
    Republica Moldova 

    Raionul Ştefan Vodă 

CONSILIUL ORĂŞENESC 

      ŞTEFAN VODĂ 

 

PROCES-VERBAL  nr. 3 

din 05 iunie  2013 

 

al şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă 

 

Total consilieri-17,  prezenţi-15; absenţi motivate-2 (V.Capşa, A.Mihailevschi). 

 

Invitaţi –  20 ( lista se anexează) 

 

          Preşedintele şedinţei –  dl Valeriu Gaju 

          Consilierul care va semna decizia Consiliului în cazul în care preşedintele 

şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna – dl Ştefan Titorenco 

           

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  audierea dării de seamă a Casei de cultură pe perioada anilor 2011- 

    2012. 

          Raportor Maria Romanciuc, director al Casei de cultură 

2. Cu privire la permiterea sistării activităţii grădiniţei de copii nr. 3 din or. Ştefan    

    Vodă în perioada 10 iunie-22 iulie 2013 

             Raportor dna Agripina Osadceaia, contabil-şef, primăria 

3. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 7/4 din 12 decembrie  

    2012. 

             Raportor dna Agripina Osadceaia, contabil-şef, primăria 

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

    din 12.12.2012 „Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului pe anul 2013” 

              Raportor dna Agripina Osadceaia, contabil-şef, primăria 

 

5. Cu privire la schema de salarizare a personalului. 

             Raportor dna Iuliana Bragarenco, specialist pentru planificare, primăria 

6. Cu privire la proiectarea unui acaret-depozit pe terenul aferent a casei cet.  

    Vladimir Baltag. 

             Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

                  construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

7. Cu privire la proiectarea unui garaj pe terenul aferent a casei cet. Vera Diocher. 

             Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

              construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 
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8. Cu privire la proiectarea unui atelier de ansamblare a anvelopelor la autoturisme. 

              Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

              construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

9. Cu privire la proiectarea unui garaj pe terenul aferent al obiectului comercial,  

      proprietate privată, a cet. Galina Bulgari. 

              Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

              construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

10. Cu privire la schimbarea destinaţiei a apartamentului nr. 17, proprietate privată  

      a cet. Veaceslav Haret. 

              Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

              construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

11. Cu privire la demolarea a unor gherete amplasate pe teritoriul urbei 

              Raportor dl Dumitru Luchianov, specialist în problemele de arhitectură,  

              construcţie, gospodărie comunală şi drumuri, primăria 

 

12. Cu privire la  notificarea Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat cu 

nr. de ref. 1304/OT3-250 din 07.05.2013 . 

                  Raportor dl Sergiu Moloman, viceprimarului oraşului 

13.  Cu privire la formarea bunurilor imobile din blocurile cadastrale 8501103 şi      

       8501106. 

      Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea   

                     proprietăţii funciare, primăria 

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

      blocul cadastral 8501103. 

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea  

                      proprietăţii funciare, Primăria 

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

      blocul 8501106. 

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea  

                      proprietăţii funciare, primăria 

16. Cu privire la formarea bunului imobil cu numărul cadastral 8501107215. 

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea  

                      proprietăţii funciare,  primăria 

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

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea  

                      proprietăţii funciare, primăria 

18. Cu privire la completarea şi modificarea deciziei nr. 1/13 din 21.02.2013” Cu  

      privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcţiilor parcului pentru  

      păstrarea maşinelor agricole”. 

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea  

                      proprietăţii funciare, primăria 

 

19. Cu privire la permiterea întreprinderii pentru Silvicultură „Tighina” executarea  

      lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecţie a cîmpurilor  

      agricole. 
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       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea  

                      proprietăţii funciare,  primăria 

20. Cu privire la modificarea sectoarelor de teren cu numerele cadastrale 8501213  

       şi 8501213104. 

