
 

Notă informativă  

cu privire la executarea deciziilor adoptate 

 la şedinţele Consiliului orăşenesc în 2016. 

 

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

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

orăşenesc Nisporeni pentru  trimestrul II al anului 2016”  

Executat partial  

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

2015” 

Executat  

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

copiilor în situaţie de risc  

Executat  

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

anul 2015” 

Executat partial  

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

la delegarea unor atribuții primarului or.Nisporeni” 

Executat  

6.  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  

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

dereglări psihoneorologice a cet. Baciu Alexandra” 

Executat  

8.  1/8 Privind aprobarea propunerii de proiect Executat  

9.  1/9  Cu privire la aprobarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare. 

remis  

10.  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  

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

uzată” 

Executat  

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

aplicațiilor de protecție civilă”  

Executat   

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

echivalent cet.Jitereanu Gh.,  

Executat  

14.  1/14 „Cu privire la delimitarea terenurilor publice Executat  
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15.  1/15 Cu privire la situația loturilor de teren alocate pentru construcția caselor 

de locuit din sectorul Ciurleasa- in curs  

In curs de executare  

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

privat”  

nexecutat  

17.  1/16.1 „Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei privatizate 

Cooperativei de Consum NISCOOP  

notificat  

18.  1.16.2 „Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei privatizate SRL 

OLEMAGNIS  

notificat  

19.  1/17 „Cu privire la aprobarea planurilor geometrice a terenelor publice din 

domeniul privat.”  

Executat  

20.  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  

21.  1/ 19 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe în gestiunea economica  a  

ÎM „GAAC Nisporeni 

Executat  

22.  1/20”Cu privire la execuția bugetului Primăriei oraşului Nisporeni pentru 

anul 2015” 

Executat  

23.  1/21 „Cu privire la achitarea premiilor anuale conformitate cu Regulamentul 

aprobat prin decizia 6.7 din 27.10.2014” 

Executat  

24.  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  

25.  1/23„Cu privire la alocarea ajutorului material unic” neexecutat nu a  acumulat numărul necesar de 

voturi. 

26.  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  

27.  2/1 Cu privire la aprobarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare.  

Executat  
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28.  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  

29.  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  

30.  2/4 „Cu privire la necesitatea organizării concursului pentru ocuparea 

funcției de Director al centrului  de Bătrîni Incredere”. 

remis  

31.  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  

32.  2/6 Privind aprobarea propunerii de proiect. executat  

33.  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  

34.  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  

35.  3/1  Cu privire la alocarea surselor financiare pentru majorarea capitalului 

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

Executat.  

36.  4/1 Privind aprobarea propunerii de proiect 

 

Executare în curs  Robu Grigorii  

37.  4/2  „Cu privire la delimitarea 

 terenurilor publice” 

Executat  Ilco Eduard  
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38.  5/1„Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului 

orăşenesc Nisporeni  pentru  trimestrul III al anului 2016” 

 

Executat  secretarul consiliului orăşenesc 

Nisporeni, Cristina Moldovan. 

39.  5/2,,Cu privire la  executarea deciziilor Consiliului orăşenesc anterior 

adoptate”      

Executat  Cristina Moldovan 

40.  5/3.1 "Cu privire la participarea in calitate de partener al                                                                   

Consiliului Raional Nisporeni in proiectul "Îmbunătățirea eficienței 

energetice a Spitalului raional Nisporeni”” 

 

Executat  Cristina Moldovan 

41.  5/3.2''Cu privire la participarea în calitate de partener al Consiliului raional 

Nisporeni în proiectul ''Reabilitarea drumului către ce mai veche mănăstire 

din Republica Moldova, satul Vărzărești spre traseul internațional M1'''' 

 

Executat  Cristina Moldovan 

42.  5/3.3"Cu privire la participarea in calitate de partener al                                                              

Consiliul Raional Nisporeni in proiectul "Îmbunătățirea                             

infrastructurii de turism de masă din regiunea centru."" 

 

Executat  Cristina Moldovan 

43.  5/3. 4 "Cu privire la participarea în calitate de partener al                                                               

Consiliului Raional Nisporeni in proiectul "Îmbunătățirea                                       

managementului deșeurilor solide în raioanele Nisporeni,                                                         

Strășeni și Călărași"" 

 

Executat   

44.  5/3.5 Cu privire la participarea în calitate de partener  la Proiectul Evacuarea 

și Epurarea apeloor Reziduale în satul Grozești, r Nisporeni 

Executat  

45.  5/4 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia drumului 

str.Suveranității 

 

remis  

46.  5/5 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia cimitirului 

din regiunea Lac or.Nisporeni” 

Executat  
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47.  5/6 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia fîntînii  

de pe str. Ion Soltîz  or.Nisporeni” 

 

Executat   

48.  5/7 „Cu privire la premiere în  conformitate cu Regulamentul aprobat  

prin decizia 6.7 din 27.10.2014” 

 

Executat   

49.  5/8 „Cu privire la alocarea ajutorului material unic” 

