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                                                                               Anexă 
                                                                               la dispoziţia Primarului General 
                                                                               al municipiului Chişinău 
                                                                               nr.  11 – CMC  din  15.12.2014 

 
 

ORDINEA DE ZI 
a şedinţei extraordinare a Consiliului municipal Chişinău 

din 18 decembrie 2014 
 
1. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2015 în prima 

lectură. 
RAPORTOR: Veronica Herţa, şef al Direcţiei 
generale finanţe 

  
2. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal 

Chişinău pe anul 2013.  
RAPORTOR: Veronica Herţa, şef al Direcţiei 
generale finanţe 

 
3. Cu privire la aprobarea contractelor de garanţie, despăgubire şi suport al 

proiectului “Îmbunătăţirea  serviciilor de aprovizionare cu apă şi tratare a apelor uzate 
în municipiul Chişinău”.  

RAPORTOR: Veronica Herţa,  şef al Direcţiei 
generale finanţe 

 
4. Cu privire la transmiterea instituţiilor din domeniul menţinerii ordinei 

publice. 
RAPORTOR: Veronica Herţa, şef al Direcţiei 
generale finanţe 

 
5. Cu privire la mersul executării bugetului municipal Chișinău pe primele 9 

luni ale anului 2014. 
RAPORTOR: Veronica Herţa, şef al Direcţiei    
generale finanţe 

 
6. Cu privire la angajarea unui credit bancar de către Î.M. „Parcul urban de 

autobuze”. 

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef al Direcţiei 
generale transport public şi căi de comunicaţie 
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7. Cu privire la aprobarea Înţelegerii de Cooperare între oraşele Şimleu 
Silvaniei, judeţul Sălaj (România) şi sectorul Râşcani al municipiului Chişinău 
(Republica Moldova).  

RAPORTOR: dl Mihai Cîrlig, pretor al sectorului 
Râşcani 
 

 8. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău 
nr. 7/60 din 05.09.2013 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 
Vlaicu Pârcălab, 55 lit. B, B2 (etajele 1, 2) S.R.L. “PAJURA ALBĂ”. 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al 
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 
patrimoniale 
 

9. Cu privire la conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 
Chişinău 

 
1. Cu privire la conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 

Chişinău (Vladimir Curbet). 
2. Cu privire la conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 

Chişinău (Vladimir Beşleagă). 
3. Cu privire la conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 

Chişinău (Ion Ungureanu). 
RAPORTOR: Violeta Crudu, şef al Direcţiei 
social – umanitare şi relaţii interetnice 

 
10.  Cu privire la edificarea plăcii comemorative 

 
1. Cu privire la edificarea plăcii comemorative „Chiril Alexei Draganiuc”  pe str. 

Serghei Lazo, nr. 26.  
2. Cu privire la edificarea plăcii comemorative “Voluntar Grigore Vârtosu” din 

str. Grigore Vârtosu, nr. 10. 
3. Cu privire la edificarea plăcii comemorative  “Tudor Gheorghiţă” pe Drumul 

Viilor, nr. 28. 
4. Cu privire la edificarea plăcii comemorative ”Ion Stici” pe str. George 

Coşbuc, nr. 24. 
5. Cu privire la edificarea plăcii comemorative  „Liviu Deleanu” pe str. Liviu 

Deleanu, nr. 1. 
6. Cu privire la edificarea plăcii comemorative ”Leonida Lari”. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 
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11. Cu privire la amplasarea bustului lui Constantin Stere pe bulevardul Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 200. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcției generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
12. Cu privire la modificarea componenţei Comisiei teritoriale pentru indexarea 

depunerilor băneşti ale cetăţenilor. 
RAPORTOR: Diana Gurschi, șef al Direcției 
juridice 

         
13.  Cu privire la delegarea de împuterniciri. 
                                             RAPOTOR: Diana Gurschi, şef al Direcţiei juridice  

 
14. Despre operarea unor modificări și completări în decizia Consiliului 

municipal Chișinău nr. 51/2 din 11.07.2006 ”Cu privire la aprobarea metodologiei 
calculării și reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de 
transport de călători și a Regulamentului privind modalitatea de examinare și aprobare 
a tarifelor pentru serviciile prestate de operatorii de transport de călători în raza 
municipiului Chișinău”. 

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef interimar al 
Direcţiei generale transport public şi căi de 
comunicaţie 
 

15.Cu privire la aprobarea Contractului privind prestarea serviciilor de transport 
public, încheiat între Primăria municipiului Chişinău şi Î.M. „Parcul urban de 
autobuze”. 

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef al Direcţiei 
generale transport public şi căi de comunicaţie 
 

16.Cu privire la aprobarea principiilor generale de implementare a sistemului de 
taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău. 

RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef interimar al 
Direcţiei generale transport public şi căi de 
comunicaţie 
 

17. Cu privire la aprobarea Studiului final privind contractarea pe  bază de 
performanţe a lucrărilor de întreţinere multianuală a drumurilor din municipiul 
Chişinău. 
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RAPORTOR: Igor Gamreţki, şef interimar al 
Direcţiei generale transport public şi căi de 
comunicaţie 

 
18. Despre abrogarea unor puncte în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 

5/5 din 13 mai 2010 “Cu privire la recepționarea obiectivelor și transmiterea lor la 
balanță” și nr.1/14 din 25 ianuarie 2012 “Cu privire la recepționarea obiectivelor și 
transmiterea lor la balanță”. 

