
 

 

 

 

Republica Moldova 

Raionul Străşeni 

 

PRIMĂRIA or. STRĂŞENI 

 

DISPOZIŢIE  Nr. 66  

  

din     10    mai      2017 

 

Cu privire la convocarea  

Consiliului municipal 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.16 alin. (1) şi (5) al Legii privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, pct.26 al Regulamentului de funcţionare a Consiliului 

orăşenesc Străşeni, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.5/01 din 12 decembrie 2007, 

emit prezenta DISPOZIŢIE: 

 

 

            I. Se convoacă, în şedinţă  ordinară, Consiliul municipal pe data de 19 mai 2017, ora 

14.00  în incinta Primăriei mun. Străşeni (sala de ședințe). 

            II. Se propune următoarea ordine de zi: 

            

          01.Cu privire la stabilirea legăturii de înfrățire cu orașul Oieraș din Portugalia 

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

          02.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor 

administrative pe teritoriul UAT mun. Strășeni   

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

          03. Cu privire la Studiul de  fezabilitate a Proiectului Extinderea apeductului Chișinău –

Strășeni - Călărași 

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

          04. Cu privire la corelarea bugetului mun. Strășeni 

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

          05. Cu privire la modificarea  bugetului mun. Străşeni   

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

          06. Cu privire la acordarea de scutiri la plata taxei pentru întreţinerea copiilor în instituţiile 

de învăţământ preşcolar 

                             Raportor                - Tofan Tatiana, contabil-şef interimar 

          07. Cu privire la acordarea de scutiri la plata taxei de piață 

                               Raportor               - Munteanu Olga, specialist 

          08. Cu privire la acordarea de scutiri la plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau 

prestări servicii 

                               Raportor               - Munteanu Olga, specialist 

          09. Cu privire la locațiunea încăperilor din incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” 

                               Raportor               - Casian Valentina, primar           

        

        10. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren ocupat de grădini                                  

Raportor          - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea    



                                                         regimului funciar 

        11. Cu privire la anularea rezultatelor licitației cu strigare  

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

         12. Cu privire la atribuirea gratuită a terenului pentru amplasarea stupinelor în pastoral 

                               Raportor                 - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

13.Cu privire la includerea terenurilor în lista bunurilor pasibile de privatizare şi expunerea 

lor la licitaţie publică cu strigare 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

         14. Cu privire declararea dreptului de proprietate a UAT mun. Strășeni a terenurilor din 

domeniul privat 

                               Raportor                 -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea     

regimului  funciar 

         15. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a cotei  de teren echivalent   

                               Raportor                -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

         16. Cu privire la modificarea planurilor cadastrale și aprobarea planurilor geometrice 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

         17. Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de pe lângă casă 

Raportor             -  Istrati Ilie, specialist pentru reglementarea regimului   

funciar 

          18. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr.2/08 din 24 

martie 2017 

                               Raportor                - Casian Valentina, primar 

                                      19. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr.2/05 din 24 

martie 2017 

                               Raportor                - Casian Valentina, primar 

          20.  Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului orăşenesc nr.2/11 din 24 martie 2017 

                               Raportor                - Casian Valentina, primar 

          21. Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului municipal în comisia de   

transmitere a  mijloacelor fixe, din gestiunea economică ÎM „DPGCL” în proprietatea APL de 

nivelul întîi. 

                                Raportor               -  Casian Valentina, primar 

          22. Cu privire la contractarea unui credit investițional de la BERD pentru lucrările de 

extindere a apeductului Chișinău –Strășeni - Călărași 

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

              23.Cu privire la starea existentă a bunurilor imobile proprietate a UAT mun. Strășeni, 

amplasate pe str. Ion Creangă, 22. 

 

              24. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului municipal pentru 

trimestrul III  al anului 2017 

                               Informație              - Radu Svetlana, secretar al Consiliului 

  III. Prevederile dispoziţiei să se aducă la cunoştinţă publică.        

            

 

 

             Primar,                                 Valentina Casian 


	Raionul Străşeni