 Suma de 5000 (cinci mii) lei pentru cet.Lazar Silvia,  

 Suma de 3000 (trei mii) lei pentru cet. Caragia Vera  

 Suma de 5000 (cinci mii) pentru cet. Coguteac Victor,  

 Suma de 5000 (cinci mii) lei pentru cet. Vlad Lidia 

 Suma de 3000 (trei mii) lei pentru cet. Cîssa Tatiana  

 Suma de 5000 (cinci mii) pentru cet. Guidea Galina  

 Suma de 3000 (trei mii) lei cet. Pîslaru Tatiana  

 Suma de 5000 (cinci mii) lei pentru cet. Bortă Tudor  

 

Executat   

50.  5/9 „Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu 

drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor 

de votare a oraşului Nisporeni nr. 1,2,3,4,5,6.” 

 

Executat   

51.  5/10 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru compensarea 

pagubei cauzate în urma accidentului de muncă” 

 

  

52.  5/11„Cu privire la aprobarea planurilor geometrice a terenurilor publice din 

domeniul privat.” 

 

  

53.  5/12 „Cu privire la delimitarea terenurilor publice”   



 

Notă informativă  

cu privire la executarea deciziilor adoptate 

 la şedinţele Consiliului orăşenesc în 2016. 

 

 
 

54.  5/13„Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei privatizate  

cet.Rusu Gheorghe 

Notificat, abrogat  

55.  5/14„Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  primăriei  

de domeniul privat” 

 

Executat partial, notificat, 

abrogat partial 

 

56.  5/15 “Cu privire la corectarea erorilor comise în urma procesului de 

măsurare şi  înregistrare masivă a loturilor de pe lîngă casă” 

 

Notificat, abrogat  

57.  5/16 ,,Cu privire la atribuirea în proprietate  a terenurilor primăriei de 

domeniul privat 

 

remis  

58.  5/17 Cu privire la confirmarea dreptului de proprietar asupra cotei de teren 

echivalent cet. Eftode Dionisie 

 

necontrasemat  

59.  5/18 „Cu privire la Încheierea Colegiului civil , comercial și de contencios 

administrativ pe dosarul nr.3ra-40/15 privind legalitatea abrogarii deciziei 

consiliului or. Nisporeni nr. 6 / 29 din 09  septembrie 2009 

 în privinţa acordării dreptului de superficie cet.Mărgineanu Vitalie.” 

  

60.  5/19 Cu privire corelarea  bugetului Primariei Nisporeni   pentru anul 2016 
 

Executat   

61.  5/20 Cu privire la alocarea surselor financiare pentru desfășurarea 

antrenamentelor SE 

 

Executat   

62.  6/1 Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatelor de consilieri 

 

Executat   

63.  6/2 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului 

orăşenesc Nisporeni  pentru  trimestrul IV al anului 2016” 

 

Executat   
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64.  6/3 Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni pentru 6 

luni ale a.2016 

 

Executat   

65.  6/4 Cu privire la pregătirea către sezonul toamnă- iarnă 2016-2017 a 

instituțiilor subordonate Primăriei or.Nisporeni  

 

Executat   

66.  6/5 ”Cu privire la executarea deciziei Consiliului  

or.Nisporeni Nr.2/1 din 15.03.2016  

Cu privire la aprobarea contractului de  

delegare a gestiunii a serviciului public de  

alimentare cu apă și de canalizare 

 

Executat   

67.  6/6 Cu privire la acceptarea donației  

 

Executat   

68.  6/7 Cu privire la alocarea surselor financiare S A APA CANAL Nisporeni 

pentru extinderea apeductului Prut-Nisporeni 

 

Executat   

69.  
6/8„Cu privire la modificarea denumirii Întreprinderii Municipale 

 

Executat   

70.  
6/9„Cu privire la aprobarea  statutului 

 Întreprinderii Municipale 

“Gospodăria Comunală Nisporeni”” 

 

Executat   

71.  6/10 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

 pentru înregistrarea și evidența vehiculelor 

În curs  
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 cu tracțiune animală de pe teritoriul or.Nisporeni 

 

72.  6/11 „Cu privire la alocarea ajutorului material unic” 

3000 (trei mii) lei pentru cet.Tabacaru Vera,  

 

Executat   

73.  6/12 Cu privire la alocarea mijloacelor 

 financiare pentru procurarea programului 1 C 

 

Executat   

74.  6/13 Cu privire corelarea bugetului  
 Primariei Nisporeni  în a II-a lectură  

 pentru anul 2016 cu bugetul de stat 

 

Executat   

75.  6/14 Privind permisiunea instalării monumentului în memoria  

deportaților din timpul regimului Stalinist 

 

NEEXECUTAT Robu Grigorii 

76.  6/15 „Cu privire la alocarea mijloacelor 

 financiare pentru reparaţia drumului str.Dacia 

 

Executat   

77.  6/16 „Cu privire la alocarea mijloacelor 

 financiare pentru reparaţia drumului str.Suveranității 

 

