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Anexă la cererea 
   de convocare a şedinţei  
   

ORDINEA  DE ZI 
A  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE 

 A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU 
din  22  octombrie  2009 

  
1. Cu privire la rectificarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2009 

RAPORTOR: dna Maria Cărăuş, director al Direcţiei 
generale finanţe 

 
2. Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare la ramura „Ocrotirea sănătăţii” pe anul 
2009     

 RAPORTOR: dna Maria Cărăuş, director al Direcţiei 
generale finanţe 

 
3. Despre rezultatele controlului efectuat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova 
asupra gestionării patrimoniului public de către instituţiile teatral-concertistice în perioada 
anilor 2005-2008 (semestrul I) 

RAPORTOR: dna Maria Cărăuş, director al   Direcţiei 
generale finanţe 

 

4. Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor preferenţiale 
unor categorii de populaţie (2 proiecte) 

RAPORTOR: dna Maria Cărăuş, director al Direcţiei 
generale finanţe 

 
5. Cu privire la atribuirea funcţiei de beneficiar pentru lucrările de reparaţie a punctului 
medical din comuna Cruzeşti 

RAPORTOR: dna Maria Cărăuş, director al Direcţiei 
generale finanţe 

 
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi statelor de funcţii ale Direcţiei 
generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, Regulamentului Comisiei pentru 
privatizarea încăperilor nelocuibile, proprietate municipală, date în locaţiune şi 
componenţa nominală a Comisiei municipale de privatizare a fondului nelocuibil 

RAPORTOR: dna Mihaela Iacob, director al Direcţiei 
generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale 
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7. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/1 din 
04.10.2007 „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 47/7 din 08.06.2006 „Cu privire la instituirea Direcţiei privatizarea fondului 
de locuinţe”.    
 

RAPORTOR: dna Mihaela Iacob, director al Direcţiei 
generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale 
 

8. Cu privire la modificarea reţelei instituţiilor de învăţământ preuniversitar  
 

RAPORTOR: dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, director 
general al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 
 

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Consiliului 
Consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport din municipiul Chişinău 
 

RAPORTOR: dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, director 
general al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 

 
10. Despre redistribuirea mijloacelor financiare aprobate prin decizia Consiliului 
municipal Chişinău nr. 6/2 din 12.05.2009 “Cu privire la reparaţia capitală a instituţiilor de 
învăţământ din municipiul Chişinău” 
 

RAPORTOR: dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, director 
general al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport 
                                                       

11. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen 
redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor municipiului Chişinău în toamna anului 
2009 

RAPORTOR: dl Victor Bordian, comandantul Centrului 
militar 

 
12. Cu privire la organizarea şi efectuarea trecerii în evidenţa militară a tinerilor născuţi în 
anul 1994 

RAPORTOR: dl Victor Bordian, comandantul Centrului 
militar 
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13. Cu privire la participarea Primăriei municipiului Chişinău la proiectul „Casa 
cunoştinţelor din Chişinău” 

RAPORTOR: dna Gabriela Ciumac, şef  al Direcţiei  relaţii 
externe, cooperare regională şi integrare europeană 

 
14. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată : 
1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

str. Carierei, 12 dnei Tamara Sivacenco. 
2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

Drumul Taberei, 30/1 dnei Ecaterina Bucşan. 
3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

str. Gh. Codreanu, 45 B dnei Velica Rahimova. 
4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

str. Ion Luca Caragiale, 3 dlui Boris Drangoi. 
5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

str. Călăraşi, 31 (lit. B) dlui Dumitru Cojocaru. 
6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

str. V. Belinski, 18/3 dlui Vasile Ursu. 
7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

str. 8 Martie, 112 dnei Eugenia Ţurcan. 
8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

str. A. Hîjdeu, 86/1 dlui Ruslan Şpatacovschi. 
9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 

str. Humuleşti, 18 dnei Valentina Afanasieva. 
10. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 

din str. Floreşti, 18 dlui Victor Grecu. 
11. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 

din str. Cetatea Albă, 134 dlui Eugeniu Calmîş. 
12. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 

din str. Cetatea Albă, 136 dlui Eugeniu Calmîş. 
13. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 

din str. Primăverii, 21 dnei Angela Stepuleac. 
14. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 

din str-la Criuleni, 57 dlui Iuri Gulcenco. 
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15. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 
din str. Otopeni, 4 dlui Ion Chicu. 

16. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 
din str. Sergiu Culaţchi, 4 dnei Victoria Radul-Gândea. 

