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     REPUBLICA MOLDOVA                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
       RAIONUL  SOROCA                                                            CОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                         МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ   СОРОКА             
                          
 

PROCES – VERBAL nr. 3 
al şedinţei ordinare a Consiliului municipal Soroca 

din 27 decembrie 2019 
 
 
 Secretarul Consiliului Municipal Marcel Buşan a dat citire la Hotărârea 
CEC privind atribuirea unor mandate de consilier domnilor Puşcaş Maxim, 
Vinogradov Liudmila, Grosu Oxana. 
 

Total membri ai Consiliului municipal - 27. Din ei prezenţi – 27,absenţi – 0.                                              
  
 A fost ales preşedinte al şedinţei – Anici Ion. 
 
 În caz de imposibilitatea preşedintelui de a semna deciziile, consilierul              
Cazac Aurica le va semna. 
 

S-au ales numărătorii de voturi:  Bucătaru Grigore, Grosu Oxana. 
 
 Dl Iurie Todirean a propus ca primarul să includă în ordinea de zi a unei 
şedinţe a Consiliului municipal  evaluarea secretarului Consiliului municipal. 
 
 Secretarul a informat că evaluarea o permite consiliul primarului pentru a 
efectua la finele anului cu condiţia stabilirii obiectivelor la început de an. Prin 
urmare  ea poate fi efectuată la finele anului 2020. 
 

Consilierul  Paraşceac Andrei a propus de examinat întrebările nr. 14 şi 
10 sub nr. 1 şi 2 din ordinea de zi. 

S-a votat: pentru – 20, împotrivă – 0, s-au abţinut – 3, 4 consilieri n-au 
vootat. 

 
 Consilierul Babici Ion a propus de exclus întrebarea nr. 12 din ordinea de 
zi din lipsa avizului comisiei de specialitate. 

S-a votat: pentru – 27, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
Primarul Pilipeţchi  Lilia a propus de exclus din ordinea de zi întrebările 

sub nr. 15, 9 din lipsa avizelor comisiilor de specialitate. 
 

S-a votat propunerea: pentru –  27, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
 Primarul Pilipeţchi Lilia a propus de inclus în ordinea de zi întrebările: 

- Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent 
casei de locuit din str. Mărţişor, 5, cet. Varzari Natalia. 
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- Cu privire la examinarea Raportului auditului conformităţii evidenţei, 
înregistrăriii şi gestionării patrimoniului public, precum şi  a impozitării 
bunurilor imobile. 
 S-a votat propunerea: pentru - 27, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0. 
 

S-a votat ordinea de zi cu modificări: pentru –   27, împotrivă – 0, s-au 
abţinut – 0. 

 
Ordinea de zi:  

1. Cu privire la Raportul de activitate al administratorului SA „Regia Apă-
Canal Soroca” şi răspunsul la solicitarea consilierului municipal d-nei 
Bodnarenco Elena. 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Mihail Ojog, administratorul SA „Regia Apă-Canal Soroca”. 
Coraportor: Angela Anici, contabil SA „Regia Apă-Canal Soroca”. 
2. Cu privire la examinarea prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor 

constatate în cadrul inspectării financiare tematice la SA „Regia Apă-Canal 
Soroca”. 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Angela Anici, contabil, SA „Regia Apă-Canal Soroca”. 

3. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 
2020 (în prima lectură). 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Elena Focşa, viceprimar 

 4. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 
2020 (în lectura a doua). 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Elena Focşa, viceprimar 

 5. Cu privire la programul de activitate al Consiliului Municipal Soroca 
pentru semestrul I al anului 2020. 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Marcel Buşan, secretarul Consiliului Municipal. 

Nu s-a adoptat 6. Cu privire la executarea hotărîrii de judecată cu nr. 3CA-5/12 
din 20.06.2012 şi a încheierilor judecătoreşti nr. 25-57/19 din 19.07.2019 şi nr. 
2-833/19 din 02.08.2019. 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 
7. Cu privire la  transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 

aferent casei de locuit: 
7.1. str. Ardealului, 6, cet. Baraboş Liubovi 
7.2. str. C. Moruzi, 23, cet. Russu Valentina 
7.3. str. V. Stroiescu, 43/a, cet. Bruma Clavdia 
7.4. str. doctorul Dumitraş, 11, cet. Onică Valentina 
7.5. str-la Sînzîenilor, 1, cet. Popescu Ecaterina 
7.6. str. Morii, 17-19, cet. Pleşco Igor 
7.7. str. Bucovina, 1, cet. Pleşco Lilia 
7.8. str-la Ştefan cel Mare, 4, cet. Bantîş Olga 
7.9. str-la Ştefan cel Mare, 10, cet. Bursacovscaia Valentina 
7.10. str. A. Voiţehovschi, 1, cet. Mardari Victor 
7.11. str. V. Stroiescu, 32, cet. Cerari Cristian 
7.12. str-la Turghenev, 4, 4/1, cet. Postovanu Nelea 
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7.13. str. Parşin, 4, cet. Cociurca Anatolii 
7.14. str. Ardealului, 5, cet. Ţuşca Tamara 
7.15. str. Ardealului, 5, cet. Gjebovschi Victor 
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist. 