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, şef al Direcţiei 
management financiar 
 

19. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală 
 

1. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor electrice de 
iluminat exterior din str. Alba-Iulia nr.83/2 de la S.A.”Ago-Dacia” și 
transmiterea acestora la balanța Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat ”Lumteh”. 

2. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor electrice de 
iluminat exterior din str. Alba-Iulia nr.113 de la Compania de construcție 
”BASCONSLUX” și transmiterea acestora la balanța Î.M. Rețelele Electrice de 
Iluminat ”Lumteh”. 

3. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală și a rețelelor electrice de 
iluminat exterior din orașul Durlești, str. Vovințeni, și transmiterea acestora la 
balanța Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat ”Lumteh”. 

4. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală și transmiterea rețelelor de 
apeduct și canalizare exterioare ale blocului de locuințe cu 6 apartamente din 
str. Nicolae H. Costin, nr.48/2 la balanța S.A.”Apă-Canal Chișinău”. 

5. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală și transmiterea rețelelor de 
apeduct și canalizare exterioare ale blocului de locuințe lit. B, cu 10 etaje, 56 
apartamente, sala de festivități și parcare subterană din bd. Mircea cel Bătrân, 
20/2 (secția 2 ) la balanța S.A.”Apă-Canal Chișinău”. 

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, şef al Direcţiei 
management financiar 

 
20. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

nr.8/3 din 20.12.2012 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului – tip de funcționare a 
bazinelor de înotat ale instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău”. 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, şef 
al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 
 

21.Cu privire la operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ 
preuniversitar în anul de studii 2014-2015. 
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RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, şef 
al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 
 

22.Cu privire la transferarea Liceului teoretic ”Pro Succes” și ale liceelor 
teoretice nr. 1 și nr. 2. 

RAPORTOR: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, şef 
al  Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 
23.Cu privire la celebrarea nunților cuplurilor longevive și omagierea 

persoanelor centenare (longevive) în mun icipiul Chișinău. 
RAPORTOR: Violeta Crudu, şef  al Direcţiei 
social-umanitară și relații interetnice 
 

24.Cu privire la desfiinţarea casei de tip familial. 
RAPORTOR: Svetlana Chifa, şef al Direcţiei 
municipale pentru protecţia drepturilor copilului 

 
25.Privind instituirea Serviciului social “Plasament familial pentru adulţi” pe 

lângă Direcţia generală asistenţă socială.  
RAPORTOR: Valeriu Negru, şef interimar al 
Direcţiei Generale Asistenţă Socială 

 
26.Cu privire la modificarea Statutului Ansamblului folcloric cu titlul model 

„Plăieşii”.   
RAPORTOR: Ana–Lucia Culev, şef, al Direcţiei 
cultură a Primăriei municipiului Chişinău 

 
27.Cu privire la instituirea Comisiei mixte de rechiziții. 

RAPORTOR:  Vitalie Barcari, comandantul 
Centrului militar al municipiului Chișinău  

 
          28. Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective la balanță.           

RAPORTOR: Roman Sofroni, șef al Direcției 
Construcții Capitale 
 

29.Cu privire la recepţionarea şi transmiterea la balanţă a obiectivului 
Reconstrucţia lacului de acumulare „Valea Morilor”. 

RAPORTOR:  Roman Sofroni, şef al Direcţiei 
construcţii capitale 

           30.Despre operarea unor modificări în decizia  CMC nr. 3/2 din 18.03.2010 
’’Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului ”Blocul locativ 
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cu 80 de apartamente din str. Nicolae Milescu Spătarul, 21/5”. 
RAPORTOR: Roman Sofroni, șef,  Direcției 
Construcții Capitale 

 
31.Cu  privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii Municipale 

Specializate ”Liftservice”. 
RAPORTO: Ion Stanciu, director al Î.M.S. 
”Liftservice” 

 
32.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M. ”Asociația de gospodărire a 

spațiilor verzi”. 
RAPORTOR: Eliferii Haruța, șef al Î.M. 
”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”. 

 
33.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Centrului Municipal de Plasament 

și Reabilitate a Copiilor de Vîrstă Fragedă. 
RAPORTOR: Valentina Canariov, manager, 
Centrul Municipal de Plasament și Reabilitate a 
Copiilor de Vîrstă Fragedă 

 
34.Cu privire la expunerea unor loturi de pământ la licitaţii funciare (2 

proiecte)  

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
35.Cu privire la aprobarea Planului urbanistic 

 
1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea 

cartierului cuprins în perimetrul str. Cornului – Drumul Taberei – râul Durleşti. 
2. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu (în volum redus, obiectivul 

nr. 3144) privind amplasarea unui complex locativ cu obiective de menire social-
culturală şi parcări subterane din str. Otovasca, 13. 

3. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic general al comunei Truşeni.  
RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
36.Cu privire la autentificarea dreptului de folosință asupra loturilor de pământ 

din str. Ion Pelivan, 17/5 Comunității religioase Biserica Creștină Evanghelică 
Baptistă  ”Emanuel” din mun. Chișinău. 
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RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
37.Cu privire la permisiunea de a amenaja un lot de pământ din str. V. Kovtun  

(dlui Gheorghe Porumbescu). 
RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
    38.Cu privire la organizarea unui drum de acces 

 
1. Cu privire la organizarea unui drum de acces și stabilirea dreptului de 

proprietate municipal aferent imobilelor din Calea Orheiului, 25. 
2.  Cu privire la formarea unui teren municipal pentru organizarea drumului de 

acces di str. Melestiu, 1/1, 1/2. 
RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
    39.Cu privire la transmiterea unui teren 

 
1. Cu privire la transmiterea unui teren din str. Grădina Botanică, 14/3 (gestionar – 

Sanatoriul preventoriu de bază „S.P.B. Constructorul” Î.S.).  
2. Cu privire la transmiterea unui lot de pământ din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 69.  
3. Cu privire la transmiterea unui teren din str. Sfatul Ţării, 37 în proprietatea publică 

a statului (gestionar – Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova).  
4. Cu privire la transmiterea unui teren din str. A. Corobceanu, 10 în proprietatea 

publică a statului (gestionar – Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova). 
5. Cu privire la transmiterea unui teren  din str. Cantonului, 6 în proprietatea publică a 

statului (gestionar – Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. 
6. Cu privire la transmiterea unui lot de pământ din str. Kiev, 5 Liceului-Internat 

Republican de Muzică ”Ciprian Porumbescu”. 
7. Cu privire la transmiterea unui lot de pământ din str. Kiev, 1 Liceului-Internat 

Republican de Muzică ”Ciprian Porumbescu”. 
RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

    
    40.Cu privire la stabilirea hotarelor unor terenuri 
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1. Cu privire la stabilirea hotarelor unor terenuri proprietate publică a statului. 
2. Cu privire la stabilirea hotarelor terenului din bd. Cuza Vodă, 8/1 proprietate 

publică a statului. 
RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
  41.Despre delimitarea unor terenuri 
 

1. Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din șos. Muncești, 15. 
2. Despre delimitarea unor terenuri și stabilirea relațiilor funciare. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
42.Cu privire la atribuirea în folosinţă  
 

1. Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din str. Melestiu, 18 a Direcției 
educație, tineret și sport sectorul Centru. 

2. Cu privire la darea în folosință a unor loturi de pământ Combinatului de materiale 
de construcție „MACON” S.A. 

3. Cu privire la atribuirea în folosinţă a unui teren din str. Maria Drăgan, 1 Teatrului 
municipal de păpuşi „GUGUŢĂ”. 

4. Cu privire la atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din str. Nicolae Milescu 
Spătarul, 19/4 Cooperativei de construcţie a locuinţelor nr. 191. 

5.   Cu privire la autentificarea dreptului deținătorului de teren din str. Nicolae Sulac, 
14 Parohiei Ortodoxe Române cu hramul „Sfânta Cuvioasa Parascheva”. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 
 

43.Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ 
 

1. Cu privire la prelungirea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. 
Vadul lui Vodă, 100/6 cu Întreprinderea Individuală ”DUMBRAVA-
BRIUHOVA”. 

2. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. 
Meşterul Manole, 5 Societăţii cu răspundere limitată „FEDMOL”. 

3. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str. Miron 
Costin, 5 Societăţii comerciale „ADD-PRODUCTION” S.R.L. 
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RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 

 
44.Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă 

 
1. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Ginta Latină, 9/5 cu dl Iulian Donescu. 
2. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sarmizegetusa, 25/2, dlui 

Alexandru Sclearuc și dnei Natalia Sclearuc. 
3. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sarmizegetusa, 25/1, 

dnei Claudia Popescu și dlui Alexandru Popescu. 
4. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sarmizegetusa, 25/2 dnei 

Margareta Grițco. 
5. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare  de arendă a unui lot de pământ din str. 

str. Ghibu, 3 cu Firma iniţiativă ecologică „ŞALTOIANCA". 
6. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 

Vasile Alecsandri, 121 cu dl Roberto Pace şi dna Natalia Derkach. 
7. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ  din str. 

Valea Crucii, 22/2 cu C.C.G. nr.133. 
8. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. 

Mircea cel Bătrân, 7 cu Firma „NEWSTAR” S.R.L.  
9. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din 

str. Columna, 88 cu Societatea cu răspundere limitată „MOBILĂ-MARKET”. 
10. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Mitropolit Varlaam, 63 

SRL „MONOGRAMA”.  
11. Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din bd. Dacia, 73/7 

Cooperativei de producţie “FERONIA”.  
12. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă cu titularii drepturilor de 

proprietate asupra bunurilor imobile din str. Alba-Iulia, 75.  
13. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Ieşilor, 30 Societăţii  

comerciale Clubul „VITAPARC” S.R.L.  
14. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Primar Gherman Pîntea, 

185 dnei Natalia Nacu.  
15. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Meşterul Manole, 5 dlui 

Ilie Mihailaş şi dnei Maria Mihailaş.  
16. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Meşterul Manole, 5 dlui 

Fiodor Plămădeală.  
17. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. 

M. Sadoveanu, 12/2 cu Firma “AGO-DACIA” S.A. 
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18.   Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. 
M. Kogălniceanu, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4  Firmei “AGO-DACIA” S.A. 

19. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Mircea cel Bătrân Firmei 
“PIRONDELLO” S.R.L.  

20. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 
Ismail, 58 cu dl Iosif Corjan şi dna Raisa Benni.  

21. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. 
A.Şciusev, 72 cu dna Ludmila Bulgacova.  

22. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Meşterul Manole, 5 dlui 
Tudor Munteanu şi dnei Alexandra Munteanu.  

23. Cu privire la atribuirea în arendă a unor loturi de pământ din str. Alba-Iulia, 75 
Întreprinderii mixte “ORANGE MOLDOVA” S.A.  

24. Cu privire la restabilirea relaţiilor funciare de arendare a unui lot de pământ din bd. 
Dacia, 30/3 cu Banca comercială “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.  

25. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din bd. 
Cuza-Vodă, 18/2 cu dl Tudor Bodrug. 

26. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. A. Puşkin Societăţii cu 
răspundere limitată „SOVILERUS”.  

27. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Podgorenilor, 91 a 
Societăţii comerciale „VLACOTAL” S.R.L.  

28. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare a lotului de pământ din Calea 
Orheiului, 113/1 Societăţii cu răspundere limitată “GLORINAL”.  

29. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. N. 
Testemițanu, 29/6 cu Întreprinderea individuală ”GHEORGHIȚA S.V.” 

30. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din str. 
Serghei Lazo, 15 cu dna Larisa Arhip. 

31. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 
Uzinelor, 249/1 cu Cooperativa de construcție a garajelor nr. 61. 

32. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din str. 
Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 28/1, cu dl Oleg Rubinştein. 

33. Cu privire la reperfectarea relațiilor de arendare a lotului de pământ din str. N. 
Testemițanu, 29/6 cu Societatea Comercială „RUDIVEST” S.R.L. 

34.  Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a unor  loturi  de pământ 
din str. N. Testemițanu, 29/3 S.R.L. ”ECONORD-IND”. 

35. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Valea Albă, ½ dlui Iurie 
Balerca. 

36. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendare a unor loturi de pământ din 
str. Maria Drăgan, 21 cu S.A. ”MONTEC”, firma ”ELECTRODESING” S.R.L., 
Societataea comercială ”ISI-BLOC” S.R.L. și Î.C.S. ”RED UNION FENOSA” 
S.A. 
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37. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. 
Cuza-Vodă, 36/4 S.R.L. ”LARAN PRIM”. 

38.Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. 
Podgorenilor, 93 cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. 

39. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar terenului privat din 
str. Visterniceni, 42 Societăţii cu răspundere limitată „MADECO-PRIM”. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii 
funciare 
 

45.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat 
 

1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu 
răspundere limitată ”LIMOROM COM”S.R.L din șos. Muncești. 

2. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei 
„VEGA-L” S.R.L. din str. Florilor, 10. 

3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale dlui Dan 
Botnari din str. Valentin Guţu, 1 

4. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Bucureşti, 
7/1 al dnei Svetlana Malcoci. 

5. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Î.I. 
„POGODAEV V” din şos. Munceşti, 55. 

6. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat, nefinalizat al dlui 
Vladimir Andronachi, dnei Nadejda Andronachi si dnei Olga Zaharia din bd. 
Grigore Vieru, 28 și stabilirea relațiilor funciare de arendă (conform cotelor-părți) 
. 

7. Cu privire la privatizarea terenului aferent oviectivului privat aş Întreprinderii 
mixte “SALCUŢA” S.R.L. din str. Ciocârliei 

8. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu 
răspundere limitată  „SERVGENERAL” din str. Uzinelor, 8.  

9. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu 
răspundere limitată „Poligraf Centru” din str. Colina Puşkin, 8a. 

10. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Mitropolit 
Dosoftei, 108 al „Emporiki Bank of Greciei S.A.” (Banca Comercială a Greciei 
S.A.)   

11. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului  privat din str. 
Feroviarilor, 1/3 (zona industrială „Vatra”) al Societăţii pe acţiuni pentru 
achiziţionarea, prelucrarea şi livrarea metalelor feroase şi neferoase 
„METALFEROS”. 

12. Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale Uniunii 
centrale a Cooperativelor de consum din Republuca Moldova “MOLDCOOP”.  
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13. Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale Uniunii 
centrale a Cooperativelor de consum din Republica Moldova “MOLDCOOP” din 
str. Otovasca, 19.  

14. Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale Uniunii 
centrale a Cooperativelor de consum din Republica Moldova “MOLDCOOP”.  

15. Cu privire la privatizarea terenului din str. Columna, 148 A, aferent obiectivului 
privat al dnei Mariana Arnăut.  

16. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Vitalie 
Burlacu şi dnei Ludmila Burlacu (proprietate comună în devălmăşie) din bd. 
Decebal, 139. 

17. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii pe 
acţiuni “IGNIS-ELECTRUM” din str. Pruncul, 6/1 (Zona industrială “VATRA”) 
în temeiul hotărârii irevocabile de judecată. 

18. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Elena 
Miron din str. Bucureşti, 13. 

19.  Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din bd. Mircea 
cel Bătrân, 32/10 al S.R.L. P.A. ”GHERASIMENCO”. 

20. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Igor Arhip 
din str. A. Hîjdeu, 94/1. 

21. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Claudia 
Nezdoiminoga și dlui Valeriu Nezdoiminoga din str. Columna, 70. 

22. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al 
S.A.”UNIVERSAL” din str. Haltei, 47. 

23. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Mitropolit 
Varlaam, 63/5 al Întreprinderii comerciale de producţie „CENTRUL II” S.A. şi 
Societăţii pe acţiuni CENTRUL 3/TRIPLU”.  

24. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale S.A. ”TAXI-
SERVICE” din Calea Ieșilor, 14. 

25. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. 
„PRODSILCOM” din str. Voluntarilor, 15. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef 
interimar al Direcţiei generale 
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 
 

46.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra 
lotului de pământ 

 
1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de 

pământ din str. Nicolai Pirogov, 10 dnei Şafag Gulieva. 
2. Cu privire la autentificarea dreptului de propritate privată comună asupra lotului 

de pământ din str. Carierei. 46/1 dnei Tamara Globina. 
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3.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. V. Belinski, 101 dlui Victor Gîlcă şi dnei Dina Sorochin.   

4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Universității, 6 dnelor Anghela Colotov și Erica Gherasimova-
Frolova.  

5.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra 
terenului din str. Tricolorului, 37 „a” dnei Natalia Titova și dlui Andrei Titov. 

6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. M. Lermontov, 67/1 dlui Eugeniu Chiriac. 

7.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Vlaicu Pîrcălab, 8. 

8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. George Enescu, 19 dnelor Elvira Nicolcenco și Natalia Pelin. 

9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra 
terenului din str. Valea Dicescu, 6 dlui Vadim Cazac. 

10. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună în diviziune 
asupra lotului de pământ din str. Mălina Mică, 4 dlor Serghei Nosaci și Leopold 
Nosaci. 

11. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună  asupra lotului 
de pământ din –la Sf. Andrei, 28 dlor Claudia Bezerev și Mihail Chilari. 

12. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună  asupra lotului 
de pământ din str. Alexe Mateevici, 16 dlui Loret Babără și dnelor Tamara 
Babără, Angelina Babără și Steliana Babără. 

13. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra 
terenului din str. V. Alecsandri, 57 dlui Sergiu Plămădeală și dnei Natalia 
Plămădeală. 

14. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Alexe Mateevici, 46 dlor Simion Freidz, Serghei Dementiev și 
Vitali Dementiev. 

15. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Gh. Codreanu, 32 dlui Vitalie Bodea, dnelor Cristina Pana și 
Larisa Vițcov. 

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 
 

 
 
 
47.Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ 
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1. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Al. 
Cosmescu, 17 dlui Mihai Mistreţ. 

2. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui teren din str. Angela Păduraru, 
26 dlui Akay Mehmet. 

3. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 
Cantonului, 54 dnei Parascovia Bezer.  

4. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din Drumul 
Taberei, 28 dlui Iurie Colesnic. 

5. Cu privire la atribuirea în  proprietate privată a unui teren din str-la Angela 
Păduraru, 30 dnei Nona Nistor. 

6. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 
Protoiereu M. Berezovschi, 13 dlui Andrei Pascari. 

7. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui teren din str. Grenoble, 41 
dnei Tamara Dorogoi. 

8. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Petricani, 
52 dnei Olga Popa. 

9. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. 
academician Ilie Untilă, 4 dlui Gheorghe Baciu. 

10. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din bd. Cuza-
Vodă, 45/10 dlui Evghenii Calac. 

11. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Grâului, 
1/1 dlui Veaceslav Dabija. 

12. Cu privire la atribuirea in proprietate privată a unui lot de pământ din str.Primar 
Carol Schmidt dnei Aliona Novac.  

13. Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare-cumparare a 
terenurilor din str.Calea Moșilor Firmei stiințifice de producție ”EXTREMUM” 
S.R.L.  

RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare 
 

48.Despre operarea unor modificări 
 

1. Despre operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ din str. Gh. 
Codreanu, 30 (proprietar  dna Maria Bodea). 

2. Despre anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 14/33-19  
din 27. 06.2000 “Cu privire la repartizarea unui lot de pământ din str. Burebista, 
Bisericii cu hramul “Maica Domnului Ocrotitoarea Pruncilor”. 

3. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 9/24-1 din 
30.07.2010 („VIVA & CO”).  



15 
 

4. Despre operarea unor modificări și completări în anexa la decizia Consiliului 
municipal Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale”.  

5. Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 
5/14-10 din 18.05.2010 şi nr. 6/8-13 din  27.05.2010. (str. Zimbrului, 10) 

6. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu nr. cadastral 0100113038    
din bd. Dacia, 44. 

7. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu nr. cadastral 0100418196 
(din str. Romană, 32). 

8. Despre operarea unor modificări în decizia 
Consiliului municipal Chișinău nr. 16/6 din 09.10.2008 ”Ci privire la prelungirea 
termenului de arendare a lotului de pământ din str. Petru Zadnipru, 4/6 Î.I. 
”TIORA LIUDMILA”. 

 
RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al 
Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare  
 

49.Despre aprobarea Regulamentului privind salubrizarea municipiului 
Chişinău, a Regulamentului privind activitatea Comisiilor municipale şi de sector 
pentru verificarea lucrărilor de salubrizare şi constituirea Comisiei municipale pentru 
verificarea lucrărilor de salubrizare.  