17.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din 
str. Cărbunari, 36 A dlui Ion Railean.  
18. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 
din str. Garoafelor, 17 dlui Victor Sajin. 
19. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 
din str-la Zaporojie, 1/3 dlui Valentin Bîtcă. 
20. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. avocat Eugenia Gruşevan, 3 dnei Lilia Todorova. 
21. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Movileni, 26 dlui Valeriu Dicusar. 
22. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Podgorenilor, 3 dnei Maria Axenti. 
23.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Constructorilor, 90/5 dlui Mihai Corj. 
24.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Rândunele, 27 dnei Elena Ababii. 
25.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Coşniţa, 13 dlui Ion Miron. 
26.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Schitului, 9 dlui Ilie Aghenii. 
27.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Bulgară, 7 dnei Vera Corcimaru. 
28.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. V. Cheltuială, 42 dlui Veaceslav Crîşmaru. 
29.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Corneşti, 11 “a” dlui Ion Chiriţa. 
30.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Ion Vasilenco, 32 dnei Anna Carlova. 
31.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Galaţi, 5 dlui Anatolie Vacari. 
32.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Ialoveni, 68 dlui Nicolae Ursu. 
33.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Cramei, 16 dnei Maria Ustinova. 
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34.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Işnovăţ, 18 dlui Ivan Zaharia. 
35.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Carierei, 36 dlui Eugen Pleşca. 
36.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Busuioceşti, 3 dlui Andrian Romanciuc. 
37.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din şos. Munceşti, 31 dlui Iurie Roşca. 
38.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la 1 Cramei, 7 dnei Olga Levinţa. 
39.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Tăbăcăria Nouă, 5 dnei Svetlana Sclearova. 
40.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Cireşilor, 50 dnei Eugenia Chirca. 
41.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Astronom Nicolae Donici, 52 dlui Savva Balanescu. 
42.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Ion Inculeţ, 4  dlui Sergiu Negru. 
43.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Alba-Iulia, 148/1 dnei Luciana Lorandi. 
44.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Ţarinei, 72/1 dlui Dmitri Colodenco. 
45.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. M. Lermontov, 139 dnei Ludmila Adam. 
46.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Danubius, 51 dnei Anna Denisiuc. 
47.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Suceviţa, 27 dnei Leazat Voşceatinscaia. 
48.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Dragomirna, 63 dlui Mefodii Codreanu. 
49.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Nicolae H. Costin, 51 dnei Alexandra Dombrovscaia. 
50.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Cireşilor, 27/5 dlui Anton Ceban. 
51. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Doina, 9 dlui Ion Motricala. 
52. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Doina, 13 dlui Petru Motricala. 
53.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Lipcani, 8 dnei Alexandra Romanescu. 
54.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Roşiori, 23 dlui Victor Litvinov. 
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55.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Podgorenilor, 78 dlui Boris Guler. 
56.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Valea Dicescu, 110 dlui Vitalie Mazuric. 
57.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Barbu Lăutru, 23 dlui Andrei Bostan. 
58.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la 2 Lvov, dlui Vladimir Balan. 
59.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Schitului, 1/8 dnei Nadejda Cebotari. 
60.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la 3 Lvov, 62 dlui Gheorghii Nanii. 
61.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Nuferilor, 19 A dlui Victor Gînga. 
62.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Dimineţii, 45 dnei Ecaterina Daguţa. 
63.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Chiţcani, 5 dnei Vera Moisei. 
64.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Lacului, 54 dlui Leonid Duducal. 
65.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din şos. Munceşti, 61 dnei Maria Ştefîrţa. 
66.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Liviu Rebreanu, 33 dnei Nina Darii. 
67.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Anatol Popovici, 18 (lit. „C”) dlui Victor Niţa. 
68.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Constructorilor, 51 dnei Veronica Dodonu. 
69.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Andrei Izbaş, 4 dnei Galina Grauăr. 
70.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Cetatea Chilia, 51 dnei Parascovia Catana. 
71.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Pitulicii, 13 dnei Tatiana Plămădeală. 
72.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Ioan Livescu, 4 dlui Iurie Smirnov. 
73.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Carierei, 42 dlui Mihail Cojocaru. 
74.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Lacului, 34/1 dnei Irina Coverda. 
75.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Pirogov, 11/1 dnei Natalia Antonova. 
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76.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la V. Zarzar, 27 dnei Valentina Mikşanski. 
77.Cu privire la autentificarea dreptului de folosinţă asupra  lotului de pământ din bd. 
Dacia, 50/7 Întreprinderii municipiului “Grădina Zoologică”. 
78.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată şi dreptului de arendă 
funciară asupra  lotului de pământ din şos. Munceşti, 141 dlui Alexei Pagu. 
79.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Gh. Madan, 43 dlui Ilie Dubceac. 
80.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Alexandru Cristea, 8 dlui Iurie Marin. 
81.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la  2 Lvov, 71 dnei Efrosinia Conovalova. 
82.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Sihastrului, 21 dlui Nicolae Meghi. 
83.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Nuferilor, 6 „C” dlui Pavel Ganea. 
84.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Codrul Cosminului, 35 dnei Maria Barbacaru. 
85.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Cramei, 9 dlui Veaceslav Gulian. 
86.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din şos. Munceşti, 730 dnei Liuba Talpă. 
87.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la actor Chiril Ştirbu, 5 dlui Pavel Nicolaev. 
88.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Bulboaca, 3 „A” dlui Grigore Boţolan. 
89.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Galaţi, 17 dlui Grigore Melnic. 
90.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Dumbrava Roşie, 2 dnei Galina Ciubrei. 
91.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Nuferilor, 26 dlui Pavel Dănilescu. 
92.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Fierarilor, 18 dlui Ştefan Lungu. 
93.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din Drumul Taberei, 45 dlui Victor Mocreac. 
94.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Roguleni, 8 dlui Vasile Ţugui. 
95.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Codrul Cosminului, 10 dnei Svetlana Miglati. 
96.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la Dinu Lipati, 4 dlui Constantin Ciorba. 
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97.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Bisericii, 19 dnei Margarita Ivanov. 
98.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Gr. Ureche, 66/1 dlui Andrei Ţîgulschi. 
99.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Grătieşti, 42 dnei Natalia Lisnic. 
100.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Daniil Ciugureanu, 9 dnei Elena Laptev. 
101.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Vasile Coroban, 10 dlui Ilie Castraveţ. 
102.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Cornului, 23 dnei Violeta Varvarici. 
103.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Tîrgovişte, 24 dnei Valentina Iulina.  
104.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Dîmbului, 26 „A”dlui Ştefan Cataraga. 
105.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Constructorilor, 167 dlui Veaceslav Roşca. 
106.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Praga, 80 dnei Alexandra Chihai. 
107.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Sf. Andrei, 49 Filip Melnic. 
108.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Ioan Botezătorul, 1 dnei Parascovia Adam. 
109.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Liviu Rebreanu, 65 dnei Elena Doldier. 
110.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la 1 Pietrăriei, 39 dnei Lilia Botnaru. 
111.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Suceviţa, 28 dlui Ivan Cioina. 
112.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Grigore Ureche, 50 dlui Ion Tălămbuţă. 
113.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Torino, 23 dlui Alexei Ciuperca. 
114. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ 
din str. Dragomirna, 62 dlui Oleg Cioban. 
115.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str-la Mălina Mică, 1 dnei Ludmila Samoila. 
116.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. 8 Martie, 94 dnei Aurelia Rabovol. 
117.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra a 2/5 cote-părţi din 
lotul de pământ din str. Universităţii, 10 dnei Zinovia Furculiţa. 
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118.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Andrei Izbaş, 17 dnei Angela Grumeza. 
119.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Movileni, 1 dnei Evdochia Manea. 
120.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Igor Ciorbă, 7 dnei Anna Căpăţina. 
121.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Alexe Mateevici, 54 dlui Tihon Cernenchii. 
122.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 57 dlui Nicolae Antoci. 
123.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Călăraşi, 53 dlui Petru Marin. 
124.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Călăraşi, 17 dnei Anastasia Uzun. 
125.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Nadejda Russo, 17 dnei Feodosia Epuri.   
126.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Vlaicu Pîrcălab, 6 dlui Constantin Rusnac. 
127.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Cărămidarilor, 55 dlui Ion Cerneavschi. 
128.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Gh. Codreanu, 77/1 dlui Pavel Lazar. 
129.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra  lotului de pământ 
din str. Alba-Iulia, 180 dnei Profira Galagan. 

 RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al Direcţiei 
generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
15. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată  comună : 

1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Bălănescu, 21 dlor Raisa Ţâmbalist şi Gheorghe Ţâmbalist 

2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Sofia, 16 dlor Elena Babici şi Oleg Leşcenco. 

3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Lipcani, 25 dlor Tatiana Jenunchi şi Semion Radiş. 

4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Hanul Morii, 126 dlor Ivan Popovschii şi Victor Popovschi. 

5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Copăceni, 12 dlor Igor Pogrebnicenco şi Aurelia Şcedrova. 

6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Serghei lazo, 16 dlor Valentin Antonov şi Dina Pişcova. 
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7. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Dragomirna, 33 dlor Nicolai Baluţel şi Eleonora Coroi. 

8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Cetatea Albă, 22 dlor Liudmila Plescan, Iulia Stepanova şi Liudmila 
Cotlearenco. 

9. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Cernica, 6 dlor Tatiana Gruşenco şi Liudmila Constantinova. 

10. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Stoliniceni, 1 dlor Teodosie Ganea şi Angela Marian. 

11. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Lacului, 43 dlor Susanna-Sevili Galust Simaşco şi Igor Simaşco. 

12. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Bucureşti, 13/3 dlor Leonid Granovschii şi Victor Saltanovschii. 

13. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Gh. Cucereanu, 24 dlor Anna Oboroc, Boris Burlacu şi Alexandru 
Burlacu. 

14. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Gh. Asachi, 16 dlor Ludmila Cotenco, Vitalie Cotenco şi Svetlana 
Loza. 

15. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. M. Lermontov, 44 dlor Alexandru Nanii, Maria Nanii, Simion Nanii 
şi Nadejda Panco. 

16. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. S. Rahmaninov, 11 dlor Ion Coşnete, Maria Coşnete şi Alexandr 
Petrov. 

17. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Ghica Vodă, 3 dlor Vladimir Comendant, Dumitru Comendant şi 
Andrei Comendant.  

18. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Alexandru Donici, 2 dlor Vladimir Glinca şi Tamara Vulpe. 

19. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. V. Horea, 12 dlor Andrei Pleşca şi Valeriu Tudos. 

20. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Anton Crihan, 29 “A” dlor Anatolue Revenco, Karina Nicole 
Revenco, Oxana Revenco şi Diana Revenco. 
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21. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Leuşeni, 9 “A” dlor Nina Tişcov şi Oleksandr Tishkov. 

22. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str.Gh. Condreanu, 55 Alexadru Martalog şi Natalia Bulat. 

23. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Cojocarilor, 19 dlor Ala Pelivan şi Valeriu Pelivan. 

24. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Butuceni, 6 dlor Piotr Bîzgu şi Vladislav Bîzgu. 

25. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Cernăuţi, 36 dlor Mihail Botnari şi Natalia Gaşinov. 

26. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Focşani, 33 dnei Larisa Condreanu şi Maria Codreanu. 

27. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Vl. Maiakovski, 28 dlor Iosiv Donos şi Victor Donos. 

28. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Gh. Asachi, 27 “G” dnelor Alla Covalenco şi Anna Culinici. 

29. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Bănulescu, 25 dlor Iurie Dorif, Olga Dorif şi Larisa Dorif. 

30. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Anton Pann, 7 dlor Ludmila Corj, Stela Mojar, Leonid Mojar, 
Dumitru Mojar. 

31. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Bernandazzi, 20 dnei Irina Smirnova. 

32. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str-la Aron Pumnul, 134 dlor Nicolae Baciu şi Svetlana Baciu. 

33. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Grădinarilor, 11 dlor Irina Teseoglu şi Igor Isac. 

34. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Odesa, 54 dlor Ion Caragia, Tatiana Comîş şi Svetlana Guţu. 

35. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Valea Dicescu, 99 dlor Nicolae Corduneanu şi Tatiana Corduneanu. 

36. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Odesa, 56 Svetlana Chirco, Aleksandrs Jolkevskis, Dumitru 
Ţurcanu, Parascovia Macarenco şi Emilia Lipcanu. 

37. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Hipodromului, 14 dlor Pavel Caterov şi Ion Novoloaca. 
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38. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str.Gh. Codreanu, 52 dlor Iuri Batenco şi Ilie Tofan. 

39. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str.Mircea Eliade, 21 dlor Maria Scutaru, Valentina Gaidulean şi Valeriu 
Bîcos. 

40. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. 8 Martie, 124 dlor Ruslan Demişcan şi Sofia Musteaţa. 

41. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. A. Şciusev, 9 dlor Tatiana Trautvah, Olga Miteva şi Elena Poleacov. 

42. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str.Taşkent, 6 dlor Oxana Cerneţcaia şi Denis Buze. 

42. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Ip.Soroceanu, 47 dlor Nadejda Bubneac şi Oleg Hariton. 

44. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str.Cernica, 2 dlor Grigore Soltan şi Valentina Vatamaniuc. 

45. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. I. Vasilenco, 14 dlor Lidia Iovu, Liubovi Iovu, Liubovi Iovu, Vadim 
Sergheev şi Larisa Tarlapan. 

46. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str.Cocieri, 6 dlor Anatolie Borş, Natalia Gînju şi Greorghe Sîrghi. 

47. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str.Frumoasa, 74 dlor Elena Popov, Vasile Popov, Rahili Smirnova şi 
Vladimir Avramenco. 

48. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Ghică Vodă, 18 dlui Ştefan Ciobanu. 

49. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Caucaz, 11 dlor Tudor Corăbieru, Vitalie Gîscă şi Aurelia Gîscă-
Ipati. 

50. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Uzinelor, 73 dlor Alexandru Enii şi Mavra Enii. 

51. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Budeşti, 21 dlor Eugeniu Cobzaru, Galina Petic şi Marina Năstăsuţă. 

52. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din şos. Munceşti, 390 dnelor Veronica Bantaş şi Ludmila Ilaşco. 

53. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Tiras, 21 dlor Anatolii  Colesnic, Vasili Colesnic şi Elena Lungu.  
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54. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Primăverii, 31 dlor Margarita Nicu şi Iurie Nicu. 

55. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Ratuş, 31 dlor Eugeniu Foiu şi Efrosinia Foiu. 

56. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Vânătorilor, 2 dlor Iurie Cucerean şi Efrosinia Corcescu. 

57. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Anton Pann, 9 dlor Stanislav Lincevschi, Anatoli Nadraga, Ecaterina 
Tolici, Valentin Gînceru şi Petru Frunză. 

58. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Paşcani, 15 dnelor Eugenia Mihăilă şi Mariana Mihăilă. 

59. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Moara Roşie, 12 dlor Marina Prozorova şi Ilie Zamfir. 

60. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str-la 2 Pietrăriei, 33 dlor Gheorghe Staver şi Irina Mazur. 

61. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Botanica Veche, 37 dnelor Ruslana Haritonova şi Zinovia Lisnic. 

62. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Oneşti, 21 dnelor Margareta Cărăruş şi Ioana Mereuţa. 

63. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Vasile Lupu, 61 „a” dlor Daria Chirilescu şi Ion Cheptene. 

64. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Andrei Lupan, 4 dlor Alexei Fetescu, Oleg Cuşnir, Anatolie 
Pilipeţchi şi Elena Catraniuc. 

65. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Moldoviţa, 29 dlor Raisa Rudacevscaia, Sergiu Balan şi Anatolie 
Croitor. 

66. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Floreşti, 7 dnelor Elena Cazacu şi Glina Homiţchii. 

67. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Ţarinii, 78 dlor Liudmila Gatman, Serghei Troihin şi Tatiana 
Troihina. 

68. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str-la Dinu Lipati, 1 dlor Marin Iaşciuc şi Igor Turchin. 

69. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra                
lotului de pământ din str. Ţarinei, 91 dlui Cristofor Atamanenco. 
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70. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Grigore Ureche, 38 dlor Gleb Sainciuc şi Ala Ceban. 

71. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Bariera Sculeni, 28/1 dlor Aurica Negru şi Fiodor Negru 

72. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Coşniţa, 3 dlor Victor Bularga şi Andrei Gorceac. 

73. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din şos. Munceşti, 88 dlor Alexandr Posichera şi Gheorghe Tcaci. 

74. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Tiras, 58 dlor Vasile Brătescu şi Alexandr Sveatchevici. 

75. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Toamnei, 1 dlor Gheorghe Şarcov şi Valeriu Şarcov. 

76. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. M. Kogâlniceanu, 36 dlor Lidia Gubenco, Ghenadie Balaniuc şi 
Valentina Socolî. 

77. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Putnei, 32 dlor Nicolae Baluţel şi Eugenia Baluţel. 

78. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Galaţi, 3 dlor Valerii Starodvorschii şi Marina Cârnaţ. 

79. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str-la 1 Petricani, 3 dlor Victor Babii, Valentina Cojocari şi Aliona 
Gurghiş. 

80. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din şos. Hânceşti, 186 dlor Ion Oncea, Vasile Pîslar şi Ion Pîslari. 

81. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. 31 August 1989 nr. 108. 

82. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Ţarinei, 116 dlor Alexandru Cricovan, Serghei Cebanov şi Maria 
Zorilo. 

83. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Ţarinei, 80 dlor Gheorghe Mihaşan şi Vera Vîrlan. 

84. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Hanul Morii, 19 dnelor Aurelia Cuceruc, Valentina Goldenştein şi 
Alla Ţelinscaia. 

85. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. V. Belinski, 79 dlor Valerii Tihonov şi Iulia Tihonova. 

86. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Al. Bernardazzi, 66 dlor Ala Ananiiciuc, Leon Iosifzon, Dorin 
Podorojniuc, Maria Podorojniuc şi Valerii Podorojniuc. 

87. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Tatarbunar, 13 dnelor Adela Gorbatenco şi Olga Macari. 
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88. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Tecuci, 2 dlor Vasile Petrov şi Tudor Railean. 

89. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Constructorilor, 107 dnelor Ludmila Vasiliţa şi Irina Popov. 

90. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str-la Stejăreni, 1 dlor Anjeli Goluşcova şi Nicolai Covalenco. 

91. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. I. Zaikin, 74 dnelor Zinaida Botnar, Gheorghina Gîlea şi Svetlana 
Oprea. 

92. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Pandurilor, 17 dnelor Elizaveta Pozdîrca, Ala Grecu şi Valentina 
Calfa. 

93. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Liviu Rebreanu, 1 A dlor Elena Balanuţa şi Andrei Dmitriev. 

94. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str-la Liviu Rebreanu, 11 dlor Tatiana Vlas şi Sveatoslav Luchian. 

95. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Maria Lătăreţu, 13 dnelor Irina Cerbu şi Maria Trifan. 

96. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Fântânilor, 48 dlor Tatiana Cravcina şi Nicolai Ivanov.  

97. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Coloniţa, 101 A dlor Iuri Panaiot şi Paulina Panaiot. 

98. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. Podul de Flori, 5 dlor Natalia Dianu şi Galina Rotari. 

99. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de 
pământ din str. V. Belinski, 11 dlor Constantin Pîntea şi Harlampii Bacalov. 

