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Ordinea de zi 
 

  Stimate Dle/ dna Consilier, prin prezenta Vă aducem la cunoștință că în temeiul 

dispoziției primarului or Cimișlia se convoacă consiliul orăşenesc în şedinţă ordinară la data de 

11.08.2015, ora 10.00 în sala de şedinţe a primăriei, bd. Ştefan cel Mare nr. 14, or. Cimişlia, cu 

următoarea ordine de zi: 

 

1.1. Cu privire la execuția bugetului or. Cimișlia pentru 6 luni ale a. 2015  

1.2. Cu privire la rectificarea bugetului or. Cimișlia pentru a. 2015  

1.3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului 

orășenesc Cimișlia  

1.4. Cu  privire la  casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe a ÎM Servicii Publice Cimişlia  

1.5. Cu privire la alegerea viceprimarilor orașului Cimișlia 

1.6. Cu privire la anularea şi atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit 

individuale şi anexelor gospodăreşti 

1.7. Cu privire la atribuirea spaţiului locativ cet. Pîslari Galina 

1.8. Cu privire la constituirea comisiei administrative 

1.9. Cu privire la constituirea comisiei de licitaţie cu strigare şi cu reducere 

1.10. Cu privire la constituirea comisiei locative 

1.11. Cu privire la corectarea erorii comise la executarea lucrărilor cadastrale  Ceban Grigore 

1.12. Cu privire la gradul de pregătire a oraşului şi instituţiilor preşcolare pentru  buna 

functionare in perioada rece a anului 2015-2016 

1.13. Cu privire la iniţierea formării şi formarea bunurilor imobile 

1.14. Cu privire la majorarea tarifului pentru transportul public de pasageri 

1.15. Cu privire la modificarea deciziei ce tine de atribuirea spaţiului locativ 

1.16. Cu privire la modificarea deciziei ce tine de Centrul Vinului 

1.17. Cu privire la reprezentarea consiliului orășenesc Cimișlia în instanţe de judecată 

1.18. Cu privire la transmiterea patrimoniului oraşului Cimişlia ÎM “Servicii Publice Cimişlia” 

1.19. Cu privire la vînzarea-cumpărarea arenda ternurilor şi prelungirea contractelor de arendă 

1.20. Cu privire la monitorizare si evaluare 

1.21. Cu privire la taxa pentru salubrizare 

 

 

Secretarul consiliului        Rusu Anastasia  
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