Executat   

78.  6/17 Cu privire la alocarea mijloacelor 

 financiare pentru restabilirea suprafețelor  

carosabile în or.Nisporeni 

 

neexcutat V.Profirii 

79.  6/18 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru amenajarea 

terenului în parcul central 

 

  

80.  6/19„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru construcția  

podului din sectorul Bărboiu 
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81.  6/20„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru restabilirea  

trotuarelor de pe str. Chișinăului și Suveranității 

 

  

82.  6/21„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru lucrări de 

permutare a gazoductului de presiune medie ” 

 

Notificată  

83.  6/22 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru lucrări de proiectare 

 a sistemului de iluminat public din or.Nisporeni 

 

Executat   

84.  6/23 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru lucrări de verificare 

și expertizare 

 

Executat   

85.  6/24 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru servicii 

supraveghere tehnică și dreptul de autor 

 

Executat   

86.  6/25„Cu privire la delimitarea terenurilor publice” 

 

  

87.  6/26 Cu privire la examinarea posibilității formarii bunurilor imobile prin 

separare  

 

  

88.  6/27„Cu privire la aprobarea planurilor geometrice a terenurilor publice din 

domeniul privat.” 

 

  

89.  6/28”Cu privire la transmiterea bunului imobil în folosință” 

 

Necontrasemnata   

90.  6/29„Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  primăriei  

de domeniul privat” 

 

  

91.  6/30„Cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc Nisporeni   
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nr.5/14  din 19 august 2016 „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  

primăriei de domeniul privat” 

 

92.  6/31„Cu privire la abrogarea deciziei consiliului orășenesc Nisporeni nr.5/15 

din 19 august 2016  “Cu privire la corectarea erorilor comise 

în urma procesului de măsurare şi  înregistrare masivă a loturilor de pe lîngă 

casă” 

 

  

93.  6/32„Cu privire la abrogarea deciziei consiliului orășenesc Nisporeni nr.5/13 

din 19 august 2016„Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei 

privatizate cet.Rusu Gheorghe 

 

Executat   

94.  6/33„Cu privire la premiere în  conformitate cu Regulamentul aprobat  

prin decizia 6.7 din 27.10.2014” 

 

Executat  

95.  6/34„Cu privire la schimbare a destinaţiei terenului privat” 

 

Necontrasemnată  

96.  7/1 Cu privire la corelarea  bugetului Primariei Nisporeni  în aII lectura  
 pentru anul  2016 

 

Executat   

97.  7/2 ” Cu privire la stabilirea taxelor locale şi cotelor impozitului funciar şi 

impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2017 ” 

 

Se aplica  

98.  7/3 Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni  

pentru 9 luni ale an.2016 

 

Executat  

99.  7/4 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Nisporeni   pentru anul 2017 , 
în prima lectură 

Executat  
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100.  7/5„Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului 

orăşenesc Nisporeni pentru  trimestrul I al anului 2017” 

 

In curs   

101.  7/6„Cu privire la revenirea la regimul de munca de 8 ore  

 a secretarului Consiliului orăşenesc Nisporeni ”  

 

Executat  

102.  7/7 „Cu privire la delegarea unor atribuții primarului or.Nisporeni” 

 

In curs  

103.  7/8 Cu privire la desemnarea reprezentantului  

Consiliului orășenesc Nisporeni  în instanţa de judecată 

 

executat  

104.  7/9 “Cu privire la aprobarea  graficului concediilor de odihnă pentru anul 

2017 a  primarului or. Nisporeni, secretarului  

Consiliului or. Nisporeni “ 

 

In curs  

105.  7/10 Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a conducătorilor de 

instituţii subordonate primăriei or. Nisporeni pentru anul 2017 

 

Se aplica  

106.  7/11 „Cu privire la stabilirea (platilor) taxelor pentru emiterea certificatelor 

de urbanizm si a autorizatiilor de constructie /desfiintare pentru anul 2017” 

 

Se aplica  

107.  7/12 Cu privire la transmiterea în gestiune economică a softului și licenței la 

programul 1 versiunea 8,2 către ÎM GC Nisporeni. 

 

Executat   

108.  7/13 Cu privire transmiterea mijloacelor fixe în gestiunea economică a ÎM 

”GC Nisporeni. 
Executat  

109.  7/14„Cu privire la achitarea unor plati in conformitate cu Regulamentul 

aprobat prin decizia 6.7 din 27.10.2014” 

Executat  
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110.  7/15 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru AO Clubul de 

motocros ENDURO-CROSS 

 

Remisa   

111.  7/16 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru lucrări  

de iluminat public str. Bogdan Vodă or.Nisporeni 

 

  

112.  7/17 Cu privire la alocarea surselor financiare SRL Monteluș  Nisporeni 

pentru lucrările executate la proiectul Prut-Nisporeni 

 

Executat   

113.  7/18 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia gardului  

gradiniței nr.1 Povestea Nisporeni 

 

remis  

114.  7/19 Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni  in  II  lectura  
 pentru anul 2017 

 

In curs de executare  

 

Secretar Consiliul orășenesc Nisporeni  

Moldovan Cristina 


