
 

 

 

INVITAŢIE  

 

Stimate dle / dna consilier, prin prezenta vă aducem la cunoştinţă despre convocarea consiliului orăşenesc 

în şedinţă  ordinară, care va avea loc la data de  22 martie  2017  ora 10.00  în sala de şedinţe a primăriei or. 

Cimişlia cu următoarea ordine de zi: 

1.1 Cu privire la aprobarea  raportului  privind executarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2016 

Informează:  Corina Turutea, contabil-şef 

1.2   Cu privire la modificarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2017 

Informează:  Lilia Popovici,  specialist planificare 

1.3 Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a oraşului Cimişlia pentru anul 2017 

Informează:  Lilia Popovici,  specialist planificare 

1.4 Cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor 

Informează:  Corina Turutea, contabil-şef 

1.5 Cu privire la majorarea tarifului la transportul public de pasageri în oraşul Cimişlia 

Informează:Sergiu Vîrlan, viceprimar 

1.6 Cu privire la  cererea cet. Andrei Răileanu privind schimbarea destinaţiei nelocativă în locativă 

Informează:  Andrei Ursachi, arhitect-şef 

1.7 Cu privire la cererea cet. Cramcianinov Stanislav privind schimbarea destinaţiei apartamentului privat 

Informează:  Andrei Ursachi, arhitect-şef 

1.8 Cu privire la eliberarea ordinului de reparaţie şi îmbunătăţirea condiţiilor locative 

Informează:Sergiu Vîrlan, viceprimar 

1.9 Cu privire la tăierea arborilor din teritoriul administrat de primăria Cimişlia 

Informează:Sergiu Vîrlan, viceprimar 

1.10  Cu privire la casarea unor bunuri 

Informează:Sergiu Vîrlan, viceprimar 

1.11  Cu privire la trecerea la rebut a mijloacelor fixe 

  Informează:  Corina Turutea, contabil-şef 

1.12 Cu privire la trecerea la rebut a literaturii învechite 

Informează:   Corina Turutea, contabil-şef 

1.13 Cu privire la Regulamentul de desfăşurare a activităţii comerciale în or. Cimişlia 

Informează: Florin Berejan, viceprimar 

1.14 Cu privire la anularea şi eliberarea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren 

      Informează: Ana Durlescu , specialist in reglementarea regimului funciar 

1.15 Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia caselor de locuit  individuale şi anexelor 

gospodăreşti 

        Informează: Ana Durlescu , specialist in reglementarea regimului funciar 

1.16  Cu privire la  iniţierea formării, formarea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile 

        Informează: Ana Durlescu,  specialist in reglementarea regimului funciar 

1.17  Cu privire la vînzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor 

        Informează: Ana Durlescu , specialist in reglementarea regimului funciar 

1.18  Cu privire la acordarea premiilor funcţionarilor de demnitate publică din cadrul oraşului Cimişlia 

       Informează:  Corina Turutea, contabil-şef 

1.19 Cu privire la amenajarea terenului aferent blocului locativ din str. Alexandru cel Bun, 134 

       Informează: Ana Donia, consilier 

1.20  Cu privire la contractul de muncă între consiliul orăşenesc şi administratorul ÎM “Servicii Publice Cimişlia” 

        Informează: Sergiu Vîrlan, viceprimar 

1.21  Cu privire la raportul directorului ÎM “Servicii Publice Cimişlia” privind realizarea planului de acţiuni, 

aprobat prin decizia consiliului orăşenesc Cimişlia nr.9/9 din 22.12.2016 

       Informează: Grigorii Bîrsa, consilier 

1.22  Cu privire la tranzacţia de împăcare, referitor la acţiunea SRL “Făclia” împotriva consiliului orăşenesc 

privind recuperarea prejudiciului 

Informează: Leonid Fedorenco, jurist 

 

 

 

      Secretarul consiliului     Anastasia Rusu 

 

 

 