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 
 

50.Despre excluderea imobilului nr. 26, str. A. Bernardazzi, din evidenţa 
contabilă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare. 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 

 
51.Cu privire la aprobarea tarifului pentru deservirea tehnică şi reparaţia 

echipamentelor tehnice de aprovizionare cu energie electrică pentru iluminarea 
locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative. 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 
 

52.Cu privire la transmiterea blocurilor locative în gestiunea economică a 
Asociației proprietarilor de locuințe privatizate nr. 52/244 COOP. 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 

53.Cu privire la operarea de modificări 
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1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 

5/22  din 17.09.2012 “Despre excluderea imobilului nr.26 din str. Işnovăţ, nr. 26 de 
la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare”.    

2. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/20 
din 17.09.2012 „Cu privire la aprobarea Listei spaţiului locativ la nivel de încăperi 
izolate, proprietatea municipiului Chişinău”.  

3. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 3/10-11 din 
02.04.2013. 

4. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
9/24-2 din 28.11.2013 „Despre excluderea imobilului nr. 66/1 din str. M. 
Kogălniceanu de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare”. 

RAPORTOR: Petru Gontea, şef al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 

 
 54.Cu privire la comercializarea activelor neutilizate în activitatea S.A. 

„Combinatul auto nr. 4 din  Chişinău”. 
RAPORTOR: Radu Josan, director general al S.A. 
„Combinatul auto nr. 4 din  Chişinău” 

 
55.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale S.A. „Combinatul auto nr. 4 din  

Chişinău”. 
RAPORTOR: Radu Josan, director general al S.A. 
„Combinatul auto nr. 4 din  Chişinău” 

 
56.Despre operarea unor modificări și completări în decizia Consiliului 

municipal Chișinău nr. 65/13 din 01.02.2007 ”Cu privire la aprobarea actelor de 
inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chișinău și a 
statului. 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 

57.Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunului imobil aflat în 
proprietatea Consiliului municipal Chişinău. 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 

58.Cu privire la utilizarea toponimicului „Chişinău” de către Societatea 
Comercială „Pajura Albă” S.R.L.    
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59.Cu privire la acordarea permisiunii de a utiliza simbolica locală în marca de 
produs de către S.R.L. “BOJO-VIN”.  

RAPORTOR: Daniela Dascaliuc, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 
 

60.Cu privire la darea în folosință a unor încăperi 
 

1. Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu 
geamuri, etajul 1, antresol) Instituţiei publice “Centrul social regional Chişinău 
pentru persoanele care trăiesc cu  HIV”. 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 

 
61.Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune 

 
1. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 

str-la Fierarilor, 2 lit. A (parter) dlui Dumitru Costandachi. 
2. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 

str. București, 64 lit.B1 (parter) dlui Eugeniu Plotean. 
3. Cu privire la prelungirea relaţiiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi  din 

bd. Dacia, 51 lit. A (etajul 23) dnei Liuba Condrașov. 
4. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 

str. Mitropolit Varlaam, 73/75 lit. A (subsol) dnei Oxana Velicaia. 
5. Cu privire la prelungirea relaţiiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi  din 

bd. Dacia, 5/2 lit .B (etajul1) dlui Nicolai Uzun. 
6. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unui garaj din str. 

Octavian Goga, 22 lit. 16-13 (etajul 1) dlui Ivan Stadnic. 
7. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 

str. N. Zelinski, 6/2 lit. A (subsol) dnei Tatiana Titica. 
8. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 

str. N. Zelinski, 34/4 lit. A (subsol) dnei Eugenia Martea. 
9. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 

str. Ioan Vodă Viteazul, 15 lit. A (demisol) dlui Valeriu Ciobanu. 
10. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din  

bd. Traian, 23/2 lit. A (etaj tehnic) dnei Maria Crețu. 
11. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din  

str. București, 64 lit. B (etajul 1) Firmei de producție și comerț ’’MALDINI’’ 
S.R.L. 



18 
 

12. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din 
str. Ioan Vodă Viteazul, 15 lit. A (demisol) dnei Tatiana Roșcovan. 

13. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 
str. N. Zelinski, 8 lit. A (subsol) dlui Constantin Buga. 

14. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a  încăperilor   din 
bd. Grigore Vieru, 12 lit. E (construcție separată) Întreprinderii individuale 
’’ATANASOV NINA’’. 

15. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din sr. 
Studenților, 8/2 (etajul2) Asociației obștești ”Sensul Vieții”. 

16. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune pentru încăperea din 
str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 4) de către Asociaţia obştească „Moldova 
Europeană Unită”.  

17. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune pentru încăperile din 
str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 5) de către Asociaţia Naţională a Scouţilor din 
Moldova.  

18. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 
str. Alexe Mateevici, 11 lit. A1 (clădire separată) Întreprinderii individuale 
„MARIA JOSAN”.  

19. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 
str. A. Şciusev, 82 lit. A (subsol) Asociaţiei pentru Caritate şi Asistenţă Socială 
„ACASĂ”.  

20. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 
bd. Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic) Societăţii invalizilor din 
municipiul Chişinău. 

21. Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi din str. Ismail, 
19 lit. A (etajul 1) Asociaţiei obşteşti „Uniunea conducătorilor auto din Republica 
Moldova”.  

22. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132 lit. A (etajul 1) Întreprinderii de Stat “Servicii  
Pază”. 

23. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a  unor încăperi din 
str. București, 34 lit. B (parter) Consiliului regional sindical ”Moldova-business-
sind” sectorul central Chișinău. 

24. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor  încăperi din 
str. Alexie Mateevici, 71 lit. A(01) (subsol) dnei Livia Lupașcu. 

25. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locaține a unei încăperi din bd. 
Moscova, 16 lit. A (subsol) SRL „RUTE INTERNE”. 

26. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Columna, 106 lit. A (etajul 2) Asociației Congresul Autorităților Locale din 
Moldova. 
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27. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
bd. Cuza-Vodă, 36 lit. B (etajul 2) Asociației obștești ”SENSUL VIEȚII”. 

28. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
șos. Muncești, 400  lit. V (etajul 1) dlui Ion Sîrbu. 

29.  Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
bd. Dacia, 5/2 lit. B (etajul 3) dnei Liliana Toma. 

30. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a  încăperilor din str. 
Nicolae H. Costin, 61/6 (etajul 3) Întreprinderii individuale ”CHILIANCIUC 
MAGNUM”.  

31. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
str. Igor Vieru, 6/2 (soclu) Asociației obștești Federația națională de taekwon-do 
tradițional și profesional a Republicii Moldova. 

32. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
str. Petru Zadnipru, 14/4 lit. A (etajul 1) Asociației obștești pentru susținerea 
învățământului „GAUDEAMUS”. 

33. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Alecu Russo, 57 (etajul 1) Asociației obștești Lumina Renașterii Omului 
„LuRenOm”. 

34. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Mihail Kogălniceanu, 48 lit. A (clădire separată) Î.M.S.P. „Policlinica 
Stomatologică Republicană”. 

35. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din str. 
Independenței, 28 lit. A (etajul 1) Sanatoriului preventoriu de bază „S.P.B. 
CONSTRUCTORUL” Î.S. 

36. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din bd. 
Dacia, 5/2 lit. B (etajul 1) Sanatoriului preventoriu de bază „S.P.B. 
CONSTRUCTORUL” Î.S. 

37. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din str. 
Nicolae Titulescu,37 lit. A (etajul 1) Sanatoriului preventoriu de bază „S.P.B. 
CONSTRUCTORUL” Î.S. 

38. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
incinta Centrului de creație „GHIOCEL”, situat pe bd. Mircea cel Bătrân, 7 lit. A 
(parter) dlui Sergiu Alcaz. 

39. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
bd. Decebal, 82/3 lit. A (etajul 1) Asociației obștești Clubul de taekwon-do 
„KOREAN ART”. 

40. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
str. Mazililor, 34  lit. A (etajul 2) Asociației obștești Clubul de taekwon-do 
„KOREAN ART”. 
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41. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor  încăperi din 
str. Mihai Eminescu, 49 lit. A (parter) Firmei de construcție a drumurilor 
„EDILITATE” S.A. 

42. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
Calea Ieșilor, 21 lit. V (parter) de către firma de producție și comerț „MALDINI” 
S.R.L. 

43. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din 
str. Alecu Russo, 10 (parter) cu firma „GHELASTAN” S.R.L. 

44. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Grigore Ureche, 30 (parter) organizației obștești „VERBINA”. 

45. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din 
str. Vasile Alecsandri, 131 lit. G (parter) firmei comerciale de producție 
„SEMNAL” S.R.L. 

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al 
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 
patrimoniale 

 
 62.Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi 
 

1. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Sarmizegetusa, 37/3 lit. A 
(subsol) dnei Maria Cocimar. 

2. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 5/1 lit. A 
(subsol) dnei Nadejda Calmîcova. 

3. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Dacia, 11/2 lit. A (etajul 1) 
dlui Vasili Caradjov. 

4. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 5/3 lit. A 
(subsol) dnei Ana Covalenco. 

5. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. București, 68 lit. A (etajul 
3) Asociației obștești ’’Moldova și minoritățile sale’’. 

6. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Valea Crucii, 4/2 (etajul 
1) Întreprinderii de Stat ”Combinatul Republican de Instruire Auto”. 

7. Cu privire la darea în  locațiune a unor încăperi din str. N. Zelinski, 6/2 lit. A 
(subsol) dnei Nadejda Gangan. 

8. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 73/75 
lit. V-02 (subsol) dlui Mihail Grițco. 

9. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae Milescu Spătarul, 
13/3 ( etajul 2 şi etajul 4 ) Societăţii cu Răspundere Limitată ”ADNET 
MARKETING”. 

10. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din incinta Liceului Teoretic 
”Ginta Latină” din str. Ginta Latină, 7/3 ( etajul 3 ) Asociaţiei Obşteşti Asociaţia 
de Promovare a Procesului Educaţional ”INTELLEGO”. 
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11. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Ginta Latină, 13/1 lit.A 
(01) (subsol cu geamuri ) dnei Carolina Tulgara. 

12. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str.Serghei Lazo, 7 lit.A, G 
(etajele 1, 2) Societății cu răspundere limitată ”MEDCLINIC 
INTERNAȚIONAL” 

13. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str.Teilor, 7 lit.V (etajul 1) 
Asociației obștești ”Uniunea conducătorilor Auto” din Republica Moldova” 

14. Cu privire la darea în  locațiune a unei încăperi din str.Alba Iulia, 200/2 (etajul 4) 
Uniunii Bisericilor Creștinilor Credinței Evangheliste (Cultul Penticostal) din 
Republica Moldova.  

15. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 7/1 
(etajele 1, 3) Societăţii Misionare „VESTEA BUNĂ”.  

16. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. A. Puşkin, 35 lit. A 
(subsol) dnei Ludmila Gultur. 

17. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Doina şi Ion Aldea 
Teodorovici, 13 lit. A1, A2 (parter) Comunităţii religioase Parohia ortodoxă 
„Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei” din cadrul Mitropoliei Basarabiei din 
municipiul Chişinău.  

18. Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. 31 August 1989, 63 
Societății Comerciale ”GRIN-FARM” S.R.L. 

19. Cu privire la darea în locațiune a unei  încăperi din str. Al. Bernardazzi, 44 lit. A2 
(subsol) dnei Dorina Goreanu.     

20. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. București, 31 lit G (emisol) 
dnei Elena Galițcaia.   

21. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Ion Pelivan, 11 lit. A 
(subsol cu geamuri) dlui Gheorghe Dabija. 

22. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Cahul, 8/2 lit. A-01 
(subsol) dlui Serghei Craveț. 

23. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Gh. Madan, 87/3 lit. A 
secția 2 (subsol) dnei Raisa Cumpata. 

24. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Veronica Micle, 8 (parter) 
Asociației obștești ”Asociația Culturală Ucraineană”. 

25. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Alba-Iulia, 200/2 (etajul 3) 
Asociației obștești de părinți ”Viitorul sportiv”. 

26. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu din str. Independenței, 5/2 (etajul 2) 
dnei Alina Verbunova. 

27. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae H. Costin 61/1 lit. 
A (01) (etajul 1) dnei Nadejda Ciobu. 

 
29. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. A.Hâjdeu, 72 lit.A (etajul 

2) asociației obștești „Asociația Amatorilor de Muay Thai & Kickboxing”. 
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30. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Academiei 8/1 lit. A 
(subsol) Societății Comerciale „TEHMOTIV”. 

31. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Cuza Vodă, 29/3 (etajul 1) 
asociației obștești Clubul de dans sportiv și modern „DACIA DANS”. 

32. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Cuza Vodă, 36 lit. G (etajul 
1) asociației obștești Clubul de dans sportiv și modern „DACIA DANS”. 

33. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str, Hristo Botev, 19/4 (etajul 
2) asociației obștești Clubul de dans sportiv și modern „DACIA DANS”. 

34. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Grenoble, 161 lit. A (etajul 
2) asociației obștești Clubul de dans sportiv și modern „DACIA DANS”. 

35. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Dacia, 24/2 (etajul 1) 
asociației obștești Clubul de dans sportiv și modern „DACIA DANS”. 

36. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 57 (etajul 2) 
organizației necomerciale „Instituția Privată de învățământ de științe penale și 
criminologie aplicată”. 

37. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 57 (etajul 4) 
asociației obștești Centrul de dans vocal „SISTERS AND BROTHERS”. 

38. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu din str. Liviu Deleanu, 5/4 (etajul 2) 
Î.I. ”ALIMOV CASIM”. 

39. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Mihai Eminescu, 54 dlui 
Dmitri Grabovschi. 

40. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Mihail Sadoveanu, 22 (01) 
(etajul 1) dnei Tatiana Ceban. 

41. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Traian 23/1 (etaj tehnic) 
dnei Tatiana Scvorțova. 

42. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 28/1 lit. 
A (subsol) dnei Svetlana Jomiru. 

43. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Miron Costin, 19/2 lit. A 
(01) (demisol) dnei Iulia Bocan. 

44. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Mihail Kogălniceanu, 9 lit. 
A 01 (subsol) dlui Iurie Friptuleac. 

45. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu din str. Sarmizegetusa, 37/2 (etajul 1) 
dnei Ana Nanii. 

 
RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct 
al Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale 

 
63.Despre operarea unor modificări 
 



23 
 

1. Despre operarea demodificîn decizia Consiliului municipal Chișinău nr.10/25-15 
din 22.10.09. 

2. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 
nr.8/40-7 din 10.10.2013 ”Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de 
locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, 5/2 lit.A1 (etajul 1) SRL Farmacia 
”Receta Farm”. 

3. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 
nr.39/6-4 din 24.01.2006 ’’Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din 
incinta Spitalului clinic municipal nr.1 din str. Melestiu, 20 lit. E (etajul 1) Unității 
medico-sanitare nr. 8 ’’Magnific’’ Societate pe Acțiuni’’. 

4. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.5/21 
din 03.06.2014 ”Cu privire la permiterea cesiunii (cedării) locațiunii a unor 
încăperi din str. Trandafirilor, 3/1 lit. A (soclu) FPS ”SUPRA” S.R.L. 

5. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
6/48 din 25.10.2012 „Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 
Vasile Lupu, 48 lit. D (clădire separată) Societăţii cu răspundere limitată „VIG-
VET”. 

6. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
6/42-12 din 27.06.2013 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. 
Mircea cel Bătrân, 9 B2 (parter) Comunităţii Creştin-Ortodoxe “Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe”.  

RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, şef adjunct al 
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 
patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
Secretar al Consiliului municipal Chişinău                                   Valeriu Didencu 


