnic-primar)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Melnic –primar
a venit cu propunerea de a lichida instituția publică de cultură, Căminul Cultural
Nr.2, începînd cu 01 ianuarie 2018 în scopul optimizării cheltuielilor bugetare şi a
numărului instituţiilor de cultură, precum şi faptul că Căminul Cultural nr.2 nu
dispune de bun imobil şi sediu înregistrat.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate 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;
În temeiul art.14 (2) h) l)şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12. 2006.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 2
05/16 S-AEXAMINAT:

„Cu privire la prezentarea informaţiei despre
bunurile imobile ce aparţin consiliului orăşenesc
Călăraşi înregistrate în Actul de inventariere
aprobat prin decizia nr. 03/03 din 30.04.2004”
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(Raportor Elena Lungu –specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna specialist a prezenta aleşilor locali listele bunurilor imobile proprietate a
Administraţiei Publice Locale Călăraşi indicate în Actul de inventariere, aprobat
prin decizia nr. 03/03 din 30.04.2004 şi transmise în gestiunea Gospodăriei
Comunal -Locative Călăraşi expuse în:
anexa 1( lista bunurilor imobile proprietate a Administraţiei Publice Locale
Călăraşi), anexa2 (lista bunurilor imobile proprietate a Administraţiei Publice
Locale Călăraşi transmise în gestiune Gospodăriei Comunale Locative Călăraşi) şi
anexa 3 (lista blocurilor locative).
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate 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;
În conformitate cu art.14 alin.(2) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administrația publică locală;
În temeiul art.10¹ din Legea Nr.121 din 04.05.2007, Privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice ;
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 2
05/17 S-A EXAMINAT : “Cu privire la Programul de activitate a Consiliului
orăşenesc pentru trimestrul IV al anului 2017”
(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului)
Au luat cuvîntul :
Ecaterina Melnic –secretarul consiliului orăşenesc
Secretarul consiliului a prezentat programul de activitate al consiliului pentru
trimestrul IV al anului 2017 (se anexează).
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)p) 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 -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-01 S-A EXAMINAT: „Cu privire la delimitarea terenului proprietate
publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
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( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.250 din 21.06.2017 a cet.Scurtu Constantin
privind permisiunea de delimitare a terenului neînregistrat,teren proprietate
publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi, cu destinaţia agricolă situat
în extravilan în sectorul cadastral 2501202, cu suprafaţa aproximativ 0,20 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-02 S-A EXAMINAT: „Cu privire la delimitarea terenului proprietate
publică din domeniul privat al Primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet.Borș Angela privind permisiunea de
delimitare a terenului neînregistrat,teren proprietate publică din domeniul privat al
Primăriei or. Călăraşi, cu destinaţia agricolă situat în extravilan în sectorul
cadastral 2501215, cu suprafaţa aproximativ 0,50 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-03 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Ursu Grigore, privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu destinația pentru construcții situat pe str.Mihail
Sadoveanu,39 numărul cadastral 2501201067 cu suprafața 0,0805 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-04 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Stratulat Mihail privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu destinația pentru construcții situat pe str-la 2 Mihail
Sadoveanu,20 numărul cadastral 2501201050 cu suprafața 0,1164 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-05 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Trifan Nelea privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501217035 destinația neproductiv
situat în extravilan, cu suprafața 0,1004 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-06 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Gavrilița Elena privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501217086 destinația neproductiv
situat în extravilan,cu suprafața 0,1321 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-07 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Trifan Nicolai privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501220057 destinația neproductiv
situat în extravilan,cu suprafața 0,0435 ha.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-08 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Bulgaru Simion privind stingerea dreptului de
folosinţă asupra terenului cu numărul cadastral 2501220053 destinația neproductiv
situat în extravilan,cu suprafața 0,0563 ha
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-09 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Ursu Adriana privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501205057 destinația pentru
construcție situat pe str.Mitropolit Varlaam,22,cu suprafața 0,1790 ha,decedatului
Ursu Deomid.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-10 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Chiochiu Vadim privind stingerea dreptului
de folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501203236 destinația pentru
construcție situat pe str-la 1 Gavriil Muzicescu,16,cu suprafața 0,1313
ha,decedatului Chiochiu Valentin.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-11 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Ivasiutic Marcela privind stingerea dreptului
de folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501217098 destinația grădină
