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 la şedinţele Consiliului orăşenesc în perioada Iulie 2015- august 2016. 

 

 

 

Nr. d/o Decizia Faza de executare  Motive/cauze/persoane responsabile 

1.  7/1 Cu privire la instituirea  comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului 

orășenesc Nisporeni 

executat  

2.  7/2Cu privire permisiunea efectuării proiectării şi construcţiei pentru 

reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă Prut-Nisporeni, etapa II. 

executat  

3.  8/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului 

orăşenesc Nisporeni pentru  trimestrul IV al anului 2015”  

Executat  

4.  8/3 Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni pentru 9 

luni a.2015. Raportor: Contabil şef Tudos Valentina. 

Executat  

5.  8/4  Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului or.Nisporeni .  Executat  

6.  8/5„Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei pentru situaţii 

excepţionale a Primăriei or.Nisporeni”   

Executat  

7.  8/6 „Cu privire la delegarea unor persoane în cadrul Consiliului 

administrativ al instituțiilor de învățămînt  din or. Nisporeni. 

necontrasemnata Motiv de ilegalitate. 

8.  8/7 „Cu privire la constituirea componenţei comisiei administrative” Executat   

9.  8/8 „Cu privire la constituirea comisiei pentru desfăşurarea licitaţiilor cu 

strigare şi cu reducere”  

Executat  

10.  8/9 „Cu privire la constituirea Consiliului Coordonator al ÎM „GAAC” 

Nisporeni”. Raportor Primarul or.Nisporeni d-nul Grigorii Robu. 

Executat   

11.  8/10  „Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Urbanistic al or. 

Nisporeni”. 

Executat  

12.  8/11 „Cu privire la stabilirea (platilor) taxelor pentru emiterea certificatelor 

de urbanizm și a autorizatiilor de constructie /desfiintare pentru anii 2015- 

2016”. 

Se aplică  

13.  8/12  „Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare” Executat  

14.  8/13 "Cu privire la acordarea spaţiului locativ cu drept de proprietate 

cet.Coguteac Maria Valerii” RAPORTOR:  specialist  -Ulinici Tudor . 
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15.  8/14  Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru gestionarea  

sistemului de alimentare cu apă. Raportor: Profire Artur 

 

Executat  

16.  8/16  Cu privire la delegarea împuternicirilor de reprezentare la adunarea 

generală a acționarilor.  

Executat  

17.  8/17.1  "Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare ÎM GAAC Nisporeni"  Executat  

18.  8/17.2  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia unor 

fîntîni  din or.Nisporeni”  

 

Executat  

19.  8/17.3  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia unui 

pod pietonal din or.Nisporeni” RAPORTOR:  arhitectul oraşului Nisporeni, 

V. Profirii.    

Executat  

20.  8/17.4  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru procurearea unui 

set de porti volei”  

Executat  

 

21.  8/18  „Cu privire la alocarea ajutorului material unic”  
 Guidea Olga  , în sumă de 5000 (cinci mii) lei. 

 Para Svetlana în sumă de 5000 (cinci mii) lei. 

 Robu Eugenia în sumă de 5000 (cinci mii) lei. 

 Ulinici Mihail în sumă de 5000 (cinci mii) lei. 

 Fărîmă Ioana în sumă de 5000 (cinci mii) lei. 

 

Executat  

Tudos Valentina. 

22.  8/19 "Cu privire la schimbarea destinaţiei  solului pentru împădurire"  necontrasemnata  

23.  8/20  "Cu privire la permisiunea efectutuării lucrărilor de tăiere rasă de 

conservare şi reconstrucţie pădure din fondul forestier a Primăriei" 

In curs de executare  

24.  8/21 „Cu privire la formarea  bunului imobil”    

25.  8/22.1,,Cu privire stingerea dreptului de proprietate asupra cotei de teren necontrasemnata Nu mai solicita persoana 
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echivalent cet.Jitereanu Gh., Lazari M.” 

26.  8/22.2 ,,Cu privire stingerea dreptului de proprietate asupra cotei de teren 

echivalent cet.Butnaru M.şi transmiterea terenului cet. Mocanu M.”  

necontrasemnata  

27.  8/23 „Cu privire la aprobarea planurilor geometrice a unor terenuri publice 

din domeniul privat şi public.” 

