
    Republica Moldova 

    Raionul Ştefan-Vodă 

CONSILIUL ORĂŞENESC 

      ŞTEFAN-VODĂ 

 

PROCES-VERBAL  nr. 4 

din 22 august 2013 

 

al şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc Ştefan-Vodă 

 

Total consilieri-17,  prezenţi-13; absenţi motivat-4 . 

 

Invitaţi – 24 (lista se anexează) 

 

          Preşedintele şedinţei –  dl Vladimir Băligari 

          Consilierul care va semna decizia Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei 

se va afla în imposibilitatea de a o semna – dna Zoia Lasco  

           

În lucrul şedinţei consiliului orăşenesc a participat: 

Primarul oraşului dl Vladimir Popa şi viceprimarii oraşului dnii Sergiu Moloman şi 

Vladimir Godenciuc 

                                                   ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la  gradul de pregătire pentru buna funcţionare a instituţiilor publice şi  

     infrastructurii rutiere din or. Ştefan Vodă către perioada de toamnă-iarnă 2013- 

     2014. 

              Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

                construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

2. Cu privire la executarea bugetului oraşului pentru primul semestru a anului 2013. 

             Raportor dna Agripina Osadceaia, contabil-şef, primăria 

3. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 7/6 din  

    12.12.12 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului pe anul 2013”. 

            Raportor dna Agripina Osadceaia, contabil-şef, primăria 

4. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 7/2 din 12.12.2012 „Cu  

    privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2013 pe  

    teritoriul oraşului Ştefan-Vodă”. 

           Raportor dna Iuliana Bragarenco, specialist pentru planificare, primăria 

5.Cu privire la stabilirea regimului de lucru „Disco-bar” a ÎI „Scai Cristina 

          Raportor dna Iuliana Bragarenco, specialist pentru planificare, primăria 

6.Cu privire la salarizare a personalului. 

          Raportor dna Iuliana Bragarenco, specialist pentru planificare, primăria 

7.Cu privire la formarea bunurilor imobile din blocurile cadastrale 8501107 şi  

   85012113. 

           Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                          funciare, primăria 

8.Cu privire la vînzarea-cumpărarea prin licitaţie publică a terenului public din     

   blocul cadastral 8501213. 

           Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                         funciare, primăria 
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9. Cu privire la divizarea prin separare şi modificarea terenului aferent construcţiilor  

    cu numărul cadastral 8501214066. 

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea     

                      proprietăţii funciare, primăria 

10.  Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcţiei  private a cet.  

       Zinoviev Valentina. 

      Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                     funciare, primăria 

11. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/17 din 25.04.2013 „Cu privire la vînzarea- 

      cumpărarea terenului aferent depozitului privat a cet. Staşcu Svetlana”. 

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                      funciare, primăria 

12. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent clădirei de producere cu  

      destinaţie agricolă, proprietate cet. Bilîc Zinaida. 

Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

               funciare, primăria 

13. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului aferent apartamentului  

      de locuit cet.Batir Lidia. 

Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii        

               funciare, primăria 

14. Cu privire la tăierea rasă de renovare, de îngrijire de igienă selectivă în fîşiile  

      forestiere de protecţie, spaţiile verzi şi locative a or. Ştefan-Vodă. 

          Raportor dl Ion Lungu, pădurar, primăria 

15. Cu privire la aprobarea plăţilor (taxelor) pentru eliberarea certificatelor de  

      urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare. 

          Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

               construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

16. Cu privire la legalizarea construcţiilor neautorizate a cet. Lidia Grigoriev.           

          Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

                   construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

17. Cu privire la proiectarea unui balcon a apartamentului, proprietate privată, a cet.  

      Leonid Pascari. 

          Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

               construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

18. Cu privire la proiectarea unui balcon la apartamentul cet. Pavel Sclearenco. 

          Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

               construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

19. Cu privire la proiectarea unui balcon la apartamentul cet. Lidia Luchianov. 

         Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

              construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

20. Cu privire la proiectarea anexei la magazinul de comencializarea mărfurilor  

      industriale a cet.Iana Şeremet. 

        Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,   

                     construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

21. Cu privire la proiectarea unei sere pe terenul, proprietate privată a cet. Tatiana  

      Mancoş.    

        Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  
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             construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

            

22. Cu privire la permiterea construcţiei unui drum-acces spre depozitul magazinului  

      privat a SRL „Tropecs”.  

         Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

              construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

23. Cu privire la construcţia unei anexe la magazinul „Orient” şi proiectarea a unei  

      intrări în subsol, proprietate privată.   

        Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

             construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

24. Cu privire la schimbarea destinaţiei a unor încăperi în apartamentul nr.1,  

      proprietate privată a cet. Tatiana Cuclenco.  

        Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

             construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

25. Cu privire la schimbarea destinaţiei a unor încăperi în apartamentul nr. 1,  

      proprietate privată a cet. Andrei Ardeleanu. 

        Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

             construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

26. Cu privire la proiectarea anexei la oficiu a cet. Tatiana Cuclenco. 

        Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

             construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

27. Cu privire la schimbarea destinaţiei a unor încăperi în apartamentul nr. 19,  

      proprietate privată, a cet. Iana Şeremet. 

        Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

                        construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

28. Cu privire la amplasarea unui panou de publicitate pentru S.C. „Anastasia  

      Vasiliţa”. 

       Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

            construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

29. Cu privire la amplasarea unui panou de publicitate pentru Î.I. „Mugurel    

      Zinoviev”. 

            Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

                 construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

30. Cu privire la amplasarea a două panouri-indicatoare pentru SRL „Valdam”. 

           Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

               construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

31. Cu privire la respingerea cererii a unui grup de locatari din casa bloc  

      locativă nr. 13/1 de pe str.31 August. 

           Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

                construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

32. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 3/8 din 05.06.2013 „Cu  

      privire la proiectarea unui atelier de asamblare a anvelopelor la autoturisme”. 

          Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

               construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 33. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare a oraşului Ştefan-Vodă”. 

Raportor dl Vladimir Popa, primarul oraşului 

 34. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 2/3 din 15.07.2011. 
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          Raportori dl Vladimir Godenciuc, viceprimarul oraşului; 

                            dna Galina Deriughin, secretarul Consiliului orăşenesc 

35. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier orăşenesc. 

         Raportor dna Galina Deriughin, secretarul Consiliului orăşenesc 

 

1.S-A EXAMINAT: 

   Cu privire la gradul de pregătire pentru buna 

   funcţionare a instituţiilor publice şi infrastructurii 

   rutiere din or. Ştefan-Vodă către perioada de toamnă-iarnă 

   2013-1014. 

   ______________________________________________ 

  Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

       construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, şcoala 

sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

       Dl Vitalie Rusanovschi, consilier orăşenesc, şef-adjunct al Oficiului teritorial 

Căuşeni al Cancelariei de Stat, a atenţionat problema implimentării proiectului de 

amenajarea terenului de joacă la grădiniţa nr. 2 

       Dl Valeriu Gaju, redactor-şef al săptămînalului „Prier”. A propus primarului se 

aplice un control riguros al terminilor implimentării proiectelor pentru ca să se evite 

cazurile analogice proiectului la gr. nr.3, unde dl Nastasiu Constantin a tărăgănat nespus 

finisarea lucrărilor de reparaţie.A adus la cunoştinţa audienţei că bacalauriatul a 

demonstrat că liceul teoretic Ştefan-Vodă este cel mai bun liceu în raion, flagman pentru 

tot raionul. A propus primăriei să se implice în activitatea pregătirii liceului teoretic 

„Ştefan-Vodă către noul an de învăţămînt 2013-2014. 

 

 S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

2. S-A EXAMINAT: 

     Cu privire la executarea bugetului oraşului pentru  

primul semestru a anului 2013. 

________________________________________ 

Raportor dna Agripina Osadceaia, contabil-şef, primăria 

 

         Dna Agripina Osadceaia a dat citire raportului privitor la problema în cauză 

(raportul se anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 
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         Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, 

şcoala sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

 

 S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

3. S-A EXAMINAT: 

    Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului 

    orăşenesc nr. 7/6 din 12.12.12. „Cu privire la aprobarea bugetului  

    oraşului pe anul 2013”. 

    ___________________________________________________ 

    Raportor dna Agripina Osadceaia, contabil-şef, primăria 

 

         Dna Agripina Osadceaia a dat citire raportului privitor la problema în cauză 

(raportul se anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

         Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, 

şcoala sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

 

 S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

4. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 7/2 

din 12.12.2012 „Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a 

taxelor locale pentru anul 2013 pe teritoriul oraşului Ştefan-Vodă”. 