situat în extravilan,cu suprafața 0,1094 ha,decedatului Ivasiutic Mihail.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-12 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Bătrîncea Nina privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501217399 destinația neproductiv
situat în extravilan,cu suprafața 0,0664 ha,decedatului Bătrîncea Mihail.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-13 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Bulgaru Ion privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501220054 destinația neproductiv
situat în extravilan,cu suprafața 0,2188 ha,decedatului Graur Ilie.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-14 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet.Bulgaru Ion privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501220059 destinația neproductiv
situat în extravilan,cu suprafața 0,0544 ha,decedatului Bulgaru Petru.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-15 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet.Bulgaru Ion privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501220067 destinația
neproductive situat în extravilan,cu suprafața 0,1195 ha,decedatului
Bulgaru
Petru.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
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AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-16 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Stratu Tatiana privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral 2501220093 destinația grădină
situat în extravilan,cu suprafața 0,1777 ha, decedatei Agapi Axenia.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-17 S-A EXAMINAT : „Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea cet. Stratu Tatiana privind stingerea dreptului de
folosință asupra terenului cu numărul cadastral2501214238 destinația grădină
situat în extravilan,cu suprafața 0,0513 ha, decedatei Agapi Axenia.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-18 S-A EXAMINAT : „Cu privire la modificarea modului
de folosinţă al terenului”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus de a modifica modul de folosință al terenului cu numărul
cadastral 2501217086 cu suprafaţa de 0,1321 ha situat în extravilan,din
neproductiv în teren cu modul de folosință agricol.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/18-19 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea modului
de folosinţă al terenului”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus de a modifica modul de folosință al terenului cu numărul
cadastral 2501215003 cu suprafaţa de 0,0709 ha situat în extravilan,din
neproductiv în teren cu modul de folosință agricol.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-20 S-A EXAMINAT :
„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.402 din 29.08.2017 a cet. Motricală Natalia cu
privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul
cu numărul cadastral 2544206175 cu suprafața de 0,0450 ha, destinația pentru
construcție situat pe str.Codrilor,7,data nașterii a proprietarului decedatului
Motricala Vladimir din 27.03.1940 în 11.02.1952.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-21 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.363 din 11.08.2017 a cet. Muntean Vera cu
privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul
cu numărul cadastral 2544206035 cu suprafața de 0,0613 ha, destinația pentru
construcție situat pe str-la 1 Ion Creangă,7, data nașterii a proprietarului,
decedatului Motricala Vladimir din 30.04.1959 în 27.08.1957.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
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Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-22 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 368 din 11.08.2017 a cet. Efros Valentina cu
privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul
cu numărul cadastral 2544206157 cu suprafața de 0,0478 ha, destinația pentru
construcție situat pe str.Vasile Alecsandri,18,data nașterii a proprietarului,
decedatului Arapan Alexandru din 13.04.1946 în 02.09.1929.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-23 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.409 din 30.08.2017 a cet. Botnaraș Maria cu
privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării primare masive la
terenurile cu numerele cadastrale 2501109208 cu suprafața de 0,4944 ha, și
2501109070 cu suprafața de 0,4900 ha cu destinația agricolă, situate în
extravilan,numele proprietarului din Botnara Maria în Botnaraș Maria.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-24 S-A EXAMINAT :
A luat cuvîntul :

„Cu privire la corectarea erorii comise în
cadrul înregistrării masive primare”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 399 din 29.08.2017 a cet. Stavila Valentina cu
privire la corectarea erorii comise în cadrul înregistrării primare masive la terenul
cu numărul cadastral 2501103065 cu suprafața de 0,3812 ha,cu destinația agricolă,
situate în extravilan,proprietarul din Leahu Alexandr în Stavila Valentina.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-25 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.321 din 24.07.2017 a cet.Baxanean Parascovia
și cet.Spînu Ana cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 34,5% cotă parte din
0,2268 ha cu numărul cadastral 2501206136 cu destinația pentru construcție,situat
pe str.Bogdan Petriceicu Hașdeu,28, cet.Baxanean Parascovia.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 22 proiectul deciziei nu a
acumulat numărul necesar de voturi

05/18-26 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.321 din 24.07.2017 a cet.Baxanean Parascovia
și cet.Spînu Ana cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce
depăşeşte norma prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 34,5% cotă parte din
0,2268 ha cu numărul cadastral 2501204127 cu destinația pentru construcție,situat
pe str.Bogdan Petriceicu Hașdeu, 28.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
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Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este negativ.