 8. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit: 
 8.1. str. V. Stroiescu, 43/a, cet. Samarina Natalia 
 8.2. str. Alexandru cel Bun, 56, cet. Cociorva Victor 
 8.3. str. Dimineţei, 12, cet. Bragarenco Mihail 
 8.4. str. Vasile Secară, 25, cet. Streleţchi Serghei 
 8.5. str. N. Testemiţianu, 29, cet. Vrancean Galina 
 8.6. str. Ac. Pavlov, 19, cet. Sochirca Liudmila, Sochirca Roman 
 8.7. str. Turghenev, 3, cet. Vovc Victor 
 8.8. str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Lupaşco Olesea 
 8.9. str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Lupaşco Serghei 
 8.10. str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Racu Evghenii 

8.11. str. V. Stroiescu, 39, cet. Chistol Elena 
 8.12. str. Tiraspol, 5, cet. Lozan Vitalie. 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 

Nu s-a adoptat 9. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 9/7 din 27.05.2016 
„Cu privire la completarea deciziei C/o nr. 07.11.2013 „Cu privire la stabilirea 
indemnizaţiei pentru consilieri”. 

Iniţiator: Elena Bodnarenco, consilier 
Raportor: Elena Bodnarenco, consilier 

Nu s-a adoptat 10. Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri. 
Iniţiator: Ion Babici, consilier 
Raportor: Ion Babici, consilier. 
11.Cu privire la modificarea componenţei comisiei privind organizarea 

transportului rutier de persoane prin servicii regulate, aprobată prin decizia C/o 
nr. 8/19 din 03 martie 2016. 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Valerii Ghimpu, viceprimar. 
12. Cu privire la aprobarea planului încăperilor izolate din str. M. 

Sadoveanu, 21, cu nr. cadastral 7801111514.01. 
Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 

 13. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Mărţişor, 5, cet. Varzari Natalia. 

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului 
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 

 14. Cu privire la examinarea Raportului auditului conformităţii evidenţei, 
înregistrării şi gestionării patrimoniului public, precum şi  a impozitării bunurilor 
imobile. 

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 
 
 Consilierul Elena Bodnarenco a solicitat până la finele şedinţei informaţia 
privind defrişarea şi curăţirea arbuştilor pe teritoriul mun. Soroca. 
 
 Consilierul Ion Babici a solicitat luarea de cuvânt la sfârşitul şedinţei. 
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3/1. S-A EXAMINAT: Cu privire la Raportul de activitate al administratorului 
SA „Regia Apă-Canal Soroca” şi răspunsul la solicitarea consilierului 
municipal d-nei Bodnarenco Elena. 

Raportor: Mihail Ojog, administratorul SA „Regia Apă-Canal Soroca”. 
Coraportor: Angela Anici, contabil SA „Regia Apă-Canal Soroca”. 

 
S-a votat integral: pentru –  27, împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 

 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la Raportul de activitate 
al administratorului SA „Regia Apă-Canal Soroca” şi răspunsul la solicitarea 
consilierului municipal d-nei Bodnarenco Elena” (decizia se anexează). 
 
 
3/2.  S-A EXAMINAT: Cu privire la examinarea prescripţiei privind lichidarea 
iregularităţilor constatate în cadrul inspectării financiare tematice la SA 
„Regia Apă-Canal Soroca”. 
 Raportor: Angela Anici, contabil, SA „Regia Apă-Canal Soroca”. 
 
 Consilierul Victor Său a propus de inclus p. 5: Raportul Inspecţiei 
financiare primarul să-l remită organelor abilitate. 
 S-a votat propunerea: pentru – 18, împotrivă – 0, s-au abţinut – 6, 3 
consilieri n-au votat. 

S-a votat integral: pentru –  25,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 2. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la examinarea 
prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul inspectării 
financiare tematice la SA „Regia Apă-Canal Soroca” (decizia se anexează). 
 
