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Nr. d/o Decizia Faza de executare  Motive/cauze/perso

ane responsabile 
1.  1/1 Cu privire la corelarea  bugetului Primariei Nisporeni  în a II lectura  

pentru anul 2017. 
Executare în curs  

2.  1/2 „Cu privire la alocarea surselor financiare pentru extinderea apeductului Prut-
Nisporeni 

Executat  

3.  1/3 ,,Cu privire la  raportul de activitate a Primarului or.Nisporeni”      Executat   
4.  2/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni pentru  trimestrul II al anului 2017” 
Neexecutat Regulamentul 

intern nu a fost 
reaprobat din cauza 
problemei statelor 
de personal. Robu 
Grigorii 

5.  2/2 ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni pentru anul 
2016” 

Executat  

6.  2/3 „Cu privire la aprobarea  rezultatelor inventarierii anuale a bunurilor proprietate 
a orasului Nisporeni 

  
Executat  

7.  2/4 „Cu privire la aprobarea contractelor de comodat 
a imobilelor gimnaziului”M.Eminescu”, Liceului Teoretic”Mircea Eliade” şi 
Gimnaziul”Ştefan cel Mare” din or.Nisporeni , fără drept de proprietate” 

 V. Tudos  

8.  2/5 „Cu privire la asigurarea executarii documentului  executoriu si hotaririlor 
judecatoresti  referitor la cet. Croitoru Aglaia” 

 V. Tudos  

9.  2/6 ” Cu privire la modificarea si complectarea anexei 5 la decizia  C.O. Nisporeni 
nr.7/2 din 26.12.2016 „Cu privire la stabilirea  cotelor impozitului funciar şi 
impozitului  pe bunurile imobiliare pentru anul 2017 ” 

Executare in curs, 
problematic Fisc. 

 

10.  2/7.1 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț a 
or.Nisporeni 

remis  

11.  2/7.2 Cu privire la aprobarea ”Regulamentului privind constatarea contravenţiilor 
administrative” şi formei procesului-verbal de contravenţie  

remis  

12.  2/8 „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare acumulate în urma vînzării prin 
licitație a terenurilor„ 

Executat  G.Robu 

13.  2/9„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare acumulate din   V, Tudos 
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vînzarea prin licitatie a tevilor de otel „ 
14.  2/10 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia fîntînii de pe 

str.9 Mai  din or.Nisporeni” 
 T Ulinici  

15.  2/11.1 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia drumului 
str.Pacii 

Executat  

16.  2/11.2 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia canalului str. 
Cristeștilor 

  

17.  2/11.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru conectarea la canalizare a 
str. Suveranității 

In curs  T.Ulinici  

18.  2/11.4 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia drumului 
str.Lăpușnița 

Neexecutat   

19.  2/12.1 „Cu privire la alocarea alocării mijloacelor financiare  
pentru lucrări de permutare a gazoductului de presiune medie ” conform deciziei  
Consiliului or.Nisporeni 6/21 din 10.11.2016 

  

20.  2/12.2 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru gazificarea liniei de 
presiune medie la  casele de locuit de pe str.Al.cel Bun din or.Nisporeni” 

  

21.  2/13  „Cu privire la alocarea ajutorului material unic” 
• 3000 lei pentru cet.Bîtca Mihail, domiciliat în or.Nisporeni str.Viilor 

nr.110  
•  5000 lei pentru cet. Tulbure Petru  
• 15 000 lei pentru cet.Neagu Aliona  
• 10 000 lei pentru cet.Triboi Ecaterina,  

  

22.  2/14 „Cu privire la achitarea premiilor anuale conformitate cu Regulamentul aprobat 
prin decizia 6.7 din 27.10.2014” 

Executat  

23.  2/15 „Cu privire la  aprobarea tarifelor pentru serviciile mecanizate prestate de către 
ÎM GC Nisporeni” 

Se aplica  

24.  2/16 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de exploatare a 
Cimitirului „ Sfintul Gheorghe” din or.Nisporeni. 

remis  

25.  2/17.1 „Cu privire la aprobarea conceptului de proiect remis  
26.  2/17.2 Cu privire la aprobarea conceptului de proiect Clopotul Unirii remis  
27.  2/18 Cu privire la aprobarea Regulamentului de Serviciului social Centrul de zi 

pentru copii în situație de risc din  or.Nisporeni 
remis  

28.  2/19 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor Centrului de zi pentru copii în 
situație de risc din  or.Nisporeni 

Comisia constituita  
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29.  2/20 „Cu privire la delimitarea terenurilor publice” Executat  
30.  2/21 „Cu privire la aprobarea planurilorlor geometrice a terenelor publice din 

domeniul privat.” 
Executat  

31.  2/22 „Cu privire la aprobarea planului geometric cet. Boța Larisa” Executat   
32.  2/23 Cu privire la examinarea posibilității formarii bunului imobil prin separare  Executat   
33.  2/24.1„Cu privire la anularea dreptului de proprietate” Executat   
34.  2/24.2 „Cu privire la anularea dreptului de proprietate” Executat   
35.  2/25 „Cu privire la schimbare a destinaţiei terenului privat” Dosar in judecata  
36.  2/26 „Cu privire la rezilierea contractului de concesiune cu SC ENERGOPARC.” Executat  
37.  2/27 Cu privire la atribuirea în proprietate  a terenurilor primăriei de domeniul privat Executat  
38.  2/28 „Cu privire la acordarea dreptului de superficie terenului public de 

 pe str.Suveranităţii,nr.15/2” 
remis  

39.  2/29 „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  primăriei  
de domeniul privat” 

Proces judiciar, vizind 2 
terenuri 

Robu Gr. 