__________________________________________________ 

Raportor dra Iuliana Bragarenco, specialist pentru planificare, primăria 

 

        Dra Iuliana Bragarenco a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul 

se anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, şcoala 

sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

      Dl Victor Capşa, consilier orăşenesc, antreprenor, a informat că în oraş s-a  deschis 

un „Lambard” care activează fără autorizaţie. 
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      Dl Vladimir Popa, primar al oraşului, a spus că s-a clarifica problema în cauză şi 

consilierii vor fi informaţi la următoarea şedinţă a Consiliului orăşenesc. 

      Dl Valeriu Gaju, consilier orăşenesc, redactor, săptămînalul „Prier”, a exprimat 

indignarea: Cum „Lambardul” activează fără ştirea primăriei. 

       

S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

5. S-A EXAMINAT : 

Cu privire la stabilirea regimului de lucru „Disco-bar” 

a ÎI „Scai Cristina”. 

___________________________________________ 

Raportor dra Iuliana Bragarenco, specialist pentru planificare, primăria 

 

        Dra Iuliana Bragarenco a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul 

se anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, şcoala 

sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

 

6. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la salarizare a personalului 

______________________________ 

Raportor dra Iuliana Bragarenco, specialist pentru planificare, primăria 

 

        Dra Iuliana Bragarenco a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul 

se anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

      Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, şcoala 

sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

       Dl Valeriu Gaju, consilier orăşenesc, redactor, săptămînalul „Prier”, consideră că nu 

este bază legală. 

       Dna Aliona Bîrnă, consilier orăşenesc, specialist principal al serviciului raional 

achiziţii publice, a spus că nu s-a discutat concret nicu o cerere.  
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S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – 10; impotrivă-1; s-a abţinut-1 

 

 

7. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la formarea bunurilor imobile din blocurile 

cadastrale 8501107 şi 85012113. 

__________________________________________ 

      Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                     funciare, primăria 

      Dl Varsanovie Zmeu a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – 10, s-au abţinut – 2 

 

8. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la vînzarea-cumpărarea prin licitaţie publică 

a terenului public din blocul cadastral 8501213. 

____________________________________________ 

      Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                     funciare, primăria 

      Dl Varsanovie Zmeu a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – 9, s-au abţinut – 3 

 

9. Cu privire la divizarea prin separare şi modificarea 

    terenului aferent construcţiilor cu numărul 

    cadastral 8501214066. 

    _________________________________________ 

    Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                   funciare, primăria 



 8 

      Dl Varsanovie Zmeu a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

10.  S-A EXAMINAT: 

Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent 

construcţiei private a cet. Zinoviev Valentina. 

_________________________________________ 

     Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                   funciare, primăria 

      Dl Varsanovie Zmeu a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

11. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/17 din 25.04.2013 

„Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent depozitului 

privat a cet. Staşcu Svetlana” 

__________________________________________________ 

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                   funciare, primăria 

      Dl Varsanovie Zmeu a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 
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S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

12. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent 

clădirei de producere cu destinaţie agricolă, proprietate 

cet. Bilîc Zinaida. 

___________________________________________ 

     Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                   funciare, primăria 

      Dl Varsanovie Zmeu a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

      Dna Zinaida Bilîc, solicitantă, a spus că terenul procurat este prea mic pentru 

necesităţile existente şi a rugat să i se permită cumpărarea unui teren mai mare. 

      Dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii funciare a 

primăriei a explicat că cet. Z.Bilîc poate procura sectorul solicitat formînd relaţii între 

proprietari învecinaţi cu terenurile. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim  

 

13. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului 

aferent apartamentului de locuit cet. Batîr Lidia. 

________________________________________________ 

     Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii  

                   funciare, primăria 

      Dl Varsanovie Zmeu a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 
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14. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la tăierea rasă de renovare, de îngrijire de ijienă 

selectivă în fîşiile forestiere de protecţie, spaţiile verzi şi  

locative a or. Ştefan Vodă. 

_______________________________________________ 

Raportor dl Ion Lungu, pădurar, primăria 

      Dl Ion Lungu a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

15. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la aprobarea plăţilor (taxelor) pentru eliberarea 

certificatelor de urbanism şi a autorizaţiei de construire/ 

desfiinţare. 

