
 

 

 

 

 

Republica Moldova 

Raionul Străşeni 

 

PRIMĂRIA  mun. STRĂŞENI 

 

DISPOZIŢIE  Nr. 221   

  

din     18   septembrie    2020 

 

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 30 septembrie 2020, 

ora 10.00  în incinta Școlii de Arte Străşeni (sala de ședințe). 

             

            II. Se propune următoarea ordine de zi: 

           

           01. Cu privire la  mersul executării bugetului mun. Strășeni pentru  semestrul întîi, 2020 

                               Raportor               - Casian  Valentina, primar 

          02. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare 

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

          03. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind indicatorii de performanță ai  

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Strășeni 

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

          04.  Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a punctelor de colectare 

separată a deșeurilor din municipiul Strășeni 

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

          05.  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind colectarea selectivă a  ambalajelor și 

deșeurilor din ambalaje de la populație în municipiul Strășeni 

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

         06. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și curățenia în municipiul 

Strășeni 

         07.  Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind bugetarea participativă în municipiul 

Strășeni  

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

        08.  Cu privire la instituirea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni în cadrul 

Primăriei mun. Strășeni și aprobarea Regulamentului de funcționare a CISP 

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

       09.  Cu privire aprobarea taxei de instruire în Școala de Arte Strășeni 

                               Raportor               - Casian  Valentina, primar 



 

        

       10. Cu privire la corelarea  bugetului mun. Străşeni pentru anul 2020   

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

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

                               Raportor               - Casian Valentina, primar 

       12. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și bunurilor materiale ÎM „Apă Canal” 

Strășeni 

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

       13. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și bunurilor materiale ÎM „Gospodăria 

Comunală Strășeni” 

                                Raportor               - Casian Valentina, primar 

        14. Cu privire la  instituirea comisiei privind transmiterea bunurilor proprietate publică din 

gestiunea  ÎM „Gospodărirea Apelor Strășeni” în gestiunea  SA „Gospodărirea Apelor Strășeni” 

                              Raportor                - Casian Valentina, primar 

         15. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot 

deliberativ în birourile electorale ale secțiilor de votare 

                              Raportor                - Casian Valentina, primar  

         16. Cu privire la constatarea apartenenței construcției proprietarului încăperilor izolate    

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist  principal pentru 

reglementarea regimului  funciar 

          17. Cu privire la modificarea planului cadastral și aprobarea planului geometric  și 

declararea dreptului de proprietate a UAT mun. Strășeni asupra surplusului de suprafață din 

domeniul privat 

                               Raportor               - Mînascurta Dmitri, specialist  principal    

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

Raportor               -  Mînascurta Dmitri, specialist  principal   

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

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal 

         20. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. 

Strășeni 

                               Raportor               - Mînascurta Dmitri, specialist principal    

         21. Cu privire la modificarea contractului de arendă funciară 

                               Raportor               - Mînascurta Dmitri, specialist  principal   

         22. Cu privire la anularea rezultatelor licitației cu strigare 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

          23. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a bunurilor proprietate publică a UAT 

municipiul Strășeni 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

         24. Cu privire la schimb de terenuri 

                                Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

         25.  Cu privire la stingerea dreptului de posesiune 

                               Raportor                 - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

        26. Cu privire la stabilirea domeniului bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun.  

Strășeni   

                                  Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal 

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

lor la licitaţie publică cu strigare și cu reducere 

                               Raportor               - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

       28. Cu privire la transmiterea bunurilor imobile în proprietate comună în condominiu 

                                 Raportor               -  Mînascurta Dmitri, specialist  principal   

       29. Cu privire la rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile 

                         Raportor                -  Mînascurta Dmitri, specialist principal 



 

         

        30. Cu privire la vînzarea surplusului de suprafață 

                                Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

       31. Cu privire la vînzarea terenului de pe lîngă casă 

                                Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

       32. Cu privire la rezilierea contractelor de arendă 

                                Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

       33. Cu privire la transmiterea unor terenuri 

                                 Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

      34. Cu privire la examinarea cererii cet. Petrovici Victor                                       

                                 Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal 

       35.   Cu privire la examinarea cererii   cet. Sîrbu Ion 

                                Raportor                 - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

       36.  Cu privire la examinarea cererii cet. Trifan Gheorghe 

                                Raportor                 - Mînascurta Dmitri, specialist principal 

       37.  Cu privire la examinarea cererii cet. Vulpe Gabriela 

                                Raportor                 - Mînascurta Dmitri, specialist principal 

       38.  Cu privire la examinarea cererii cet. Zanevici Mihail 

                               Raportor                 - Mînascurta Dmitri, specialist principal 

       39. Cu privire la examinarea cererii colective a locuitorilor străzilor Gheorghe Madan și 

Maxim Gorkii 

                               Raportor                -   Casian Valentina, primar                                                       

       40. Cu privire la raportul de activitate al viceprimarului   

                               Raportor                -   Pereu Elena, viceprimar                                                       

       41. Cu privire la raportul de activitate al viceprimarului   

                               Raportor                -   Iovu Nicolae, viceprimar                                                       

       42. Cu privire la examinarea scrisorii Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

                               Raportor                -   Furdui Viorel,  consilier, președintele grupului de lucru                                                      

       43. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc nr.2/26 din 24 

martie 2017 

                               Raportor                - Mînascurta Dmitri, specialist principal   

        44. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc nr.1/10 din 27 

februarie 2020 

                                Raportor                -   Casian Valentina, primar                                                       

        45. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului orășenesc nr.1/06 din 23 

ianuarie 2019 

                                Raportor                -   Casian Valentina, primar                                                       

        46. Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului municipal nr.3/05 din 17 iunie 2020 

                               Raportor                -   Casian Valentina, primar                                                       

        47. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului municipal pentru 

trimestrul IV, 2020 

                                Informație               -   Radu Svetlana, secretar al Consiliului                                                       

          

              III. Prevederile dispoziţiei să se aducă la cunoştinţă publică.        

 

 

 

             Primar,                                 Valentina Casian 


	Raionul Străşeni

