
 

 

 

 

Republica Moldova 

Raionul Străşeni 

 

PRIMĂRIA  mun. STRĂŞENI 

 

DISPOZIŢIE  Nr. 192 

  

din     12   octombrie    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 extraordinară, Consiliul municipal pe data de 18 octombrie 

2018, ora 14.00  în incinta Primăriei mun. Străşeni (sala de ședințe). 

             

            II. Se propune următoarea ordine de zi: 

             

           01. Cu privire la modificarea  bugetului mun. Străşeni și alocarea mijloacelor financiare   

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

           02.  Cu privire la aprobarea unui credit de la Sucursala Strășeni BC „Moldindconbank 
” 

                                Raportor               -  Casian Valentina, primar  

           03. Cu privire la  vînzarea  terenului cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depășește 

norma prevăzută de legislație 

                               Raportor                 -Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea     

regimului  funciar 

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

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

regimului  funciar 

           05. 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 

           06 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică a 

UAT mun. Strășeni 

                               Raportor              - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea    

                                                           regimului funciar           

           07. Cu privire la stingerea dreptului de posesiune 

                                Raportor              - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea 

                                                                regimului funciar                                                
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          08. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat 

                                Raportor              - Mînascurta Dmitri,   specialist  pentru reglementarea 

                                                              regimului funciar 

          09. Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet. Bictagirov Amir 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea   

         10. Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet. Botnari Tudor                                       

                                Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea   

                                                               regimului funciar 

         11. Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet. Neamțu Vera 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea   

                                                               regimului funciar 

         12. Cu privire la examinarea cererii cet. Botnari Zinovia 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea   

                                                                regimului funciar 

        13. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal nr.6/11.1 din 20 septembrie 2018 

                               Raportor                 -  Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea   

                                                                regimului funciar          

         14. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal nr.5/17 din 10  iulie 2018 

  

         15. Cu privire la modificarea  deciziei Consiliului orășenesc nr.9/27 din 04 decembrie 2014 

                               Raportor               -    Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea   

                                                                regimului funciar          

         16. Cu privire la modificarea  deciziei Consiliului municipal nr.7/31 din 01 octombrie 2015 

                               Raportor               -    Mînascurta Dmitri, specialist pentru reglementarea   

                                                                regimului funciar           

           

             III. Prevederile dispoziţiei să se aducă la cunoştinţă publică.        

            

 

 

             Primar,                                 Valentina Casian 


	Raionul Străşeni