AU VOTAT pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 22 proiectul deciziei nu a
acumulat numărul necesar de voturi

05/18-27 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 415 din 05.09.2017 a cet.Gavrilița Nicolae
cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de37/50 cotă parte din 0,2682 ha,cu numărul
cadastral 2501207146 cu destinația pentru construcție,situat pe str-la 1 Mihai
Eminescu,10.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-28 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 323 din 25.07.2017 cet.Trifan Nelea cu privire
la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de
legislaţie cu suprafaţa de 31/100 cotă parte din 0,1012 ha,cu numărul cadastral
2501207120 cu destinația pentru construcție,situat pe str.Mihail Kogălniceanu,2.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-29 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
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Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 302 din 12.07.2017 a cet. Dabija Stepanida cu
privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută
de legislaţie cu suprafaţa de 0,3346 ha din suprafața totală de 0,4046 ha,cu
numărul cadastral 2501201313 cu destinația pentru construcție,situat pe
str.Mitropolitul Varlaam,126.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/18-30 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 382 din 22.08.2017 a cet.Verjac Petrunea
cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 62/100 cotă parte din 0,1823 ha,cu numărul
cadastral 2501203304 cu destinația pentru construcție,situat pe str.Alexei
Mateevici,46.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 1
05/18-31 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 370 din 14.08.2017 a cet.Cojocari Ion cu
privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută
de legislaţie , cu suprafaţa de 21/100 cotă parte din 0,0888 ha,cu numărul cadastral
2501202009 cu destinația pentru construcție,situat pe str.Viilor,21.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/18-32 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 340 din 28.07.2017 a cet.Punga Ana cu privire
la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de
legislaţie cu suprafaţa de 0,0639 ha,cu numărul cadastral 2501214015 cu destinația
grădină,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-33 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 396 din 29.08.2017 a cet.Odobescu Dumitru
cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 0,1533 ha,cu numărul cadastral 2501202201
cu destinația agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-34 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 387 din 23.08.2017 a cet.Curecheri Serghei cu
privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută
de legislaţie cu suprafaţa de 0,2386 ha,cu numărul cadastral 2501219203 cu
destinația agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
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Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-35 S-A EXAMINAT : „Cu privire la cumpărarea terenului atribuit în
folosinţă ce depăşeşte norma prevăzută de legislaţie”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr. 410 din 04.09.2017 a cet.Bulgaru Elizaveta
cu privire la cumpărarea terenului atribuit în folosinţă ce depăşeşte norma
prevăzută de legislaţie cu suprafaţa de 0,2701 ha,cu numărul cadastral 2501220087
cu destinația agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-36 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în arendă prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite darea în arendă prin
licitaţie pe o periodă de 10 ani, a lotului de pămînt cu destinaţie agricolă cu
suprafaţa de 0,8642 ha, numărul cadastral 2501215516,situat în extravilan.