       Raportor dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea   

                      proprietăţii funciare,  primăria 

21. Cu privire la atribuirea denumirii străzilor Grigore Vieru şi Cetatea Albă. 

                 Raportor dl Sergiu Moloman, viceprimarului oraşului 

22.Cu privire la participarea delegaţiei or. Ştefan Vodă în cadrul manifestărilor 

culturale şi stabilirea relaţiilor de cooperare cu mun. Roman, România 

                 Raportor dl Sergiu Moloman, viceprimarului oraşului 

 

1. S-A EXAMINAT: 

    Cu privire la audierea dării de seamă a Casei 

    de cultură pe perioada anilor 2011-2012. 

     ____________________________________ 

       Raportor dna Maria Romanciuc, director al Casei 

                      de cultură 

       Dna Maria Romanciuc a dat citire raportului privitor la problema în cauză 

(raportul se anexează) 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

     Dl Vitalie Durbalov, consilier orăşenesc, pensionar, secretarul comisiei 

consultative de specialitate pe problemele de protecţie socială, învăţămînt, sănătate 

publică, tineret, sport, culte, cultură şi turism, care a adus la cunoştinţa consilierilor 

avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

     Dl Sergiu Moloman, viceprimarul oraşului (raportul se anexează) 

     Dl Vitalie Rusanovschi, consilier orăşenesc, director, Centrul „Rural-21”, şi-a 

exprimat opinia că intenţia de audiere a darii de seamă a instituţiilor publice  este o 

practică binevoitoare şi folositoare, care ne obligă şi pe noi, consilierii, să venim, 

cu un anumit ajutor,susţinere, sprigin. A menţionat că se mîndreşte cu colectivul 

Casei de cultură.Intenţia Casei de cultură este de a demonstra potenţialul. A propus 

cît mai mult de şă se implice colectivul Casei de cultură în atragerea tineretului. 

mai ales, cît şi a persoanelor mature în activitatea instituţiei. 

A propus de a organiza festivaluri culturale, ce ne va deosebi pe fonul raional, de a 

îmbunătăţi pe viitor infrastructura. 

       Dl Valeriu Gaju, consilier orăşenesc, redactor-şef, septămînalul „Prier”. 

       A spus că dl Sergiu Moloman bine a menţionat în raportul său activitatea 

colectivului Casei de cultură, dar prea modest. 

A propus de apreciat pozitiv activitatea colectivului Casei de cultură.A încurajat 

colectivul Casei de cultură pentru viitor. 

 

S-A DECIS: (decizia se anexează) 

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

    Cu privire la permiterea sistării activităţii grădiniţei  

    de copii nr. 3 din or. Ştefan Vodă în perioada 10 iunie- 

    22 iulie 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. 

       Dl Vitalie Durbalov, consilier orăşenesc, pensionar, secretarul comisiei 

consultative de specialitate pe problemele de protecţie socială, învăţămînt, sănătate 

publică, tineret, sport, culte, cultură şi turism, care a adus la cunoştinţa consilierilor 

avizul pozitiv a comisiei pe problema în cauză. 

       Dna Larisa Afanasiev, şefa grădiniţei de copii nr. 3 din or. Ştefan Vodă, a 

explicat audienţei necesitatea sistării activităţii grădiniţei în perioada 10.06.-

22.07.2013 în legătură cu necesitatea stringentă a lucrărilor de reparaţie. A fost 

organizat sindaj în toate grupele din grădiniţă, din 234 de părinţi – 6 nu au 

acceptat. Centrul sănătăţii publice nu permite activitate grădiniţei în perioada 

reparaţiei cu scopul ivitării traumatismului copiilor.Viaţa şi sănătatea copiilor este 

mai presus de tot. 

 

 S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

3. S-A EXAMINAT: 

    Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc 

    nr. 7/4 din 12 decembrie 2012 

     ____________________________________________ 

    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 
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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 şi completarea deciziei 

    Consiliului orăşenesc nr. 7/6 din 12.12.2012 

     „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 

 

5. S-A EXAMINAT: 

    Cu privire la schema de salarizare a 

    personalului. 