Executat  

28.  8/24 ,,Despre  participarea primarului or.Nisporeni la vizita de studiu 

Republica Slovacia”   
Executat  

29.  8/25„Cu privire la achitarea unor plați in conformitate cu Regulamentul 

aprobat prin decizia 6.7 din 27.10.2014”  

Executat  

30.  10/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului 

orăşenesc Nisporeni  pentru  trimestrul I al anului 2016”  

Executat  

31.  10/2 ” Cu privire la stabilirea taxelor locale şi cotelor impozitului funciar şi 

impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2016 ”  

Se aplică   

32.  10/3 Cu privire la aprobarea bugetului Orașului Nisporeni   pentru anul 2016, 

în prima lectură  
Executat  

33.  10/4"Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la 

primăria or.Nisporeni din 30.10.2015"  

Executat parțial Tudos Valentina. 

34.  10/5 Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a conducătorilor de 

instituţii subordonate primăriei or. Nisporeni pentru anul 2016.  

Executat  

35.  10/6 „Cu privire la achitarea unor plati in conformitate cu Regulamentul 

aprobat prin decizia 6.7 din 27.10.2014”.  

Executat  

36.  10/7  „Cu privire la demisia viceprimarului or. Nisporeni”  Executat  

37.  10/8 Cu privire la scutirea parțială de taxa pentru dispozitive publicitare.  necontrasemnata  

38.  10/9  Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orășenesc 

Nisporeni  în instanţa de judecată. 

Executata   

39.  10/10 „Cu privire la delegarea unor atribuții primarului or.Nisporeni”  notificata  

40.  10/11 „Cu privire la delegarea unei persoane în cadrul comsia de concurs executat  
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pentru ocuparea funcțiilor  vacante de director al Grădinițelor nr.1, 2, 3, din 

or. Nisporeni” 

41.  10/12 „Cu privire la delegarea unei persoane în cadrul comsiei de concurs 

pentru ocuparea funcției vacante de director al LT Boris Cazacu din or. 

Nisporeni” 

Executat  

42.  10/13.1 Cu privire la casarea şi scoaterea din evidenţa contabilă a unui 

cazan.  
Executat  

43.  10/.13.2 "Cu privire la alocarea mijloacelor   financiare ÎM GAAC 

Nisporeni"  

Executat  

44.  10/13.3„Cu privire la alocarea ajutorului material unic” în sumă de 8000 lei 

cet.Prisecaru Lidia .  
Executat  

45.  10/14 Cu privire la aprobarea bugetului Primariei orașului Nisporeni pentru 

anul 2016  în a II lectură. 

Executare in curs  

 1/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului 

orăşenesc Nisporeni pentru  trimestrul II al anului 2016”  

Executat partial  

 1/2 „Cu privire la raportul despre activitatea CRISB  „Încredere” pentru anul 

2015” 

Executat  

46.  1/3 „Cu privire la raportul despre activitatea Centrului de asistenţă socială a 

copiilor în situaţie de risc  

Executat  

47.  1/4"„Cu privire la raportul despre activitatea Î M GAAC Nisporeni  pentru 

anul 2015” 

Executat partial  

48.  10/5  Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/10 din 23.12.2015 „Cu privire 

la delegarea unor atribuții primarului or.Nisporeni” 

Executat  

49.  1/6 Cu privire la modificarea și completarea deciziei nr.10/5 Cu privire la 

stabilirea indemnizației de conducere a conducătorilor de instituţii 

subordonate primăriei or. Nisporeni pentru anul 2016. 

Executat  

50.  1/7  „Cu privire la plasareaîntr-o instituție socială pentru persoane cu 

dereglări psihoneorologice a cet. Baciu Alexandra” 

Executat  

51.  1/8 Privind aprobarea propunerii de proiect Executat  
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52.  1/9  Cu privire la aprobarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare. 

remis  

53.  1/10 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia unei  

fîntîni  din or.Nisporeni 5000 (cinci mii) lei fîntîniii publice de pe str. 