100.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Coşniţa, 10 dlor Sergiu Morozovschii şi Tamara Morozovscaia. 
101.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Mitropolit Petru Movilă, 17 dlor Serghei Chiseev, Larisa Chiseeva, 
Ecaterina Chiseeva, Victoria Zetia şi Olga Stafi. 
102.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Valea Dicescu, 66 dlor Valeriu Galocichin, Alla Lutîca şi Svetlana 
Belousova. 
103.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Ion Neculce, 33 dlor Alexandr Pastuhov şi Valentina Pastuhova. 
104.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Tatarbunar, 10 dlor Anatolie Ganea şi Serghei Filatov. 
105.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str-la Parcului, 6 dlor Ana Sapojnic şi Pavel Cerguţa. 
106.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Hipodromului, 29 dlor Tudor Ababii şi Vera Banari. 
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107.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Floreşti, 8 dnelor Irina Arcea şi Iulia Irimciuc. 
108.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună şi dreptul de 
arendă asupra lotului de pământ din şos. Munceşti, 129 dlor Tatiana Chiperi, Sergiu 
Chiper, Maria Scorohod şi Pavel Chiper. 
109.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună şi dreptul de 
arendă asupra lotului de pământ din şos. Munceşti, 382 dlor Vasile Manziuc şi Tatiana 
Manziuc. 
110.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. E. Teodoriu, 10 dlor Valeriu Cociug şi Vasile Şerban. 
111.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. A Şciusev, 13 dnelor Lera Danilova şi Ecaterina Pîrţac. 
112.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Maramureş, 119 dlor Valeri Ivanov şi Libovi Indoitu. 
113.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Decembriştilor, 49A dlor Valeriu Eşanov şi Anna Neaga. 
114.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Plaiului, 41 dlor Igor Prepeliţă, Iurii Tcacenco şi Natalia Tcacenco. 
115.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Ghica-Vodă, 4 dlor Maxim Şevciuc şi Vladimir Şevciuc. 
116.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. 8 Martie, 60 dlor Vasile Cojocari şi Veaceslav Cecan. 
117.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Pietrăriei, 7 dlor Ivan Cuşnir şi Daniela Donică. 
118.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Cireşilor, 67 dlor Vitalie Braga, Tatiana Dzîc şi Valentina Dzîc. 
119.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Sf. Andrei, 31 dlor Oleg Ocul şi Lidia Ocul. 
120.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Caişilor, 10 dlor Ala Gaşnaş şi Vladimir Gaşnaş. 
121.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Călătorilor, 18 dlor Veaceslav Jechiu şi Veronica Plămădeală. 
122.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Bulgară, 29 dlor Suren Haceatrean şi Eduard Haceaturian. 
123.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Vasile Badiu, 36 dlor Victor Pleşca şi Viorica Bragaru. 
124.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Oneşti, 31 dlor Natalia Sanina şi Svetlana Chitorogă. 
125.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Ştefan Neaga, 26 „a” dlor Neli Balode şi Igor Ulianov. 
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126.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Dobruşa, 11 dlor Boris Vremea, Andrei Gorea, Sergiu Apostu şi 
Anatolie Vremea. 
127.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Serghei Lazo, 25 dlor Ana Darii, Arcadie Vlad, Marina Vlad, Sergiu 
Moraru şi Ion Radu. 
128.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Alexandru cel Bun, 107 dlor Mihail Josanu şi Vitalie Chiriac. 
129.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Socilor, 9 dnelor Ecaterina Corcimari şi Maraina Gumaniuc. 
130.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Podişului, 8 dlor Olesea Bolun, Tamara Bordian, Anatolie Mihailov, 
Vladimir Ceban, Tatiana Ceban, Alexandru Ceban, Natalia Trohin, Anastasia Trohin şi 
Daria Cebaniuc. 
131.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Hipodromului, 18 dnelor Maria Hilinskaia şi Olga Gomeniuc. 
132.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Vasile Lupu, 46 „K” dlor Valeriu Rusu, Polina Vanina, Igor Vanin, 
Iuri Poleacov şi Elena Capralova. 
133.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Golia, 9 dlor Iurie Tomac, Alexei Butucel şi Ion Prisecaru. 
134.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Sf. Andrei, 19 dlor Cleopatra Donos, Vasile Donos, Tudor Donos, 
Ludmila Donos, Alexandru Donos şi Lilia Spînu. 
135.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Nicolai H. Costin, 19 dlor Vladimir Baliţchi şi Victor Soroca. 
136.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str-la Poştei, 24 dlor Anatolie Popescu şi Ludmila Ugrinovici. 
137.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Plaiului, 104 dnelor Oxana Starcenco şi Raisa Starcenco. 
138.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Floreşti, 15 dlor Gheorghe Chiriac şi Tudor Chiriac. 
139.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Călăraşi, 20 A dlor Alexandr Culeabin şi Natalia Culeabina. 
140.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. A. Negru Vodă, 184 dlor Elena Chihai şi Mihail Focşa. 
141.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Maria Lătăreţu, 38 dlor Nicolai Staşco, Ivan Popov şi Xenia Traihili. 
142.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Drumul Crucii, 84 dlor Vasile Bandol şi Elena Culeac. 
143.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Porumbiţei, 18 dlor Pavel Jidobin şi Petru Tofan. 
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144.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Nicolae Bălcescu, 16 dlor Ivan Tarlev şi Ludmila Radcenco. 
145.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str-la Aron Pumnul, 173 dlor Svetlana Bondareva şi Iulia Mohammed 
Ali. 
146.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Sf. Vineri, 4 dlor Petru Goriţa şi Olga Stavila. 
147.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Humuleşti, 2 dlor Ilie Bodea şi Lucia Mîrza. 
148.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. Bulboaca, 7 dlor Evgheni Arefiev şi Maria Vieru. 
149.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului 
de pământ din str. N. Sclifos, 19 dlor Dumitru Dolbuş, Mihail Ţurcanu şi Alla Oleinic. 

 
RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al Direcţiei 
generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
16. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală : 
1. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra                             

lotului de pământ aferent construcţiilor din str. Dîmbului, 46. 
2. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ 
aferent construcţiilor din str. Pădurii, 1 A. 
3. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ 

aferent imobilului din str. Titu Maiorescu, 10. 
4. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ 

aferent construcţiilor din str. Caucaz, 6. 
5. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ 

aferent construcţiilor din str. Sarmizegetusa, 82. 
6. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ 

aferent imobilului din str. Paul Gore, 12. 
 
RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al Direcţiei 
generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
17. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ: 
 
1. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Mihai Viteazul, 16 Societăţii 

comerciale „TERMOCLUB” S.R.L. 
2. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Dimineţii, 20 dlui Serghei 

Russu. 
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3. Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din bd. Ştefan cel Mare şi Sfănt, 4 
Societăţii pe acţiuni „MOLDOVA-TUR”  

4. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Indepndenţei 24/1 Î.I. 
“KASPAREAN”  

5. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Cetatea Albă dlui Valeriu 
Avdeev  

6. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Feredelului, 2 S.A. 
“NICPLOTEAN”  

7. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Columna, 140/1 S.A. “ELAT-
INVEST”  

8. Cu privire la darea în arendă a unori loturi de pământ din str. Sfatul Ţării, 2 Asociaţiei 
obşteşti „FUNDAŢIA CULTURALĂ PENTRU LITERATURĂ ŞI ARTĂ”   

9. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Ieşilor, 30 dlui Luciano 
Popa 

10. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din şos. Munceşti, 97 Firmei „ELEX” 
S.R.L. 

11. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Alecu Russo, 22/1 
Întreprinderii Individuale „VASILISA SERICOVA” 

12. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sarmizegetusa, 15/1 
Societăţii Comerciale „NINACOM” S.R.L. 

13. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Ieşilor, 30 dlui Iurie Chiriţă 
14. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Ion Creangă, 45/5 dlui Ky 

Nguyen Si Trung 
15. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Drumul Taberei dlui Vasile 

Gheciu 
16. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Dacia, 69/1 Întreprinderii 

Individuale „JARUC PETRU” 
17. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Igor Vieru, 12/1 firmei 

„M.E.F.” S.R.L. 
18. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Ieşilor, 30 dnei Diana  

Savca 
19. Cu privire la darea în arendă comună a unui lot de pământ din bd. Ştefan cel Mare şi 

Sfânt, 147 (lit. B) 
20. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Moşilor Societăţii 

comerciale „VICTOR-NICO” S.R.L. 
21. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Florilor, 10 firmei „VEGA-

L.” S.R.L.  
22. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. M. Sadoveanu, 42 S.R.L. 

„MEGA-COMPLEX” 
23. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Dacia, 53/5 Asociaţiei 

proprietarilor de garaje nr. 27 
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24. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Mircea cel Bătrân Î.I. 
„CRISTINA HMELNIŢCHI” 

25. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Bucureşti, 105 Întreprinderii 
cu capital străin „KILOGRIN” S.R.L. 

26. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Melestiu, 20 S.A. 
„NUFĂRUL” 

27. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Dacia S.R.L. 
„HORACHERT” 

28. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str.Nicolae Costin, 48/2 s.a. 
„COLOANA MECANIZATĂ MOBILĂ” 

29. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Bernardazzi, 89 Întreprinderii 
mixte „STAR BAIT COMPANY” S.R.L. 

30. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. A. Bernardazzi, 83     
Întreprinderii mixte „Star Bait Company” S.R.L.    

31. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Budăi, 2 „a” dnei Liubovi 
Dodon 

32. Cu privire la darea în arendă a  lotului  de pământ din str. Mioriţa, 3/6 Firmei 
„VALIEXCHIMP” S.R.L. 

33. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Alexandru cel Bun, 18a, 
Întreprinderii mixte casa de comerţ „KERAMIN CHIŞINĂU” S.R.L. 

34. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Cuza-Vodă, 51/2 
Întreprinderii individuale „CUZIMUC ALEXANDRU” 

35. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Cuza-Vodă, 24 dnei 
Margarita Deordiţa 

36. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Basarabiei, 10/2 SRL 
„VITUVI-COM” 

37. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Alexandru cel Bun, 17 SRL 
„BIROSET-LUX” 

38. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Voluntarilor, 15/4 SRL 
„NAVIBUL-US” 

39. Cu privire la darea în arendă a  lotului de pământ din str. Mioriţa, 3/6 Întreprinderii 
individuale „RUSU CONSTANTIN” 

40. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Kiev, 3 „a” dnei Svetlana 
Zasuliscaia 

41. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str.acad.Sergiu Rădăuţanu, 1 
Societăţii comerciale „MOLDAVIAN AUTO CENTER” S.R.L. 

42. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Aleea Gării, 5/2 Fundaţiei 
Parteneriat pentru Misiune 

43. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Pădurii, 1/1 Întreprinderii 
individuale „ŢIMPEU MIHAIL” 

44. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. M. Sadoveanu Firmei „AGO-
DACIA” S.A. 
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45. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Gr. Ureche, 36 Societăţii pe 
acţiuni „BANCA DE ECONOMII” 

46. Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din str. Gh. Asachi, 27/1 Societăţii 
comerciale „BAC-CREŢU” S.R.L. 

47. Cu privire la darea în arendă a lotului  de pământ din str. Alba-Iulia, 184/1 S.R.L. 
„TRIAJ” 

48. Cu privire la darea în arendă a  lotului  de pământ din str. Vasile Lupu, 33/1 S.R.L. 
„TRIAJ” 

49. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Voluntarilor, 14/2 
Întreprinderii individuale „VASILE DORNEAN” 

50. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Codrilor, 10/4 Firmei 
„FĂCLIA” S.R.L. 

51. Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din str. M. Sadoveanu Societăţii 
comerciale „COBAMIV AUTO” S.R.L. 

52. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Ieşilor, 30 dnei Galina 
Gavriliţa 

53. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. N. Anestiade, 3 Întreprinderii 
cu capital străin „MONARCH DEVELOPMETS” SRL 

54. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Macilor, 18 Cooperativei de 
construcţie a garajelor nr. 1-R 

55. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Ciocârliei dlui Andrei Lungu 
56. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Constructorilor, 8 (Zona 

Industrială „VATRA”) S.A. „SLI” 
57. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Ion Pelivan, 28/1 Firmei 

„IUBITUL” SRL 
RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al Direcţiei 
generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
18. Cu privire la prelungirea termenului de arendă a lotului de pământ: 

1. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din bd. 
Mircea cel Bătrân, 2/4 S.R.L. „LERNOVIT” 

2. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pământ din str. 
Florilor, 15 S.R.L. „ALSET-PRIM” 

3. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din                              
str. Melestiu Firmei de comerţ “Autocar-Imex” S.R.L.  

4. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din str-la 
Teatrului, 13 S.R.L. „COMERCIANT” 

5. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din bd. D. 
Cantemir firmei “MEDIA SECURITY” S.R.L. 

6. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pământ din str. 
Uzinelor, 201/1 S.R.L. „SIMAKI” 
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7. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pământ din str. 
Petricani, 95 S.R.L. „ITROMBAS” 

8. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pământ din str. 
Ismail Uniunii conducătorilor auro din Republica Moldova 

9. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  loturilor de pământ din str. 
Kiev, 16/1 Societăţii pe acţiuni „PAN-COM” 

10. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Hristo Botev Întreprinderii individuale „ARAIC AGADJANEAN” 

11. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din bd. 
Dacia, 60/10 Întreprinderii individuale „DELTA-CARAŞTEFAN” 

12. Cu privire la prelungirea contractelor de arendare a  lotului de pământ din str. 
Bucureşti, 67 

13. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din şos. 
Munceşti, 105/1 Societăţii pe acţiuni „MONTORUL” 

14. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unor loturi de pământ din 
Calea Ieşilor Întreprinderii individuale „Gaidampas” 

15. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din şos. 
Hânceşti, 53 Firmei de producţie şi comerţ „A.V. ALIANŢA” S.R.L. 

16. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Florilor SRL „ELISAV-COM” 

17. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unor loturi de pământ din 
Calea Orheiului, 22 SRL „TELSISTEL” 

18. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. P. 
Zadnipru, 16/8 Întreprinderii de Stat „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU” 

19. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot  de pământ din Calea 
Ieşilor, 71/2 SRL „PASTUNETE” 

20. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pământ din str. 
Uzinelor, 165 B SRL „BANDAIRA” 

21. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Gheorghe Caşu, F.P.C. „MIRACOL” S.R.L. 

22. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. V. 
Belinski, 2/2 Firmei de producţie şi comerţ „MARTA” S.R.L. 

23. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Mihai Viteazul, 4 SRL „VIRTUTE-GRUP” 

24. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. A. 
Puşkin, 52 SRL „CARTAL-MOND” 

25. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Vadul lui Vodă dnei Larisa Ciugureanu 

26. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  loturilor de pământ din Calea 
Basarabiei SRL „TRANSMANAGEMENT-SERVICE” 

27. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Ioana Radu, 29/2 Întreprinderii individuale „VALNA-CARAGIA” 
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28. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din Calea 
Ieşilor, 43/3 SRL „B.L.N.” 

29. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Voluntarilor, 7 SRL „M.A.P.” 

30. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Alba-Iulia, 5/2 Întreprinderii individuale „PAPUŞOI ALEXANDR” 

31. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  loturilor de pământ din str. 
Rabbi Ţirilson, 3 SRL „INSPIRIO-IU” 

32. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Vasile Alecsandri Societăţii pe acţiuni „L-CASA” 

33. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Ismail, 99 Întreprinderii mixte „PIELE” S.A. 

34. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din bd. 
Traian, 10 Societăţii comerciale „FLORIZON” S.R.L. 

35. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din bd. 
Cuza-Vodă, 36/4, Întreprinderii individuale „LARIICIUC ANATOLII” 

36. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Varniţa Societăţii comerciale „ARMANDA-SERVICE” S.R.L. 

37. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din şos. 
Hânceşti, 73 Întreprinderii individuale „ROTAR MALEAROV” 

38. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din Calea 
Moşilor, 16 SRL „CONTEMPORANUL” 

39. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. 
Iazului FIRMEI „BACARDI” S.R.L. 

40. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unor loturi de pământ din bd. 
Negruzzi, 2/4 Întreprinderii mixte „MANOLI” S.R.L. 

41. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. N. 
Testemiţeanu, 29/6 Î.I. „ERIDANUS-LEBEDEV” 

42. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din str. Ion 
Creangă, 70/1 Întreprinderii individuale „IPATII VITALIE” 

 
43. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a  lotului de pământ din Calea 

Ieşilor, 69V SRL „APIS” 
RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al Direcţiei 
generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
19. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat: 
 

1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Iurie Chirinciuc 
din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 169/1 

2. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al întreprinderii mixte 
moldo-americane „CUANTA” S.A. din str. Belgrad, 16 
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3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Mitropolit 
Petru Movilă, 23/13 Societăţii Comerciale „PRESCON CAPITAL” S.R.L. 

4. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat AL Firmei de producţie 
şi comerţ „QUADRO-ROTE” S.R.L. din str. Sarmizegetusa, 20/3 
5. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al firmei „DUBLU V” 

S.R.L. din str. Uzinelor, 14/1 
6. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Nina Gulea din 

str. Nicolae Milescu Spătarul, 7/3 
7. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. „ALIANŢA” 

din str. Pan Halipa, 3 
8. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Lidia Ursu din 

str. Liviu Deleanu, 3/6 
9. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.A. 