Dna Ecaterina Melnic, secretarul consiliului a atenţionat consiliul local că
proiectele de decizii nr. 05/18-36 pînă la 05/18-41 , urmează a fi completate prin
stabilirea procentului de dare în arendă funciară a terenului, clauză prevăzută de
Legea 1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare –
cumpărare a terenului.
Mitrea Constantin , consilier, a propus ca procentul să fie stabilit de comisia de
lictaţie.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/18-37 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în arendă prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite darea în arendă prin
licitaţie pe o periodă de 10 ani,a lotului de pămînt cu destinaţie agricolă cu
suprafaţa de 0,8526 ha, numărul cadastral 2501215521,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-38 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în arendă prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite darea în arendă prin
licitaţie pe o periodă de 10 ani, a lotului de pămînt cu destinaţie agricolă cu
suprafaţa de 0,9197 ha, numărul cadastral 2501106620,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-39 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în arendă prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite darea în arendă prin
licitaţie pe o periodă de 10 ani, a lotului de pămînt cu destinaţie agricolă cu
suprafaţa de 1,35 ha, numărul cadastral 2501105517,situat în extravilan.
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Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-40 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în arendă prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite darea în locațiune prin
licitaţie pe o periodă de 3 ani,a lotului de pămînt cu destinaţia pentru construcție cu
suprafaţa de 0,0016 ha, numărul cadastral 2501208609,situat pe str.Toma Ciorbă.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -11, contra- 6, s-au abţinut- 5 proiectul deciziei nu
a acumulat numărul necesar de voturi

05/18-41 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în arendă prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite darea în locațiune prin
licitaţie pe o periodă de 3 ani,a lotului de pămînt cu destinaţia pentru construcție cu
suprafaţa de 0,0011 ha, numărul cadastral 2501208570,situat în intravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -0, contra- 0, s-au abţinut- 22 proiectul deciziei nu
a acumulat numărul necesar de voturi

05/18-42 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la vînzarea prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
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privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite vînzarea prin licitaţie,
a lotului de pămînt proprietate publică din domeniul privat al primăriei
or.Călărași,cu destinaţia agricolă,cu suprafaţa de 0,1930 ha, numărul cadastral
2501220104,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-43 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la vînzarea prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite vînzarea prin licitaţie, a
lotului de pămînt proprietate publică din domeniul privat al primăriei
or.Călărași,cu destinaţia agricolă,cu suprafaţa de 0,1159 ha, numărul cadastral
2501214273,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-44 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la vînzarea prin licitaţie a
terenului proprietate publică din domeniul
privat al primăriei oraşului Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a propus consiliului orăşenesc de a permite vînzarea prin licitaţie a
lotului de pămînt proprietate publică din domeniul privat al primăriei
or.Călărași,cu destinaţia pentru construcție,cu suprafaţa de 0,0800 ha, numărul
cadastral 2501209539,situat pe str-la Diaconaș.
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Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-45 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la trecerea în proprietate
a terenului pentru construcţii”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Dl specialist a prezentat cererea nr.328 din 25.07.2017 a cet.Lungu Ion, domiciliat
pe str.Mitropolitul Varlaam,137„Cu privire la trecerea în proprietate a lotului de
teren cu destinaţie grădini.
Luînd în consideraţie că bunul imobil cu numărul cadastral 2501220074 cu
suprafața de 20% din 0,2746 ha este înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile
după decedatul Arapan Gheorghe conform Deciziei nr. 03/09-03 din 30.04.2004
(22074/04), înscrierea nefiind radiată la moment din Registrul Bunurilor Imobile.