 
3/3. S-A EXAMINAT: Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. 
Soroca pentru anul 2020 (în prima lectură). 
 Raportor: Elena Focşa, viceprimar 
 
 Consilieirul Elena Bodnarenco a propus amendament. N-a trecut. 
 
 Consilierul Victor Său a propus amendament. N-a trecut. 
 

S-a votat integral: pentru – 22,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 5. 
Dl Său Victor n-a participat la vot din cauza că bugetul n-a fost majorat. 

 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la aprobarea bugetului 
Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 (în prima lectură)” (decizia se anexează).  
  
 
3/4.  S-A EXAMINAT: Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. 
Soroca pentru anul 2020 (a doua lectură). 
 Raportor: Elena Focşa, viceprimar 
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Au luat cuvânt: 
 Bodnarenco Elena a întrebat câte persoane vor fi eliberate de la serviciu 
din instituţiile preşcolare. 
 
 Său Victor a solicitat să fie efectuate audieri publice pe marginea închiderii 
pieţii de lângă cinematograful „Dacia”. 
 
 Său Victor a propus amendament: De schimbat suma 150000 lei de la 
primărie cu 50000 lei de la Amenajare şi de procurat un automobil. 
 Amendamentul n-a trecut. 
 
 Bucătaru Grigore a propus la rectificarea bugetului 50000 lei de inclus 
pentru procurarea cărţilor la biblioteci. 
 S-a votat: pentru – 24, împotrivă – 0, s-au abţinut – 3. 
 
 Babici Ion a propus excluderea taxelor pentru veceurile publice şi pentru 
sala de forţe. N-a trecut. 
 A propus de mărit suma la staţiile PECO de la 40 la 45 mii lei. N-a trecut. 
 De scos 500 mii de la lubrifianţi Serviciul de amenajare şi de alocat la 
Şcoala sportivă. N-a trecut. 
 
 Todirean Iurie a propus de mărit taxa din anexa nr. 4 pentru subpunctul 
„băuturi spirtoase şi tutun” de substituit 10000 cu 15000 lei.  

S-a votat: pentru – 15, s-au abţinut – 7, 5 n-au votat. 
 
 Pentru subpunctul 21 „servicii pariuri” – 1500 de substituit cu 3000.  

S-a votat: pentru – 15, s-au abţinut – 76, 5 n-au votat. 
 

 Pentru subpunctul 27 „servicii boldibilding fitnes” de substituit 2400 cu 
1000 lei.  

S-a votat: pentru – 15, s-au abţinut – 9, 3 n-au votat. 
 
 A propus de majorat taxa la metal uzat. N-a trecut. 
 
 A propus de inclus o nouă taxă „Pentu jocuri de noroc” 15000 pentru masă 
sau aparat de joc. S-a votat: pentru – 14, s-au abţinut – 10, 3 n-au votat. 
 
 Bodnarenco Elena a propus de alocat surse la gr. 5 – 250 mii lei, gr. 6 – 
300 mii lei, gr. 7 – 400 mii lei, gr. 12 – 456 mii lei, gr. 13 – 400 mii lei, gr. 15 – 
420 mii, gr. 16 – 212 mii lei, gr. 17 – 448 mii lei. Amendamentul n-a trecut. 
 
 Împrăştietor de antiderapant – 90 mii lei. N-a trecut. 
 
 Său Victor a propus la iluminatul stradal 1 milion de lei. N-a trecut. 
 
 Lesco Artur a propus de inclus o nouă taxă pentru circ şi atracţion 
ambulant – 1000 lei pe zi. N-a trecut. 
 
 Todirean Iurie a propus pentru rectificarea bugetului de planificat 500 mii 
lei pentru reparaţia opririlor. 
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 S-a votat: pentru a fi inclusă în procesul verbal pro – 20, s-au abţinut – 7. 
 

S-a votat integral: pentru – 20,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 7. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la aprobarea bugetului 
Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 (lectura a doua)” (decizia se anexează).  
 
 Prezenţi în sală – 19 consilieri, absenţi – 8. 
 
3/5.  S-A EXAMINAT: Cu privire la programul de activitate al Consiliului 
Municipal Soroca pentru semestrul I al anului 2020. 
 Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m 
 
 Consilierul Elena Bodnarenco a propus de schimbat în planul de 
activitate „SA „Regia Apă-Canal Soroca” cu „Staţia de salvare pe apă”. 
 S-a votat propunerea: pentru – 16, împotrivă – 0, s-au abţinut – 3. 
 

S-a votat integral: pentru – 16,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 3.  
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la programul de 
activitate al Consiliului Municipal Soroca pentru semestrul I al anului 2020” 
(decizia se anexează).  
 