„ENERGOCONSTRUCŢIA” din str. Meşterul Manole, 1 
10. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Pietrarilor, 2 

dlui Afanasie Bîrlădeanu 
11. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. „ADVA-

GRUP”  din str. Lunca Bâcului, 33/4 
12. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale S.C. Compania 

„GB & CO” S.R.L. din str. Nicolai Dimo, 21/3 
13. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Andrei 

Dogocher din str. Ghidighici, 3/19 
14. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.A. „ASTORTA” 

din bd. Iu.Gagarin, 16 
15. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din Calea Ieşilor, 30 

„d” S.R.L. „VAN-VALINA TRANS”  
16. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Petricani, 84/1 

Î.I. „MIHAI C. EŞANU” şi „SIDOREŢ-ALVA” 
17. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Ecaterina Gudz 

şi dlui Fiodor Gudz din str. Industrială, 10 
18. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii cu 

capital străin „LEOGRANT” S.R.L. din Calea Ieşilor, 30 
19. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale S.A. „MOBILĂ-

GRUP” din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 69/1 
20. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Armenească, 

110 al uzinei mecanice „ARTMET” S.A. 
21. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii 

comerciale „PARTENER INVEST” S.R.L. (în procedură de reorganizare) din str. 
Pietrăriei, 1 (Zona industrială „Vatra”)  

22. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private din Calea Ieşilor, 30 
ale dlui Vladimir Boian  
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23. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii pe acţiuni 
„LINCOM-101” din bd. Dacia, 65  

24. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii 
Individuale „CRISTINA HMELNIŢCHI” din str. Albişoara, 84/8 

25.  Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii 
Individuale „NATALIA CEBAN” din str. D. Râşcanu, 7/1 

26. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale firmei de 
producţie şi comerţ „TEHNICA” S.R.L. din str. Industrială, 71 

27. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii 
comerciale „FINECO GRUP” S.R.L. din bd.Moscova, 15/4 

28. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale firmei „NISTRU 
& CO” S.R.L. din Calea Moşilor, 7 

29. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. 
„VIVASTIL” DIN Calea Ieşilor, 10 

30. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. 
„GLORINAL” din str-la Studenţilor, 25 

31. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al firmei de producţie 
şi comerţ „IREDIF” S.R.L. din str. Uzinelor, 12 

32. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat şi transmiterea în 
arendă a unui lot de pământl S.R.L. „COMALOX” din str. Lunca Bâcului, 26/1 

33. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.A. „VIV” din str. 
Paris, 34/8 

34. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Petricani, 35 
dlui Ion Raţă 

35.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al SA 
„TRANSERVICE-Maximum” din şos. Munceşti, 29/1 
36. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al  Firmei 
„CONMETAL-COM” SRL din bd. Mircea cel Bătrân, 32/6 
37. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Pietrăriei, 2/2 
(Zona industrială „VATRA”) al Firmei de producţie şi comerţ „REDRES” SRL 
38. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Hristo Botev, 
2/6 al Societăţii comerciale „EFIMENCO & CO” SRL 

 RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al Direcţiei 
generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 

 
20. Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal Chişinău: 
 
1.  Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
12/12-12 din 15.07.2008. 
2.Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 16/66-
1 din 28.12.2004 “Cu privire la autentificarea dreptului deţinătorului de teren şi aprobarea 
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planurilor cadastrale ale loturilor de pământ aferente caselor de locuit particulare din 
municipiul Chişinău”. 
3.Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 16/14-
25 din 09.10.2008. 
4.Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău 
nr. 16/14-2 din 11.10.2008. 
5.Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău 
nr. 71/17-148 din 03.05.2007. 
6. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 12/13-
25 din 15.07.2008. 
7. Cu privire la operarea de modificări în decizia Primăriei municipului Chişinău nr. 7/46-
17 din 27.03.1998. 
8. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 14/28-
19 din 01.08.2008. 
9. Cu privire la substituirea planului anexat la decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 
9/32-13 din 09.04.1998 
10. Despre operarea unor modofocări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 9/5-66 
din 28.05.2008 
11. Cu privire la modificarea deciziei nr. 22/19-11 din 22.01.2009.  
12. Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 56/37 din 17.10.2006. 
13.Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 56/37 din 17.10.2006. 
14.Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 56/37 din 17.10.2006. 
15.Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 56/37 din 17.10.2006. 
16.Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 56/37 din 17.10.2006. 
17.Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 56/37 din 17.10.2006. 
18. Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 56/37 din 17.10.2006. 
19.Despre operarea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului municipal 
Chişinău nr. 16/14-43 din 09.10.2008 şi nr. 16/15-1 din 02.08.2001. 
20.Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
51/11-61 din 11.07.2006. 
21.Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
16/14-36 din 09.10.2008. 
22.Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
14/28-7 din 01.08.2008. 
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23.Cu privire la operarea de modificări în decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 
27/23-3 din 23.09.1994. 
                                              RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al  
                                              Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi  
                                              relaţii funciare. 
 
 
21. Cu privire la examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău  : 
1. Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului Chişinău nr. 47-1-8d/09-7989 

din 30.06.2009 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 51/11-63 
din 11.07.2006 „Cu privire la construirea unui drum de acces pe str. V. Dokuceaev”. 

2. Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului nr. 1-8d/09-6132 din 
20.05.2009 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 21/3-6 din 
21.11.2008 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Pajurii dlui 
Gheorghe Ciobanu”. 

3. Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului nr. 1212 pet/08—138 din 
22.12.2008 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 62/28-8 din 
26.12.2006 „Cu privire la atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din bd. Mircea cel 
Bătrîn Întreprinderii municipale „Direcţia Construcţii Capitale”. 

4. Despre examinarea recursului Procuraturii Generale municipiului nr. 24-460/08-50 din 
13.01.2009 privind anularea deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 11/97 din 
06.05.1999 „Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate şi 
private”. 

5. Despre examinarea recursului Procuraturii anticorupţie nr. 01-17B-1/09-540 din 
31.01.2009 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 11/10-34 din 
27.06.2008 „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra 
lotului de pământ din str. Dragomirna, 60 dlor Vitalie Cataraga şi Oleg Cioban”. 

6. Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului nr. 17-1-8d/08- 18147 din 
25.12.2008 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 16/6-14 din 
09.10.2008 „Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din 
Calea Basarabiei „PROSPER- SERVICE” S.R.L.”. 

7. Despre examinarea recursului Procuraturii municipiului nr. 17-187 PET/09-5350 din 
21.04.2009 privind anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 14/20-17 din 
01.08.2008 „Cu privire la prelungirea terminului de arendare a lotului de pământ din 
str. Columna, 42 Societăţii cu răspundere limitată „PASTFROS”. 

      RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al  
                                                Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi  
                                                relaţii funciare. 

 22. Privind executarea hotărârii Curţii de Apel Chişinău nr. 3-2307/08 din 23.09.2008 

      RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director al  
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                                                Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi  
                                                relaţii funciare. 
 
23. Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe 
acţiuni cu cota de participare a municipiului şi a întreprinderilor municipale 

RAPORTOR: dna Eugenia Ciumac, şef al Direcţiei 
evidenţă contabilă şi analiză economică 
 

24. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale de la balanţa IMPS AMT Râşcani la 
balanţa Consiliului municipal Chişinău 

RAPORTOR: dna Eugenia Ciumac, şef al Direcţiei 
evidenţă contabilă şi analiză economică  

 

25. Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de personal ale Centrului 
de zi de socializare şi dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale “Atenţie” 

RAPORTOR: dna Svetlana Chifa, şef  al Direcţiei 
municipale pentru protecţia drepturilor copilului 

 

26. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale de la balanţa Centrului de zi de activităţi 
“Start” pentru persoane cu disabilităţi de intelect, la balanţa primăriei comunei Budeşti din 
municipiul Chişinău 

RAPORTOR: dna Svetlana Chifa, şef  al Direcţiei 
municipale pentru protecţia drepturilor copilului 

27. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
20/20 din 13.11.2008 „Cu privire la acceptarea cofinanţării lucrărilor de amenajare a zonei 
de agrement „Valea Morilor” 

RAPORTOR: dl Eliferii Haruţa, director al Întreprinderii 
municipale “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” 
 

28. Cu privire la prelungirea locaţiunii  unor încăperi din blocurile locative: 
 

1. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. A. Şciusev, 63 lit.A (parter) 
Publicaţiei periodice „ MEDIUL AMBIANT” 

2. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N.Titulescu, 1 lit. A (subsol 
cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată „Iugsebcons” 

3. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Andrei Doga, 29 lit.A (subsol 
cu geamuri) Firmei „AX” S.R.L. 
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4. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Socoleni, 10 (parter) 
Societăţii cu răspundere limitată „IGORINA ZERO” 

5. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi Întreprinderii Mixte „Moldcell” S.A.  
6. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Mihai Eminescu, 24 lit.D 

(parter) Întreprinderii de Stat „TEHNOSEC” 
7. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Vasile Alecsandri, 83 lit. A, 

B, C (clădiri separate) Întreprinderii de Stat „TEHNOSEC”  
8. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132 

lit.A (parter) Întreprinderii de Stat „TEHNOSEC” 
9. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Ismail, 19 lit. A (parter) 

Asociaţiei obşteşti “Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova” 
10. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Ismail, 50 lit. A (parter) 

Societăţii cu răspundere limitată “Sănătate Bună” 
11. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Independenţei, 24/3 lit. A 

(subsol) dnei Olga Tişina 
12. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Miron Costin, 19/3 lit. A 

(subsol) dnei Tatiana Manole 
13. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Socoleni, 9 lit. A (subsol) dlui 

Veaceslav Bordeniuc 
14. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Ioan Vodă Viteazul, 15 lit. A 

(demisol) dnei Galina Potehina 
15. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Grenoble, 106 lit. A 

(demisol) dlui Gheorghe Grigorenco 
16. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolai Dimo, 29/3, lit. A 

(subsol cu geamuri) Clubului sportiv pentru adolescenti „BOX CLUB-GUŞAN” 
17. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Alexe Mateevici, 11, lit. A-1 

(clădire separată) Î.I. « MARIA JOSAN » 
18. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae H.Costin, 61/3 lit. A 

(etajul 1) dlui Vadim Negruţă, membru al Uniunii Muzicienilor din Republica 
Moldova. 

19. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi Calea Ieşilor, 16/3, lit. A (subsol cu 
geamuri) dlui Nicolae Pruteanu 

20. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae Dimo,  13/2 lit.A 
(subsol cu geamuri) S.R.L. „BIROTICA” 

21. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mihai Sadoveanu, 2 lit.A 
(etaj tehnic, acoperiş) Întreprinderii mixte „ALTERNATIV-TV” S.R.L. 

22. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd.Mircea cel Bătrân, 9 lit.B-02 
(parter) Editurii „CARTIER” S.R.L. 

23. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Sprîncenoaia, 6/4 lit.A 
(parter) Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”  

24. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Dacia, 60/5 lit.A (etajul 9) 
Întreprinderii mixte „SUN COMMUNICATIONS” S.R.L. 
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25. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Suceviţa, 36/2, lit.A (etaj 2) 
dlui Boris Salcuţan 

26. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 73/75, 
lit.A (subsol) dlui Ion Vizitiv 

27. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 5/2 lit.B (etajul 3) dnei 
Liliana Toma 

28. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 5/2, lit.B (etajul 1) 
dlui Vladimir Bejuc 

29. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3 
secţiile 2 şi 5 (acoperiş) Societăţii Comerciale „CHI-TEH” S.R.L. 

30. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mitropolit G. Bănulescu 
Bodoni, 53 lit.B (parter) Comitetului Helsinki pentru Dreptutile Omului din 
Republica Moldova 

31. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Eugen Coca, 30 lit.A (subsol 
cu geamuri) Întreprinderii municipale „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” 

32. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Toma Ciorbă, 7 lit.B (subsol 
cu geamuri) Întreprinderii municipale „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” 

33. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi Întreprinderii municipale „Asociaţia 
de gospodărire a spaţiilor verzi” (str. Armenească, 25 şi str.  Alexe Mateevici 7) 

34. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Kiev, 6/1 (parter) Asociaţiei 
obşteşti „Federaţia Sindicală din Republica Moldova „Moldova-Business-Sind” 

35. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Columna, 106 lit.A (subsol 
cu geamuri) firmei de producţie şi comerţ „VIVA & CO” S.R.L. 

36. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N.Zelinski, 8 lit.A (subsol) 
dlui Ion Buga 

37. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N.Zelinski, 8 lit.A (subsol) 
dlui Constantin Buga 

38. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mihail Kogălniceanu, 52 
lit.A (parter) Partidului Naţional Român 

39. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 51 lit. A (etaj tehnic şi 
acoperiş) Întreprinderii mixte „ORANGE MOLDOVA” S.A. 

40. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 67/1 lit. A (etaj tehnic 
şi acoperiş) Întreprinderii mixte „ORANGE MOLDOVA” S.A. 

41. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 32 lit. A (acoperiş) 
Întreprinderii mixte „ORANGE MOLDOVA” S.A. 

42. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 2 lit. A (etaj tehnic) 
Întreprinderii mixte „ORANGE MOLDOVA” S.A. 

43. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Sfatul Ţării lit.V (etaj 1) dnei 
Ala Sufrai 

44. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din şos. Munceşti, 794 lit.A (etaj 1) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 
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45. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din STR. Botanica Veche, 10 lit.A 
(etaj 1) Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

46. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Burebista, 36 lit.A (etaj 1) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

47. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din N.Titulescu, 1 lit.A (etaj 1) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

48. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Cuza Vodă, 25/2 lit.A (etaj 1) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

49. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Cuza Vodă, 17/5  lit.A 
(subsol) Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

50. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Traian, 21/1 lit.A (etaj 1) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

51. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 26 lit.A (etaj 1) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

52. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 12 lit.A (etaj 1) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

53. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 51/1 lit.A (etaj 1) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

54. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bogdan Voievod, 2 (parter) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

55. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Puşkin, 33 (parter) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

56. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Iazului, 2/1 (parter) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

57. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. A.Doga,32 (parter) 
Întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE” 

58. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din şos. Hânceşti. 20, lit. A  
(demisol) dlui Viaceslav Badura  

59. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bulgară, 43, lit. A2  (parter) 
Asociaţiei obşteşti  „Clubul republican al oamenilor de afaceri  „Timpul” 

60. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din şos. Hânceşti, 20  (subsol cu 
geamuri) Asociaţiei obşteşti  „Asociaţia pensionarilor social activi” 

61. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Vasile Alecsandri, 35 lit. A  
(clădire separată) Partidului Socialist din Moldova 

62.Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Vasile Alecsandri, 35 lit. A  
(parter) redacţiei revistei “OMNIBUS” S.R.L. 
63. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Kiev, 6/1 (parter) Agenţiei 
pentru ocuparea forţei de munca a municipiului Chişinău 
64. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Ioan Voda Viteazul, 15 lit. A  
(soclu) dlui Constantin Mihulcea 
65. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N. Titulescu, 53/2 lit.A  
(subsol) dnei Ana Stoianova 
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66. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Anton Crihan, 3,  (subsol) 
dlui Vasile Ilii 
67. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Mitropolit G. Bănulescu-
Bodoni, 29 lit.A (subsol) dnei Valentina Colomeeţ 
  

RAPORTOR: dna Mihaela Iacob, director al 
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii 
patrimoniale 

