
 

 

 

 

Republica Moldova 

Raionul Străşeni 

 

PRIMĂRIA mun. STRĂŞENI 

 

DISPOZIŢIE  Nr. 50 

  

din   15   martie    2018 

 

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 23 martie 2018, ora 

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

 

            II. Se propune următoarea ordine de zi: 

           

          01. Cu privire la  aprobarea raportului privind executarea bugetului mun. Strășeni pentru 

anul bugetar  2017 

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

          02. Cu privire la raportul Primarului despre implementarea Planului de dezvoltare social – 

economică a mun. Strășeni în anul 2017 

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

          03. Cu privire la  darea de seamă despre activitatea ÎM „Gospodăria Comunală Strășeni”    

                               Raportor                - Guțan Gheorghe, manager - șef 

          04. Cu privire la darea de seamă despre activitatea ÎM „Apă Canal” Strășeni    

                               Raportor               - Costov  Constantin, manager - șef 

          05. Cu privire la  aprobarea Acordului de înfrățire cu orașul Slănic-Moldova, județul 

Bacău, Romănia    

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

          06. Cu privire la  aprobarea Raportului privind transparența în procesul decizional pentru 

anul 2017     

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

          07. Cu privire la participarea APL în implementarea Proiectului comunitar „Schimbare 

prin informare și implicare”  

                               Raportor               - Pereu Elena, viceprimar 

          08. Cu privire la modificarea  bugetului mun. Străşeni   

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

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

instituţiile de învăţământ preşcolar 

                             Raportor                - Rodideal Tatiana, specialist pentru planificare 



          10. Cu privire la schimbarea destinației construcțiilor și amenajărilor 

                               Raportor               - Nicolaescu Luiza, arhitect 

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

                              Raportor               - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea      

regimului  funciar 

                                       12. Cu privire la transmiterea în proprietate comună a lotului de pămînt de pe lîngă casă 

Raportor              -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

                                                                                        regimului funciar 

           13. Cu privire la transmiterea în arendă a terenului aferent obiectivului privat 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri,   specialist  pentru reglementarea 

regimului  funciar 

 14. Cu privire la stingerea dreptului de posesiune 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

 15. Cu privire la prelungirea  termenului de arendă funciară  

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

 16. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică a 

UAT mun. Strășeni 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

           17. Cu privire la schimbarea  categoriei de  destinație a terenului agricol proprietate 

privată 

                                Raportor              - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea  

regimului  funciar 

                                     18. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc nr.6/12 din 19 

august  2014 

                               Raportor              - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea  

regimului  funciar 

                                       19. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc nr.3/12 din 17 

august  2016 

 Raportor               - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea  

regimului  funciar 

                                      20. Cu privire  la aprobarea propunerii de subproiect 

                                                           Raportor                - Casian Valentina, primar   

                                       21. Cu privire  la acordarea premiului  unic  persoanelor cu funcție de demnitate publică 

                                                             Raportor                - Casian Valentina, primar 

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

trimestrul II   al anului 2018 

                                                              Informație             - Radu Svetlana, secretar al Consiliului 

                                         

                                       III. Secretarul va asigura convocarea Consiliului municipal şi va comunica prezenta 

factorilor interesaţi. 

 

 IV. Prevederile dispoziţiei să se aducă la cunoştinţă publică. 

            

            

  

            Primar,                                 Valentina Casian 


	Raionul Străşeni