    _____________________________ 

    Raportor dna Iuliana Bragarenco, specialist pentru planificare, primăria 

       Dna 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 propus de stabilit 

salariul dlui Botezat Grigore, jurist, de 2000 lei.Avizul comisiei pozitiv. 

      Dl Boris Nacai, consilier orăşenesc, pensionar, a menţionat că lucrul juridic în 

primărie s-a inviorat şi consideră că salariul pentru jurist să rămînă de 2500 lei. 

      Dl Grigore Botezat, jurist, primăria. A spus că pentru un proces de judecată se 

achită circa 10 mii lei. 
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      Colegilor le este ridicol că are salariul de 2500 lei.A adus la cunoştinţa 

audienţei cîte dosare s-au căştigat în procesele de judecată. 

      Dna Aliona Bîrna, consilier orăşenesc, specialist principal al serviciului 

raional achiziţii publice. 

      A propus de stabilit salariul juristului de 1500 lei, luînd în consideraţie 

programul de activitate parţial şi nu 8 ore.Aşa este sistemul APL. 

       Consideră că primăria trebue să angajeze o persoană în funcţie de jurist, care 

va apăra interesele APL în judecată şi va acorda ajutor juridic specialiştilor 

primăriei. 

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

susţinut propunerea dnei A.Bîrnă de angajat jurist în primărie nu prin cumul, a 

propus pe parcursul anului de întors la problema dată.A propus de mers treptat, 

privitor la salariu de eşalonat – 2000 lei. Pe parcursul anului ne vom întoarce la 

problema dată. 

       Dl Rusanovschi Vitalie, consilier orăşenesc, director, Centrul „Rural-21”.Este 

necesar de altă părere pentru a evalua capacităţile juristului. La moment nu 

dispunem de fişa de post care va ilucida timpul de activitate prin cumul, 

problemele de funcţie, ajutor special pentru perfectarea actelor normative, 

consecinţele în rezultat vor fi pozitive. 

       Dl Vladimir Popa, primarul or. Ştefan Vodă, a spus că lucrează cot la cot cu 

juristul, vede rezultatele pozitive în activitatea juristului.Consideră ca salariul 

stabilit corespunde muncii depuse de jurist. 

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

spus că este util de ţinut cont de expunerea dlor V.Rusanovschi şi A. Bîrnă de 

asistat la activitatea perfectării documentelor normative. 

 

S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

6.  S-A EXAMINAT: 

    Cu privire la proiectarea unui acaret-depozit 

    pe terenul aferent a casei cet. Vladimir Baltag 

    _____________________________________ 

    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 

 

  7. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la proiectarea unui garaj pe terenul aferent 

      a casei cet. Vera Diocher. 

      __________________________________________ 

      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 

 

8. S-A EXAMINAT: 

    Cu privire la proiectarea unui atelier de ansamblare 

    la  autoturisme. 

    _________________________________________ 

     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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9. S-A EXAMINAT : 

    Cu privire la proiectarea unui garaj pe 

    terenul aferent obiectului comercial, 

    proprietate privată, a cet. Galina Bulgari 

    _________________________________ 

    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 

 

10. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la schimbarea destinaţiei a apartamentului nr. 17, 

      proprietate privată cet. Veaceslav Haret. 

      _______________________________________________ 

      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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11. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la demolarea a unor gherete amplasate 

      pe teritoriul urbei. 

      ________________________________________ 

      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 local, director-adjunct, şcoala Profesională 

Polivalentă, a propus de demolat toate gheretele  din oraş. 

       Dl Vladimir Popa, primarul oraşului, a propus de demolat nu numai 4 gherete 

din proiectul deciziei, dar toate gheretele, amplasate neautorizat. 