Din acest considerent se propune consiliului orăşenesc de a refuza trecerea în
proprietate privată a lotului de teren cu numărul cadastral 2501220074 cu suprafața
de 20% din 0,2746 ha,cu destinația grădini situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 2
05/18-46 S-A EXAMINAT :

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

A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
a explicat aleşilor locali necesitatea de a transmite cu titlu gratuit, în proprietatea
publică (domeniul public) a Consiliului Raional Călărași,terenurile proprietate
publică din domeniul public al primăriei or. Călăraşi cu următoarele numere
cadastrale:
-2501209502 cu suprafața de 0,1111 ha situat pe str.Bojole,2
-2501209510 cu suprafața de 0,1076 ha situat pe str.Bojole,2
-2501208131 cu suprafața de 0,6083 ha situat pe str.Bojole,1
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Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -18, contra- 0, s-au abţinut- 4
05/18-47 S-A EXAMINAT : „Cu privire la darea în administrare a terenului
proprietate publică din domeniul public”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
A prezentat cererea nr.676 din data 24.08.2017 a DRSA privind permisiunea
Consiliului orăşenesc de a în administrare pe o perioadă nedeterminată , a terenului
proprietate publică din domeniul public al primăriei or.Călărași,cu numărul
cadastral 2501210002 cu suprafața 0,6484 ha destinația pentru construcție.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 2
05/18-48 S-A EXAMINAT : „Cu privire la abrogarea deciziei„ Cu privire
la formarea bunului imobil prin separare
teren proprietate publică din domeniul privat
al primăriei or.Călărași”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Consiliul local a examinat notificarea din data 21.07.2017 a Cancelariei de
Stat a Republicii Moldova Oficiul Teritorial Ungheni, privind abrogarea deciziei
Consiliului Orășenesc Nr.03/13-17 din 15.06.2017„Cu privire la formarea bunului
imobil prin separare teren proprietate publică din domeniul privat al primăriei
or.Călărași”.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-49 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
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( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Specialistul a argumentat necesitatea actualizării planului geometric al bunului
imobil - teren cu destinația pentru construcție, cu suprafaţa 0,0535 ha , cu
nr.cadastral 2501208001 situat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt,56.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-50 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Specialistul a argumentat necesitatea actualizării planului geometric al bunului
imobil- teren cu destinația pentru construcție, cu suprafaţa 0,129 ha, cu nr.cadastral
2501208166 situat pe str. 31 August 1989,15.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-51 S-A EXAMINAT : „Cu privire la actualizarea planului geometric”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Specialistul a argumentat necesitatea actualizării planului geometric al bunului
imobil- teren cu destinația pentru construcție, cu suprafaţa 0,2988 ha,cu
nr.cadastral 2501209332 situat pe str.Mihai Eminescu,73.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -21, contra- 0, s-au abţinut- 0
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05/18-52 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Aleşii locali au examinat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl
Badașcă Ion „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate
publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”, - terenul proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,1399 ha, numărul
cadastral 2544206009 cu destinația pentru construcție,situat pe str-la 2 Ion
Creangă,10.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-53 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
Aleşii locali au examinat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil,
proiectul de formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului
imobil, actelor de delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl
Badașcă Ion „Cu privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate
publică din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi”- terenului proprietate publică
din domeniul privat al primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,08 ha, numărul
cadastral 2501203515,cu destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/18-54 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
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la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi” - terenul proprietate publică din domeniul privat al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,3457 ha, numărul cadastral 2501215529,cu
destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-55 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi- terenul proprietate publică din domeniul privat al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,1971 ha, numărul cadastral 2501215527,cu
destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/18-56 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
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privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi- terenul proprietate publică din domeniul privat al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,50 ha, numărul cadastral 2501202251,cu
destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-57 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi- terenul proprietate publică din domeniul privat al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 4,56 ha, numărul cadastral 2501214453,cu
destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/18-58 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
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( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi - teren proprietate publică din domeniul privat al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,80 ha, numărul cadastral 2501108542,cu
destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-59 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi- terenul proprietate publică din domeniul privat al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,20 ha, numărul cadastral 2501219282,cu
destinație agricolă,situat în extravilan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/18-60 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
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A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi, terenul proprietate publică din domeniul privat al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,0394 ha, numărul cadastral 2501206220,cu
destinația pentru construcție,situat pe str.Bojole.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-61 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
public al primăriei or. Călăraşi, terenul proprietate publică din domeniul public al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,72 ha, numărul cadastral 2501208628,cu
destinația amenajat,situat pe str.Mihail Sadoveanu.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0

05/18-62 S-A EXAMINAT : „Cu privire la aprobarea planului geometric
la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi”
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
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Dl Badaşcă Ion, specialist
S-a prezentat studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul de
formare a bunului imobil, proiectul planului geometric a bunului imobil, actelor de
delimitare, precum şi informaţia specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu
privire la aprobarea planului geometric la terenul proprietate publică din domeniul
privat al primăriei or. Călăraşi, terenul proprietate publică din domeniul privat al
primăriei or. Călăraşi cu suprafaţa de 0,0025 ha, numărul cadastral 2501209546,cu
destinația pentru construcție,situat pe str.Maria Drăgan.