_______________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

      Dl Vitalie Rusanovschi, consilier orăşenesc, şef-adjunct al Oficiului teritorial 

Căuşeni al Cencelariei de Stat, a susţinut propunerea dlui Dumitru Luchianov, care 

corespunde normelor legale. Primăria are necesitate de a îmbunătăţi infrastructura 

oraşului. 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

16. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la legalizarea construcţiilor neautorizate 

a cet. Lidia Grigoriev. 

_________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 
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      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

17.  S-A EXAMINAT: 

Cu privire la proiectarea unui balcon a apartamentului, 

proprietate privată, a cet. Leonid Pascari. 

____________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

18.  S-A EXAMINAT: 

Cu privire la proiectarea unui balcon la apartamentul  

cet. Pavel Sclearenco. 

__________________________________________ 

Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 
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S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

19.  S-A EXAMINAT: 

Cu privire la proiectarea unui balcon la apartamentul 

cet. Lidia Luchianov. 

__________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

20.  S-A EXAMINAT: 

Cu privire la proiectarea anexei la magazinul de  

comercializarea mărfurilor industriale a  

cet. Iana Şeremet. 

_______________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

21. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la proiectarea unei sere pe terenul, proprietate  

privată a cet. Tatiana Mancoş. 

_____________________________________________ 
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     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

22. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la permiterea construcţiei unui drum-acces spre 

depozitul magazinului privat a SRL „Tropecs”. 

________________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

      Dl Vladimir Baligari, consilier orăşenesc, director adjunct, şcoala profesională, a 

spus că Consiliul precedent a încojorat casa cu diferite obiecte comerciale, strîmtorînd 

teritoriul. A propus proiectele de decizii de pregătit cu toate amănuntele. 

  

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

  

23. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la construcţia unei anexe la magazinul 

      „Orient” şi proiectarea a unei intrări în subsol, 

      proprietate privată. 

      _______________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 
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A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

24. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la schimbarea destinaţiei a unor încăperi  

în apartamentul nr. 1, proprietate privată a 

cet. Tatiana Cuclenco. 

__________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

25. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la schimbarea destinaţiei a unor încăperi 

în apartamentul nr.1, proprietate privată a cet. Andrei Ardeleanu. 

_____________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 
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26. S-A EXAMINAT: 

     Cu privire la proiectarea anexei la oficiu a 

cet. Tatiana Cuclenco. 

__________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

27. S-.A EXAMINAT: 

Cu privire la schimbarea destinaţiei a unor încăperi 

în apartamentul nr. 19, proprietate privată a  

cet. Iana Şeremet. 

_________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

28. S-A EXAMINAT : 

Cu privire la amplasarea unui panou de publicitate 

pentru S.C. „Anastasia Vasiliţa”. 

________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 
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      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

29. S-A EXAMINAT : 

Cu privire la amplasarea unui panou de publicitate 

pentru ÎI „Mugurel Zinoviev”. 

________________________________________  

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

30. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la amplasarea a două panouri- 

indicatoare pentru SRL „Valdam”. 

_________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 
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S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

31. S-A EXAMINAT : 

Cu privire la respingerea cererii a unui grup de locatari 

din casa bloc locativă nr. 13/1 de pe str. 31 August. 

 ___________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

      Dl Vladimir Baligari, consilier orăşenesc, director adjunct, şcoala profesională. A 

propus nu de demolat construcţia parţială, dacă este posibil să se procedeze omeneşte. 

      Dl Anatol Babilev, solicitant, şi-a cerut scuze pentru construcţia neautorizată şi a 

cerut să nu se demoleze construcţia începută. 

      Dna Maia Roşca, arhitectul-şef al raionului, a accentuat că dl Anatol Babilev a trecut 

procedura la construcţia primului balcon  cu respectarea tuturor cerinţelor legale cu 

păstrarea aspectului existent a blocului. 

      Dl Valeriu Gaju, consilier orăşenesc, redactor-şef a săptămînalului „Prier”, a propus, 

dacă este posibil de lăsat o parte din construcţie. 

      Dl Vitalie Rusanovschi, consilier orăşenesc, şef-adjunct al Oficiului teritorial 

Căuşeni al Cancelariei de Stat, a accentuat că legislaţia nu ne permite nimeni s-o 

încălcăm. 