       Dl Vladimir Godenciuc, viceprimarul oraşului a propus pe viitor de demolat 

gheretele: 2 de pe str. Trandafirilor, 1 de pe str. Victoriei, nu numai din centrul 

oraşului. Apropo ce priveşte ghereta de ziare (Centrul de Poştă). Din 2009 pînă în 

prezent nu era posibilitate de reparat şi vopsit? 

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

propus de adus în ordine ghereta pînă la hramul oraşului. 

        Dl Anatolie Caliman, conducătorul Centrului „Poşta Moldovei”, oficiul 

Ştefan Vodă, a adus la cunoştinţa audienţei corespondenţa de 3-4 ani cu primăria 

despre demolarea gheretei şi promisiunele conducerii republicane „Poşta 

Moldovei”. A cerut de stabilit termenul demolării gheretei pînă la 01.10.2013, 

luînd în consideraţie promisiunea conducerii noi a Centrului republican „Poşta 

Moldovei” în timpul de pînă la 2 luni să fie demolată ghereta actuală şi instalată o 

gheretă nouă modernă. 

         Dl Ion Serbenco, antreprenor, a cerut să i se permită să nu demoleze ghereta. 

În prezent neavînd surse financiare, nu poate începe afacere în ghereta cu pricina. 

Dar în viitorul apropiat a începe comercializarea apei, cufasului din ghereta în 

cauză. 

         Dl Sergiu Moloman, viceprimarul oraşului, a accentuat că este încălcată 

poziţia aliniatului străzii.Apar probleme juridice din momentul amplasării. Este 

încălcată planificarea urbană. 

         Dl Mihail Oborocean, antreprenor, a informat cî în prezent activează în 

încăperea arendată.În timpul apropiat, peste o lună, trece din gheretă să activeze. 
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         Dl Vladimir Popa, primarul oraşului a accentuat că întrebarea nu este 

pregătită.Crede că este necesar  să se implice personal în problema în cauză. 

         Dl Valeriu Gaju, consilier orăşenesc, redactor-şef, săptămînalul „Prier”.A 

spus că cu toată stima faţă de dl D.Luchianov, cu caracter blajin, dar trebue să fim 

principiali, corecţi. 

   

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – -10; s-au abţinut-5 

 

12. S-A EXAMINAT : 

      Cu privire la modificarea Oficiului teritorial 

      Căuşeni al Cancelariei de Stat cu nr. de ref. 

      1304/OT
3
-250 din 07.05.2013. 

      __________________________________ 

    Raportor dl Sergiu Moloman, viceprimarul oraşului Ştefan Vodă 

 

       Dl Sergiu Moloman 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, director, Centrul „Rural-21”. 

A menţionat că proiectele de decizii trebuie să fie pregătite profesionist, juridic 

corecte. 

       Dl Dumitru Cheptănari, şef, Oficiul Teritorial Cadastru, filiala Ştefan Vodă 

al ÎS „Cadastru” 

A informat audienţa că Agenţia „Cadastru” îşi asumă responsabilitatea de finisarea 

construcţiei în 3 ani 

 

 S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – unanim 

 

13. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la formarea bunurilor imobile din blocurile  

      cadastrale 8501103 şi 8501106. 

      __________________________________________ 

      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) 
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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, director, Centrul „Rural-21”, a 

propus proiectele să fie foarte clare, schemele să se demonstreze pe proiector. 

       Dna Aliona Bîrnă, consilier orăşenesc, specialist principal al serviciului 

raional achiziţii publice, a propus în proiectele de decizii de dat mai multe detalii şi 

descrieri.Nu persistă o claritate. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – pentru-12; împotrivă-1;  

                      s-au abţinut-2 

 

14. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la vînzarea-cumpărarea prin licitaţie publică 

      a terenului public din blocul cadastral 85001103. 

      ____________________________________________ 

      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 – pentru-12;  

                      s-au abţinut-3 

 

15. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la vînzarea-cumpărarea prin licitaţie publică a 

      terenului public din blocul 8501106 

       _____________________________________________ 

      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) 
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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 – pentru-12;  

                      s-au abţinut-3 

 

16. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la formarea bunului imobil cu 

      numărul cadastral 85001107215. 