Mitrea Constantin – preşedintele comisiei pentru probleme funciare, agricultură,
industrie, construcţii şi probleme juridice .
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/18-63 S-A EXAMINAT : Cu privire la aprobarea casării plantaţiei viticole
( Raportor Ion Badaşcă - specialist)
A luat cuvîntul :
Dl Badaşcă Ion, specialist
s-a pus în discuţie cererea nr.435 din 19.09.2017 a cet.Căpitan Petru şi informaţia
specialistului pentru RRF Dl Badașcă Ion „Cu privire la aprobarea casării
plantației viticole cu o suprafață totală de 8,9869 ha și actul de casare a plantației
viticole din 11.04.2017 efectuat de către SRL ,,BIOWALNUT”.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
05/19 S-A EXAMINAT: „Cu privire la modificarea deciziei nr. 03/15 din 15
iunie 2017 „Cu privire la darea în comodat
a imobilului proprietate publică”
(Raportor Elena Lungu -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dna Elena Lungu -specialist
A argumentat faptul Consiliul raional Călăraşi nu a reuşit pînă 15.09.2017 de a
da în exploatare utilajul necesar pentru funcţionarea cazangeriei amplasate pe
adresa: or.Călăraşi, str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, transmisă în comodat Consiliului
raional Călăraşi prin decizia nr.03/15 din 15 iunie 2017 şi se propune consiliului de
a modifica punctul 3 din decizia nr.03/15 din 15 iunie 2017 şi anume sintagma
15.09.2017 să fie substituită cu sintagma 15.10 2017.
Dl Valeriu Gorincioi, consilier, a propus de a exclude termenii din decizia nr.
nr.03/15 din 15 iunie 2017.
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Cazangeria a fost transmisă în comodat Consiliului raional călăraşi, apoi transmisă
în gestiunea instituţiei de învăţămînt.
La moment proiectul este prezentat pentru renovarea cazangeriei, este necesar ca
agentul economic să pornească agentul termic către sezonul rece.
Petru Puţuntică, consilier a precizat că este nevoie să fie aprobat un Regulament,
unde să fie specificat tariful de livrare a energiei termice, modalitatea de calcul.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
Preşedintele şedinţei a supus votului proiectul deciziei cu propunerea de a fi exclus
termenul din punctul 3 al deciziei.
AU VOTAT pro -17, contra- 0, s-au abţinut- 5
05/20 S-A EXAMINAT: „Cu privire la darea în locaţiune a cazangeriei nr.4”
(Raportor Nicolae Chitoroga -specialist)
Au luat cuvîntul :
Dl Nicolae Chitoroga -specialist
A prezentat demersul Î.M. „Gospodăria Locativ Comunală” în persoana
directorului DL.Gheorghe 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 2017-2018, cu plata lunară a locațiunii pentru suprafața de 120 m.p în
cuantum de 11 574,48 lei.
Juşcov Viorel - Preşedintele comisiei de specialitate buget , finanţe şi comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -22, contra- 0, s-au abţinut- 0
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