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DISPOZIŢIE 

din  20.03.2015                                          or.Cimişlia                                               nr.        – d 

 

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare 

a Consiliului orăşenesc Cimişlia  

 

În conformitate cu art.16 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006,  DISPUN: 

 

1. A convoca consiliul orăşenesc în şedinţă ordinară la data de  24.03.2015, ora 11.00  

în sala de şedinţe a primăriei, b-dul Ştefan cel Mare nr. 14, or. Cimişlia, cu 

următoarea ordine de zi: 

 

1.1 Cu privire la rectificarea bugetului orasului aprobat pentru a.2015 

Informeaza: Turutea Corina, contabil-şef 

1.2  Cu privire la modificarea deciziei consiliului nr. 9/18 din 30.11.2012 „ Cu privire la costul 

unui metru ster de lemne ” 

Informeaza: Vasluianu Vasile specialist in evidenţa patrimoniului   

1.3. Cu privire la darea în locaţiune a încăperii în s. Bogdanovca- Veche  

Informeaza: Vasluianu Vasile , specialist evidenţa patrimoniului   

1.4. Cu privire la cantina şcolara a LT „Ion Creangă”  

Informeaza : Şterbeţ Alexandru, specialist în construcţii  

1.5  Cu privire la atribuirea spatiului locativ  

            Informeaza : Vîrlan Sergiu, viceprimar 

1.6 Cu privire la aprobarea planului Programului local de eficienta energetica pentru 

consumatorii primariei or. Cimişlia 

   Informează:  Hristov Nicolae, specialist  

1.7  Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni a ÎM „ Servicii Publice ”pentru perioada a.2015 – 

2017  

Informează:  Hristov Nicolae, specialist 

1.8 Cu privire la aprobarea acordului de cooperare cu orasul Hîrlău , judetul Iasi, Romania  

   Informează: Gheorghe Raileanu, primarul or. Cimişlia  

1.9 Cu privire la înrudirea cu oraşul Câmpina  

    Informează: Gheorghe Raileanu, primarul or. Cimişlia  

1.10. Cu privire la demolarea sopronului LT „ Al. Puşkin ” 

Informeaza: Vasluianu Vasile specialist in evidenţa patrimoniului   

1.11  Cu privire la cazarea profesorilor în căminul LT „ M. Eminescu ” din or. Cimişlia  

Informeaza : Vasluianu Vasile, specialist evidenţa patrimoniului   

1.12 Cu privire la  iniţierea formării şi formarea bunurilor imobile 

 Informează : Ion Cazac,  specialict în regimul funciar 

1.13  Cu privire la vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice  prin licitaţie cu strigare 

 Informează : Ion Cazac,  specialict în regimul funciar 

1.14.  Cu privire la anularea deciziilor de atribuire a terenurilor pentru constructia ceselor de 

locuit   
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Informează : Ion Cazac,  specialict în regimul funciar 

1.15. Cu privire la prelungirea contractului de  arenda cu GŢ „Vladimir Zlati” 

Informează : Ion Cazac,  specialict în regimul funciar 

1.16   Cu privire la colaborarea cu A.O. Concordia  Proiecte Sociale  

 Informează: Gheorghe Răileanu, primar 

1.17   Cu privire la transmiterea patrimoniului 

 Informează: Sergiu Vîrlan, viceprimar 

1.18   Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxei pentru 

evacuarea  deşeurilor de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul 

primăriei oraşului Cimişlia 

 Informează: Malai Mariana,  specialist perceperea fiscală 

 

 

 

 

Primar      Gheorghe Răileanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