      Dl Sergiu Moloman, viceprimarul oraşului, a spus că luînd în consideraţie 

imbunătăţirea condiţiilor de trai, cu toată stima faţă de cet. A. Babilev şi de 

ceilalţisolicitanţi, sîntem obligaţi să respectăm procedura legală.Abaterile de la legislaţie 

de tot felul provoacă haos. 

      Dl Grigore Botezat, jurist, primăria, a spus că nu contează omenia, înţelegerea... 

Sîntem obligaţi să respectăm normele legale. În caz contrar judecata ne aşteaptă. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – 10, împotrivă-1, s-a abţinut – 1 

 

32. S-A EXAMINAT : 

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc 

nr. 3/8 din 05.06.2013 „Cu privire la proiectarea  

unui atelier de asamblare a anvelopelor la autoturisme”. 

____________________________________________ 

     Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de 

     arhitectură, construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 
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      Dl Dumitru Luchianov a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

      Dl Ştefan Titorenco, consilier orăşenesc, şef al Direcţiei supravegherea fitosanitară 

şi control semincier, preşedinte a comisiei consultative de specialitate pe problemele 

funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie cpmunală şi ecologie, 

care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

      Dl Gheorghe Harcenco, solicitant, s-a adresat către consilieri să nu se abroge decizia 

în cauză, ţinînd cont de faptul achitării serviciului de arhitectură raională-2000 lei, 

inspecţia ecologică – 700 lei,... 

      Dl Valeriu Gaju. Consilier orăşenesc, redactor-şef al săptămînalului „Prier”, a spus 

că greşala la adoptarea deciziei în cauză demonstrează necesitatea vizării fiecărui proiect 

de decizie de către jurist. În caz contrar nu a vota ordinea de zi.Dl Grogore Botezat, 

juristul primăriei, angajat în serviciu prin cumul.Unde este angajat dl G.Botezat de bază? 

Care este fişa de post a juristului? A propus de căutat o altă candidatură la funcţia de 

jurist, dacă d. G.Botezat nu este în stare să se isprăvească cu funcţiile sale. 

       Dl Grigore Botezat, juristul primăriei, a spus că Codul Muncii permite angajarea 

prin cumul.A adus la cunoştinţa audienţei că este angajat de bază la SC „Linloricom-

Prim” SRL. 

       Dl Vitalie Rusanovschi, consilier orăşenesc, şef-adjunct al Oficiului teritorial 

Căuşeni al Cancelariei de Stat. 

A făcut concluzia că calitatea proiectelor deciziilor doreşte să fie mult mai bună, 

profesionistă. 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – 10, s-au abţinut-1, impotrivă-1 

 

33. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare 

a oraşului Ştefan-Vodă”. 

_________________________________________ 

      Raportor  dl Vladimir Popa, primarul oraşului 

 

      Dl Vladimir Popa a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul se 

anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

      Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, şcoala 

sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

  

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru –unanim 
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34. S-A EXAMINAT: 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc 

Nr. 2/3 din 15.07.2011. 

_____________________________________________ 

Raportori: dl Vladimir Godenciuc, viceprimarul oraşului 

                 dna Galina Deriughin, secretarul Consiliului orăşenesc 

 

      Dnii Vladimir Godenciuc şi Galina Deriughin au dat citire rapoartelor privitor la 

problema în cauză (rapoartele se anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

 

      Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, şcoala 

sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

  

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru –unanim 

 

35. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la ridicarea mandatului de consilier 

      orăşenesc. 

       _____________________________________ 

Raportor dna Galina Deriughin, secretarul Consiliului orăşenesc 

 

     Dna Galina Deriughin a dat citire raportului privitor la problema în cauză (raportul 

se anexează) 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

 

      Dl Ghenadie Palancean, consilier orăşenesc, antrenor, Fotbal Club „Atletic”, şcoala 

sportivă raională, preşedintele comisiei consultative de specialitate pe probleme de 

economie, buget, finanţe, raporturi patrimoniale, administraţie publică, cooperare 

intercomunală şi transfrontalieră, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

  

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru –unanim 

 

 

          Preşedintele şedinţei consiliului                                       Vladimir Baligari 

 

           Contrasemnează: 

         Secretarul Consiliului orăşenesc                                      Galina Deriughin 
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