
INVITATIE  

 Stimate dle/ dna Consilier  Va invitam sa participati la sedinta extraordinara a Consiliului orasenesc Cimislia 

care va avea loc la data de 10.04.2015, orele 10.00  in incinta primariei  or. Cimişlia, et. 3 sala de sedinta.  

Ordinea de zi propusa spre examinare :  

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 acordului de cooperare cu orasul Hîrlău , judetul Iasi Romania  

   Informează: Gheorghe Raileanu, primarul or. Cimişlia  

1.8 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 terenurior pentru constructia ceselor de locuit   

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 

            Informeaza : Vîrlan Sergiu, viceprimar 

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 de 

deşeurilor de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or.Cimişlia 

 Informează: Malai Mariana,  specialist perceperea fiscal 

1.19. Cu privire la plata îndemnizatiilor pentru copiii aflati sub tutela /curatela  

Informează: Rusu A. secretarul consiliului  

1.20. Cu privire la primirea în proprietate public a bunurilor , volumelor de lucrari efectuate si transmise cu 

titlu gratuit de catre Consiliul rational Cimişlia  

Informează Vîrlan Sergiu, viceprimar  

1.21.Cu privire la rezultatul inspectarii financiare tematice la primaria or. Cimişlia  

Informează Turutea Corina, contabil şef  

1.22. Cu privire la fondul de rezerva  

Informează: Popovici Lilia , specialist planificare  

1.23. Cu privire la darea in comodat a unor incaperi  

Informează: Vasluianu Vasile, specialist evident patrimoniului 
1.24. Cu privire la aprobarea Planului de acţini a ÎM „ Servicii Publice ”pentru perioada a.2015 – 2017  

Informează:  Hristov Nicolae, specialist 

1.25. Cu privire la majorarea slariului sefului IM servicii publice Cimislia 
Secretarul consiliului                                                   Rusu Anastasia 