 
29. Cu privire la prelungirea locaţiunii unor încăperi din instituţiile de învăţământ şi 
instituţiile medico-sanitare: 
 
      1. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Dacia, 75 lit.B (etajul 2) 
Întreprinderii de stat „RADIOCOMUNICAŢII”. 
 2. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alexandru Lăpuşnenu, 2 lit. A 
(parter) Societăţii cu răspundere limitată „LANDORA–COM”. 
 3. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Moscova, 14/2 lit. A (parter, 
etajul 2) Centrul de educaţie preşcolară „MENESTRELI” S.R.L. 
 4. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. George Meniuc, 22 lit. A 
(etajul III) Centrului noilor tehnologii educaţionale „CENTE-NOU” S.R.L. 
 5. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta edificiului Direcţiei 
cultură din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 7) Fundaţiei Creştine de Caritate „MICUL 
SAMARITEAN”.  
 6. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 3) 
Societăţii culturale „PASĂREA PHOENIX” din Republica Moldova. 
 7. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 4) 
Asociaţiei obşteşti „Moldova Europenă Unită”.  
 8. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 7) 
Firmei „ECHINOX” S.R.L. 
 9. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 5) 
Asociaţiei obşteşti „Oranizaţia Naţională a Scouţilor din Moldova”. 
      10. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Uzinelor, 105 lit. A (parter) 
dlui Vasilii Gamarţ. 
 11. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 7) 
Întreprinderii mixte „ADVAR” S.R.L. 
 12. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 4) 
Societăţii culturale „MUZICOUNIVERS”. 
     13. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 31 August 1989, 63 lit. A 
(etajul IV) Întreprinderii individuale “BOLBOCEAN” Î.I. 
 14. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 7) 
Partidului ecologist „Alianţa Verde” din Moldova. 
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 15. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 4) 
Societăţii cu răspundere limitată „IMAŞ MUZICAL” S.R.L. 
 16. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae Iorga, 2 lit. A 
(clădire separată) Instituţiei de Învăţământ Privat Liceul de Creativitate şi Inventică 
„PROMETEU-PRIM”. 
 17. Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi din incinta AMT 
Botanica din str. Independenţii, 28 lit. A Firmei „Basadent”. 
 18. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 7) 
Firmei „OLMACTUR” S.R.L. 
 19. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A (etajul 7) 
Fundaţiei Creştine de Caritate „MICUL SAMARITEAN”. 
 20. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Bucureşti, 68 lit. A  (parter) 
Editurii „CARTIER” S.R.L. 
 21. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din incinta Liceului Teoretic 
„Gaudeamus” din str. Petru Zadnipru, 14/4 lit. A (parter) Asociaţiei obşteşti pentru 
susţinerea învăţămîntului „GAUDEAMUS”. 
 22. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Ion Luca Caragiale, 2 lit. A 
(etajul 1) Farmaciei „REMEDIUM FARM - 306” S.A. 
     23. Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Matei Millo, 9/3 lit. A (soclu) 
Asociaţiei obşteşti Republicane „RESTABILIRE”. 

24. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 31 August 1989, 63 lit. A1 
(parter) Întreprinderii municipale Centrul Editorial-Poligraf „Chişinău-Prim”. 

25. Cu privire la darea în loacţiune unor încăperi din str. Macilor, 35 (etajele 1, 2) 
Întreprinderii individuale “IMPULS-ZLOBIN”. 
     26. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mitropolit Petru Movilă, 20 
(etajele 1-4) Instituţiei de Învăţământ Liceul Teoretic Rus „Petru cel Mare” 

 27. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Ismail, 47, lit.B  (parter) 
dnei Carolina Cojocaru 

28.  Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi Societăţii pe Acţiuni „SANFARM-
PRIM” 

RAPORTOR: dna Mihaela Iacob, director al Direcţiei 
generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale 

30. Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi: 
 
    1. Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din şos. Munceşti, 788 (parter, etajul 2) 
Asociaţiei obşteşti Clubul sportiv “MAXIMA - F”. 

2. Cu privire la darea în folosinţă a unei încăperi din str. Igor Vieru, 15/4 lit. A (soclu) 
Asociaţiei obşteşti „Societatea familiilor cu mulţi copii din municipiul Chişinău”. 
     3. Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. Alecu Russo, 57 lit. A (etajul 
II) Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport. 
     4. Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. Mihai Eminescu, 1 lit. B 
(parter, subsol cu geamuri) Ziarului public municipal „CAPITALA”. 
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         5. Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. Bulgară, 24 lit. A2 (parter) 
Judecătoriei Centru municipiul Chişinău 

     6. Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din şos. Munceşti, 798/1 lit. A-G 
(etajele 1, 2) Asociaţiei obşteşti “Forul organizaţiilor de femei din Republica Moldova”. 

RAPORTOR: dna Mihaela Iacob, director  al Direcţiei generale  
economie, reforme şi relaţii patrimoniale 

  
31. Cu privire la operarea de modificări: 

1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
54/32-1 din 03.08.2006 (CPPC „Orfeu” str. Macilor, 37). 
 2. Despre operarea unor completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/42-
26 din 27.04.2005 (ÎI „PUTREŞA-IREN”). 

 3. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
59/7-4 din 23.11.2006 („INTERSTUDIA” str. Liviu Deleanu, 5/4).   
 4. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 16/42-
133 din 22.12.2004 („SOCRATE” str. Matei Basarab, 5/2). 
      5. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 61/15 
din 19.12.2006 (Sociatatea invalizilor, str. Cojocarilor, 9) 
      6. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 9/13-4 
din 29.05.2008 (S.Golubev, str. Cetatea Albă, 170)  

RAPORTOR: dna Mihaela Iacob, director  al Direcţiei 
generale  economie, reforme şi relaţii patrimoniale 

 
32. Cu privire la utilizarea toponimicului “Chişinău” în marca de produs de către 
întreprinderea „SNACK CLUB” S.R.L. 
33. Cu privire la acordarea permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale în marca de 
produs (2 proiecte) 

RAPORTOR: dna Mihaela Iacob, director al Direcţiei 
generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale 
 

34.1 Despre excluderea apartamentului nr. 5 “a” din str. Timiş, 7 de la balanţa Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare 

34.2 Despre excluderea apartamentelor nr.3, nr.3 “a” şi nr. 3”b” din str. Lev Tolstoi, 58 de 
la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare 

RAPORTOR: dl Petru Gontea, director al Direcţiei 
generale locativ-comunale şi amenajare  
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       35. Cu privire la transmiterea unor bunuri de la balanţa Preturii sectorului Centru la 
balanţa Serviciului Stare Civilă al Ministerului Dezvoltării Informaţionale al republicii 
Moldova 

RAPORTOR: dl Vladimir Şarban, pretor al  sectorului 
Centru 

 
     36. Cu privire la casarea mijloacelor fixe: 

1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice 
Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana.  

2. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice 
Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani. 

3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice 
Asociaţia Medicală Teritorială Centru. 

4. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice 
Asociaţia Medicală Teritorială Botanica. 

5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice 
Asociaţia Medicală Teritorială Râşcani. 

6. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul 
Stomatologic Municipal de Copii. 

7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 
Clinic Municipal “Sfântul Arhanghel Mihail”. 

8. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 
Clinic Municipal  nr.4. 

9. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 
Clinic Municipal “Sfânta Treime”. 

10. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice 
Maternitatea Municipală  nr.2. 

11. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 
Clinic Municipal  nr.1. 

RAPORTOR:  dna Luminiţa Suveică, şef interimar al 
Direcţiei sănătăţii 

 
37.1 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcţiei educaţie, tineret şi sport a 

sectorului Râşcani  
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37.2 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcţiei educaţie, tineret şi sport a 

sectorului Buiucani  
37.3 Cu privire la transmiterea autocamionului de la balanţă la balanţă 

 RAPORTOR: dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, 
director general al Direcţiei generale educaţie, tineret şi 
sport 

 
38. Cu privire la casarea fondurilor fixe ale Întreprinderii municipale “Regia transport 

electric” 
RAPORTOR: dl Gheorghe Morgoci, director al      
Întreprinderii municipale  “Regia transport electric” 

 
     39. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 20/21 din 
13.11.2008 

RAPORTOR: dna Diana Gurschi,  şef al Direcţiei asistenţă 
juridică 

 
      40. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Înstituţiei Ştiinţifice de Culturalizare şi 
Instruire “Grădina Zoologică” 

RAPORTOR:  dl Alexei Hanţaţuc, director al   Înstituţie 
Ştiinţifice de                                                                                                 
Culturalizare şi Instruire “Grădina Zoologică” 

 
      41. Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale Direcţiei generale asistenţă socială a 
Consiliului municipal Chişinău 

RAPORTOR: dna Eugenia Ceban, director al Direcţiei 
generale asistenţă socială 

      
      42. Cu privire la acceptarea casării a 10,0453 ha de viţă de vie din fondul de rezervă al 
Primăriei oraşului Cricova 

RAPORTOR: dl Valentin Guţan,  primar al oraşului 
Cricova 

 
     43. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale S.A. “Combinatul auto nr. 4 din Chişinău” 

RAPORTOR: dl Vasile Goreţchii, director al S.A. 
“Combinatul auto nr. 4 din Chişinău” 
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44. Cu privire la comercializarea activelor neutilizate în activitatea S.A. 
“Combinatul auto nr. 4 din Chişinău” 

RAPORTOR: dl Vasile Goreţchii, director al S.A. 
“Combinatul auto nr. 4 din Chişinău” 

 
    
  
  
 
       SECRETAR AL CONSILIULUI                                                        Valeriu Didencu 
 
  

 
  

    
 
 

  
 

  
 
 