 
3/6.  S-A EXAMINAT: Cu privire la executarea hotărîrii de judecată cu nr. 
3CA-5/12 din 20.06.2012 şi a încheierilor judecătoreşti nr. 25-57/19 din 
19.07.2019 şi nr. 2-833/19 din 02.08.2019. 
 Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 
 
 Consilierul Ion Babici a declarat că fracţiunea ACUM nu v-a participa la 
vot şi solicită primarului ca materialele să fie remise la CNA. 
 

S-a votat integral: pentru – 0,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 19. 
Nu s-a adoptat.     
 
 
3/7.  S-A EXAMINAT: Cu privire la transmiterea în proprietate privată a 
sectoarelor de teren aferente caselor de locuit. 
 Raportor: Ghanedie Tudos, specialist 
 
3/7.1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Ardealului, 6, cet. Baraboş Liubovi. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. 
Ardealului, 6, cet. Baraboş Liubovi” (decizia se anexează).  
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3/7.2. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. C. Moruzi, 23, cet. Russu Valentina. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. C. Moruzi, 
23, cet. Russu Valentina” (decizia se anexează).  
 
3/7.3. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. V. Stroescu, 43/a, cet. Bruma Clavdia. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. V. 
Stroiescu, 43/a, cet. Bruma Clavdia” (decizia se anexează). 
 
3/7.4. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Doctorul Dumitraş, 11, cet. Onică Valentina. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Doctorul 
Dumitraş, 11, cet. Onică Valentina” (decizia se anexează).  
 
3/7.5. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str-la Sînzîenilor, 1, cet. Popescu Ecaterina. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str-la 
Sînzîenilor, 1, cet. Popescu Ecaterina” (decizia se anexează).  
 
3/7.6. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Morii, 17-19, cet. Pleşco Igor. 

S-a votat integral: pentru –19,  împotrivă – 0, s-au abţinut –0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Morii, 17-
19, cet. Pleşco Igor” (decizia se anexează).  
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3/7.7. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Bucovina, 1, cet. Pleşco Lilia. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Bucovina, 
1, cet. Pleşco Lilia” (decizia se anexează).  
 
3/7.8. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str-la Ştefan cel Mare, 4, cet. Bantîş Olga. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str-la Ştefan 
cel Mare, 4, cet. Bantîş Olga” (decizia se anexează).  
 
3/7.9. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str-la Ştefan cel Mare, 10, cet. Bursacovscaia 
Valentina.  
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. -la Ştefan 
cel Mare, 10, cet. Bursacovscaia Valentina” (decizia se anexează).  
 
3/7.10. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de 
teren aferent casei de locuit din str. A. Voiţehovschi, 1, cet. Mardari Victor. 
 

S-a votat integral: pentru –19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. A. 
Voiţehovschi, 1, cet. Mardari Victor” (decizia se anexează).  
 
3/7.11. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de 
teren aferent casei de locuit din str. V. Stroiescu, 32, cet. Cerari Cristian. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. V. 
Stroiescu, 32, cet. Cerari Cristian” (decizia se anexează).  
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3/7.12. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de 
teren aferent casei de locuit din str-la Turghenev, 4, 4/1, cet. Postovanu 
Nelea. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str-la 
Turghenev, 4, 4/1, cet. Postovanu Nelea” (decizia se anexează).  
 
3/7.13. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de 
teren aferent casei de locuit din str. Parşin, 4, cet. Cociurca Anatolii. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Parşin, 4, 
cet. Cociurca Anatolii” (decizia se anexează).  
 
3/7.14. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de 
teren aferent casei de locuit din str. Ardealului, 5, cet. Ţuşca Tamara. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. 
Ardealului, 5, cet. Ţuşca Tamara” (decizia se anexează).  
 
3/7.15. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de 
teren aferent casei de locuit din str. Ardealului, 5, cet. Gjebovschi Victor. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la transmiterea în 
proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. 
Ardealului, 5, cet. Gjebovschi Victor” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.  S-A EXAMINAT: Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului 
sectorului de teren aferent casei de locuit. 
 Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 
 