      ________________________________ 

     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 – pentru-13;  

                      s-au abţinut-2 

 

17. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la vînzarea-cumpărarea prin licitaţie publică 

      a terenului public. 

      ____________________________________________ 

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 
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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 – pentru-13;  

                      s-au abţinut-2 

 

18. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la completarea şi modificarea deciziei nr. 1/13 

      din 21.02.2013 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului 

      aferent construcţiilor parcului pentru păstrarea maşinelor agricole”. 

      ___________________________________________________ 

     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 – pentru-13;  

                      s-au abţinut-2 

 

19. S-A EXAMINAT: 

     Cu privire la permiterea întreprinderii pentru 

      Sivicultură „Tighina” executarea lucrărilor de 

      reabilitare a perdelelor forestiere de protecţie 

      a cîmpurilor agricole. 

      ____________________________________ 

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 

 

20. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la modificarea sectoarelor de teren cu 

      numerele cadastrale 8501213 şi 8501213104 

      ______________________________________ 

 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. 

      Dl Vladimir Chetrari, colaborator a Inspectoratului de poliţie Ştefan Vodă, a 

informat că Inspectoratul de poliţie este foarte limitat ce priveşte terenul 

aferent.Fîntîna şi parcarea se află pe terenul judecătoriei. Instanţele din jur au 

strîmtorat terenul Inspectoratului de poliţie. Nu sa ţinut cont de cerinţele actuale şi, 

nedispunînd de teren, nu avem posibilitate de dezvoltare. 

     Dl Varsanovie Zmeu, specialist pentru reglementarea proprietăţii funciare, 

primăria.Terenul aferent a judec[toriei este coordonat cu institutul de proiectare. 

      Dl Vladimir Godenciuc, viceprimarul oraşului. A spus că această problemă a 

fost de dorit de ridicat mult mai înainte. 

 

S-A DECIS : (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – 14; s-a abţinut – 1 

 

21. S-A EXAMINAT : 

      Cu privire la atribuirea denumirii străzilor  

      Grigore Vieru şi Cetatea Albă 

      _________________________________ 

      Raportor dl Sergiu Moloman, viceprimarul oraşului Ştefan Vodă 

 

       Dl Sergiu Moloman 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 
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cpmunală şi ecologie, care a adus la cunoştinţa consilierilor avizul pozitiv a 

comisiei pe problema în cauză. 

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

achiziţii publice. A susţinut propunerea dlui Sergiu Moloman.La rîndul său a 

propus poate bulevardul de numit Grigore Vieru, să nu provocăm incomodităţi 

instituţiilor amplasate pe porţiunea străzii 31 August – de la piaţa centrală pînă la 

str. Testemiţeanu. 

      Dl Grigore Botezat, jurist, primăria. A spus că propunerea este normală. La 

ministere se schimbă denumirea şi nu este tragedie. 

      Dl Valeriu Gaju, consilier orăşenesc, a susţinut propunerea foarte bună, 

gîndită.  

      Poet de valoare europeană. 

 

S-A DECIS: (decizia se anexează) 

AU VOTAT: pentru – 12, s-au abţinut-3 

 

22. S-A EXAMINAT: 

      Cu privire la participarea delegaţiei or. Ştefan Vodă  

      În cadrul manifestărilor culturale şi stabilirea relaţiilor  

      de cooperare  cu mun.Roman, România 

      ___________________________________________ 

     Raportor dl Sergiu Moloman, viceprimarul oraşului Ştefan Vodă 

 

       Dl Sergiu Moloman 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 – 14, s-au abţinut-1 

 

 

         Preşedintele şedinţei consiliului                                       Valeriu Gaju 

 

           Contrasemnează: 

         Secretarul Consiliului orăşenesc                                      Galina Deriughin 
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