
Consultări publice ale proiectelor 

 

Primăria mun. Străşeni, iniţiază începînd cu 06 februarie 2020, consultarea 

publică a proiectelor de decizie. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, 

pot fi expediate pînă la data de 19 februarie 2020, pe adresa Primăriei mun. 

Străşeni, str. M. Eminescu nr. 32 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de 

mai jos. 

Proiectul de decizie, nota informativă şi alte materiale care au stat la baza 

elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială la 

compartimentul „Transparenţa decizională, secţiunea „Proiecte de decizii”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorul 

proiectului de 

decizie 

Responsabil de recepţionarea 

recomandărilor asupra 

proiectelor de decizie 

Proiect de decizie „Cu privire 

la aprobarea  Planului de 

dezvoltare social – 

economică a mun. Strășeni 

pentru anul 2020” 

Primar 

Romanciuc Arcadie, specialist 

principal 

e-mail: 

dejanromanciuc@gmail.com 

 Proiect de decizie „Cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului privind 

serviciul de colectare a 

impozitelor și taselor locale 

din cadrul Primăriei” 

Primar 

Munteanu Olga, specialist 

superior în  problemele perceperii 

fiscale 

tel. (0237) 2-22-91 

e-mail: 

munteanu.57@mail.ru 

Proiect de decizie „Cu privire 

la desemnarea Consiliului de 

administrație al ÎM 

"Gospodăria Comunală 

Strășeni” și aprobarea 

Regulamentului Consiliului 

de Administrație  

Manager-șef al 

ÎM „GCS” 

Guțan  Gheorghe 

tel. (0237) 2-21-10 

e-mail: 

gospodaria.comunala.58@mail.ru 

Proiect de decizie „Cu privire 

la desemnarea Comisiei de 

cenzori  a Întreprinderii 

Municipale „Gospodăria 

Comunală Strășeni”  și 

aprobarea Regulamentului 

Comisiei de cenzori” 

Manager-șef al 

ÎM „GCS” 

Guțan  Gheorghe 

tel. (0237) 2-21-10 

e-mail: 

gospodaria.comunala.58@mail.ru 

Proiect de decizie „Cu privire 

la desemnarea Consiliului de 

administrație al ÎM "Apă – 

Canal” Strășeni și    

aprobarea   Regulamentului 

Consiliului de Administrație”            

Manager - șef al 

ÎM „Apă Canal” 

Strășeni 

Vlasic Valentina, jurist 

tel. (0237) 2-36-95 

e-mail: imacstraseni@gmail.com 

    

 



Proiect de decizie „Cu privire 

la desemnarea Comisiei de 

cenzori  a Întreprinderii 

Municipale „Apă - Canal” 

Strășeni  și aprobarea 

Regulamentului Comisiei de 

cenzori” 

Manager șef al 

ÎM„Apă Canal” 

Strășeni 

Vlasic Valentina, jurist 

tel. (0237) 2-36-95 

e-mail:  

imacstraseni@gmail.com 

 

 

  

Proiect de decizie „Cu privire  

la aprobarea Statutului SA 

„Gospodărirea Apelor” 

Strășeni 

Primar 

Romanciuc Arcadie,specialist 

principal  

e-mail: 

dejanromanciuc@gmail.com   

Proiect de decizie„ Cu privire 

la aprobarea Acordului de 

colaborare dintre Consiliul 

municipal Strășeni și 

Asociația Obștească 

„Băștinașii din Strășeni” 

Primar 

Ceban Alina,specialist principal 

tel. (0237) 2-32-58 

e-mail:  

alinacozorez@gmail.com 

Proiect de decizie „Cu privire 

la aprobarea acordului 

separat de Implementare a 

Proiectului „Îmbunătățirea 

infrastructurii de apă în 

Moldova Centrală” 

Primar 

Pereu Elena,viceprimar          

tel.(0237) 2-26-48 

e-mail:  

epereu@yahoo.com 

Proiect de decizie „Cu privire 

la aprobarea Acordului de 

colaborare dintre Consiliul 

municipal Strășeni și SRL 

„Basconlux” în vederea 

realizării unor lucrări de 

interes comun” 

Primar 

Nicolaescu Luiza, arhitect -şef 

tel.(0237) 2-22-90 

e-mail:  

luizanico@mail.ru 

  



Proiect de decizie „Cu privire 

la aprobarea sectoarelor de 

drumuri comunale pentru 

reparații în cadrul 

Programului guvernamental 

„Drumuri 2020 ” 

Primar 

Nicolaescu Luiza, arhitect- şef 

tel.(0237) 2-22-90 

e-mail:  

luizanico@mail.ru 

Proiect de decizie „Cu privire 

la aprobarea sectoarelor de 

străzi pentru reabilitarea 

sistemului de iluminat public 

stradal în cadrul Programului 

guvernamental ” 

Primar 

Nicolaescu Luiza, arhitect- şef 

tel.(0237) 2-22-90 

e-mail:  

luizanico@mail.ru 

Proiect de decizie „Cu privire 

la aprobarea planului de 

acțiuni de interes comunitar 

pentru anul 2020 ” 

Viceprimar 

Pereu Elena,viceprimar          

tel.(0237) 2-26-48 

e-mail:  

epereu@yahoo.com  

Proiect de decizie „Cu privire 

la delimitarea 

sectoarelor/străzilor 

consilierilor municipali ” 

Primar 

Croitor Mariana, specialist 

superior 

tel.(0237) 2-32-58 

e-mail:  

mari.anacro@yahoo.com 

Proiect de decizie „Cu privire 

la aprobarea Programului de 

Revitalizare Urbană a 

municipiului Strășeni  pentru 

anii 2020-2020 ” 

Primar 

Pereu Elena,viceprimar          

tel.(0237) 2-26-48 

e-mail:  

epereu@yahoo.com 

 