3/8.1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. V. Stroiescu, 43/a, cet. Samarina Natalia. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
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S-A DECIS:     
Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 

surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. V. Stroiescu, 43/a, 
cet. Samarina Natalia” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.2. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Alexandru cel Bun, 56, cet. Cociorva Victor. 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Alexandru cel Bun, 
56, cet. Cociorva Victor” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.3. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Dimineţei, 12, cet. Bragarenco Mihail. 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. V Dimineţei, 12, 
cet. Bragarenco Mihail” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.4. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Vasile Secară, 25, cet. Streleţchi Serghei. 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Vasile Secară, 25, 
cet. Streleţchi Serghei” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.5. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. N. Testemiţianu, 29, cet. Vrancean Galina. 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. N. Testemiţianu, 
29, cet. Vrancean Galina” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.6. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Ac. Pavlov, 19, cet. Sochirca Liudmila, 
Sochirca Roman. 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 



 11 

S-A DECIS:     
Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 

surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Ac. Pavlov, 19, cet. 
Sochirca Liudmila, Sochirca Roman” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.7. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Turghenev, 3, cet. Vovc Victor. 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Turghenev, 3, cet. 
Vovc Victor” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.8. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Lupaşco Olesea. 

S-a votat integral: pentru –19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Ştefan cel Mare, 
118, cet. Lupaşco Olesea” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.9. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Lupaşco Serghei. 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Ştefan cel Mare, 
118, cet. Lupaşco Serghei” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.10. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Racu Evghenii. 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Ştefan cel Mare, 
118, cet. Racu Evghenii” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.11. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. V. Stroiescu, 39, cet. Chistol Elena. 

S-a votat integral: pentru –,  împotrivă – 0, s-au abţinut –. 
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S-A DECIS:     
Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 

surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. V. Stroiescu, 39, 
cet. Chistol Elena” (decizia se anexează).  
 
 
3/8.12. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren 
aferent casei de locuit din str. Tiraspol, 5, cet. Lozan Vitalie. 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Tiraspol, 5, cet. 
Lozan Vitalie” (decizia se anexează).  
 
 
3/9.  S-A EXAMINAT: Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 9/7 din 
27.05.2016 „Cu privire la completarea deciziei C/o nr. 07.11.2013 „Cu 
privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”. 
 Raportor: Elena Bodnarenco, consilier 
 

S-a votat integral: pentru – 1,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 18. 
 
Nu s-a adoptat.     
 
 
3/10.  S-A EXAMINAT: Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru 
consilieri. 
 Raportor: Ion Babici, consilier 
 

S-a votat integral: pentru –  2,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 17  . 
 
Nu s-a adoptat     
 
 
3/11. S-A EXAMINAT: Cu privire la modificarea componenţei comisiei 
privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, 
aprobată prin decizia C/o nr. 8/19 din 03 martie 2016. 
 Raportor: Valerii Ghimpu, viceprimar 
 
 S-a propus comisia din 7 persoane. S-a votat: pentru – 19, împotrivă – 0, s-
auabţinut – 0. 
 
 S-a delegat în componenţa comisiei consilierii: Paraşceac Andrei, Cebotari 
Alexandru, Burlacu Veaceslav. 
 

S-a votat integral: pentru –  19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
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S-A DECIS:     
Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la modificarea 

componenţei comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin 
servicii regulate, aprobată prin decizia C/o nr. 8/19 din 03 martie 2016” (decizia 
se anexează). 
 
 
3/12.  S-A EXAMINAT: Cu privire la aprobarea planului încăperilor izolate 
din str. M. Sadoveanu, 21, cu nr. cadastral 7801111514.01. 
 Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 
 

S-a votat integral: pentru – 16,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 2. Babici Ion 
n-a participat la vot. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la aprobarea planului 
încăperilor izolate din str. M. Sadoveanu, 21, cu nr. cadastral 7801111514.01” 
(decizia se anexează). 
 
 
3/13.  S-A EXAMINAT: Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului 
sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Mărţişor, 5, cet. Varzari 
Natalia. 
 Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 
 
 S-a votat integral: pentru –  19, împotrivă – 0, s-au abţinut - 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la vînzarea-cumpărarea 
surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Mărţişor, 5, cet. 
Varzari Natalia” (decizia se anexează). 
 
 
3/14.  S-A EXAMINAT: Cu privire la examinarea Raportului auditului 
conformităţii evidenţei, înregistrării şi gestionării patrimoniului public, 
precum şi  a impozitării bunurilor imobile. 

 Raportor: Ghenadie Tudos, specialist 
 

S-a votat integral: pentru – 19,  împotrivă – 0, s-au abţinut – 0. 
 
S-A DECIS:     

Se adoptă decizia Consiliului municipal „Cu privire la examinarea 
Raportului auditului conformităţii evidenţei, înregistrării şi gestionării 
patrimoniului public, precum şi  a impozitării bunurilor imobile” (decizia se 
anexează). 
 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    ION ANICI    
  

SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 
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