Decebal intersecție cu Vasile Alexandri din or.Nisporeni  

Executat  

54.  1/11„ Cu privire  acceptarea luării la balanţa primăriei a 11000 m/l țeavă 

uzată” 

Executat  

55.  1/12„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru desfășurarea 

aplicațiilor de protecție civilă”  

Executat - notificat  

 1/13 ,,Cu privire stingerea dreptului de proprietate asupra cotei de teren  

echivalent cet.Jitereanu Gh.,  

Executat  

56.  1/14 „Cu privire la delimitarea terenurilor publice Executat  

57.  1/15 Cu privire la situația loturilor de teren alocate pentru construcția caselor 

de locuit din sectorul Ciurleasa- in curs  

In curs de executare  

58.  1/16 „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  primăriei de domeniul 

privat”  

nexecutat  

59.  1/16.1 „Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei privatizate 

Cooperativei de Consum NISCOOP  

notificat  

60.  1.16.2 „Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei privatizate SRL 

OLEMAGNIS  

notificat  

61.  1/17 „Cu privire la aprobarea planurilor geometrice a terenelor publice din 

domeniul privat.”  

Executat  

62.  1/18„Cu privire la abrogarea deciziei consiliului orășenesc Nisporeni 

nr.1/12.4 din 18 martie 2010 în privința atribuirii în folosinţă prin comodat a 

unui sector de rîpă.” 

Executat  

63.  1/ 19 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe în gestiunea economica  a  

ÎM „GAAC Nisporeni 

Executat  

64.  1/20”Cu privire la execuția bugetului Primăriei oraşului Nisporeni pentru 

anul 2015” 

Executat  
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65.  1/21 „Cu privire la achitarea premiilor anuale conformitate cu Regulamentul 

aprobat prin decizia 6.7 din 27.10.2014” 

Executat  

66.  1/22  „Cu privire la contractele de arenda a imobilului gimnaziului 

”M.Eminescu”, Liceului Teoretic”Mircea Eliade” şi Gimnaziul”Ştefan cel 

Mare” din or.Nisporeni, fără drept de proprietate” 

Executat  

67.  1/23„Cu privire la alocarea ajutorului material unic” neexecutat nu a  acumulat numărul necesar de 

voturi. 

68.  1/24 Cu privire la modificarea și completarea deciziei 10/2 din 23 decembrie 

2015” Cu privire la stabilirea taxelor locale şi cotelor impozitului funciar şi 

impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2016 ”. 

Nu se aplica  

69.  2/1 Cu privire la aprobarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare.  

Executat  

70.  2/2 „Cu privire la plasarea într-o instituție socială pentru persoane cu 

dereglări psihoneorologice a cet. Vinocurov  Cristina”. Raportor: Asistent 

social Fărîmă Elena.  

In asteptare  

71.  2/3 „Cu privire la alocarea ajutorului material unic”.  

 10000 (zece mii) lei - cet.Pitghirnaia Maria,  domiciliată în 

or.Nisporeni str.Suveranității nr.11/73,  pentru a efectua o 

intevenție chirurgicală. 

 6000 (șase mii) lei - cet. Bîtcă Ioana, domiciliată în or.Nisporeni 

str. Cristeștilor nr.87, în legătură cu situația materială precară în 

care se află la moment. 

  

Executat  

72.  2/4 „Cu privire la necesitatea organizării concursului pentru ocuparea 

funcției de Director al centrului  de Bătrîni Incredere”. 

remis  

73.  2/5 „Cu privire la delegarea unei persoane în cadrul comsiei de concurs 

pentru ocuparea funcției vacante de director al LT Boris Cazacu din or. 

Nisporeni”. 

executat  

74.  2/6 Privind aprobarea propunerii de proiect. executat  
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75.  2/7 Cu privire la completarea și modificarea deciziei nr.1/15 din 17 februarie 

2015, Privind aprobarea contribuției de proiect „Reabilitarea sistemului de 

alimentare cu apă în r.Nisporeni , Primăriile Nisporeni, Vărzărești și 

Grozești”.  

Se aplică  

76.  2/8 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit  al bunului imobil proprietate 

publica de domeniul public cu nr. Cadastral 6001211003 Complexul Sportiv 

Nisporeni (Stadionul cu anexe). 

executat  

77.  3/1  Cu privire la alocarea surselor financiare pentru majorarea capitalului 

social la Societății S.A. „Apă Canal Nisporeni”. 

Executat.  

78.  4/1 Privind aprobarea propunerii de proiect 

 

Executare în curs  Robu Grigorii  

79.  4/2  „Cu privire la delimitarea 

 terenurilor publice” 

 

 Ilco Eduard  

 