40.  2/30 Cu privire la casarea plantaţiilor perene   
41.  2/31 „Cu privire la modificare deciziei consiliului orășenesc Nisporeni nr.6/29 din 

10 noiembrie 2016 „Cu privire la vînzarea  prin licitație a terenurilor primăriei de 
domeniul privat" 

Executat.  

42.  2/32 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orășenesc Nisporeni  în 
instanţa de judecată 

remis  

43.  2/33 Cu privire  acceptarea luării la balanţa Primăriei a tevilor uzate Executat.  

44.  3/1  Cu privire la corelarea  bugetului  Primariei Nisporeni   pentru anul 2017. Executat.  
45.  3/2 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț a 

or.Nisporeni 
remis  

46.  3/3„Cu privire la direcționarea mijloacelor financiare 
 

Executat   

47.  3/4„Cu privire la alocarea ajutorului material unic” 
• 10 000 lei pentru cet.Mîrza Tudor,  
• 20 000 lei pentru cet.Guțu Valeriu,  

Executat  

48.  3/5„Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului primăriei de domeniul privat” 
 

??? Ilco Eduard  

49.  3/6 „Cu privire la delimitarea terenurilor publice” Executat Ilco Eduard  
50.  3/7 „Cu privire la aprobarea planului geometric a terenului public din domeniul Executat Ilco Eduard  
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privat.” 
51.  4/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni  pentru  trimestrul III al anului 2017” 
Executare în curs  Robu Grigorii  

52.  4/2  „Cu privire la conferirea titlului de cetăţean de onoare a or. Nisporeni” 
 

Executat  

53.  4/3„Cu privire la aprobarea acordului  de Cooperare și Înfrăţire între orașul 
Nisporeni r.Nisporeni  din Republica Moldova și oraşul Breaza, județul Prahova din 
Romania” 

Executat  

54.  4/4 „Cu privire la alegerea viceprimarului” Executat  
55.  4/5  „Cu privire la fondarea ansamblului vocal "Potecuta" Executat   
56.  4/6 „ Cu privire  vînzarea prin licitație țevilor uzate” Executare in curs  
57.  4/7 Cu privire la Zilele orașului Nisporeni 2017 Executat  
58.  4/8„Cu privire la premiere în  conformitate cu Regulamentul aprobat prin decizia 

6.7 din 27.10.2014” 
Executat   

59.  4/9.1 Cu privire modificarea   bugetului  Primariei or.Nisporeni  pentru anul 2017 Executat  
60.  4/9.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia și plombarea 

drumurilor 
Executat  

61.  4/10.1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare   V. Profirii 
62.  4/10.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  Executat   
63.  4/10.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru restaurarea și 

reinaugurarea Troiței în memoria ostașilor români căzuți în răboiul II Mondial 
executat  Primar  

64.  4/11"Cu privire la  formarea bunurilor imobile prin separare” Executat Ilco Eduard  
65.  4/12 „Cu privire la aprobarea planulrilor geometrice a terenurilor publice de 

domeniul privat.” 
Executat Ilco Eduard  

66.  4/13 Cu privire la modificarea deciziei C.O.Nisporeni nr. 2/29 din 05 aprilie 
2017„Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  primăriei de domeniul privat” 

Executat Ilco Eduard  

67.  4/14„Cu privire la delimitarea terenurilor publice” 
 

Executat Ilco Eduard  

68.  4/15 „Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  primăriei  
de domeniul privat” 

   

69.  5/1.1Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Urbanistic al or. Nisporeni Executat   
70.  5/1.2 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei administrative al or. 

Nisporeni” 
Executat   
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71.  5/1.3„Cu privire la aprobarea componenţei comisiei situaţii excepţionale a Primăriei 
or.Nisporeni” 

Executat   

72.  5/1.4 „Cu privire la constituirea comisiei de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare şi cu 
reducere” 

Executat   

73.  5/2 Cu privire la aprobarea ”Regulamentului privind constatarea contravenţiilor 
administrative” şi formei procesului-verbal de contravenţie  

Neexecutat  Viceprimar  

74.  5/3 Cu privire la aprobarea Regulamentului de Serviciului social Centrul de zi 
pentru copii în situație de risc din  or.Nisporeni 

In curs  

75.  5/4 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orășenesc Nisporeni  în 
instanţa de judecată 

remis  

76.  5/5 Cu privire la decontarea mijloacelor fixe uzate si deteriorate din institutiile 
subordonate Primariei or. Nisporeni 

Executare in curs  

77.  5/6.1 Cu privire la alocarea surselor financiare examinare  
78.  5/6.2 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia unei  

porțiuni a traseului de apeduct 
executat  

79.  5/6.3 Cu privire la delegare executat  
80.  5/7 Cu privire la modificarea deciziei C.O.Nisporeni nr. 2/33 din 05 aprilie 2017„Cu 

privire  acceptarea luării la balanţa Primăriei a tevilor uzate ” 
 

Executat   

81.  5/8 Cu privire la modificarea deciziei C.O.Nisporeni nr. 2/29 din 05 aprilie 2017„Cu 
privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  primăriei de domeniul privat” 
 

Executat   

82.  5/9  „Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sect. Ciurleasa pentru 
construirea caselor de locuit”. 
 

Modificat, executat  

83.  5/10 „Cu privire la delimitarea terenurilor publice” 
 

Executare in curs  

84.  5/11 Cu privire la examinarea posibilității formarii bunurilor imobile prin separare  
 

Executare in curs  

85.  5/12 Cu privire la examinarea rezultatelor contolului de baza  al  CTAS Nisporeni 
 

Executat   

86.  5/13 Privind aprobarea propunerii de subproiect  în cadrul cererii de grant  
“Reparația capitală a blocului nr.6 al grădiniței nr.1 "Povestea" din or.Nisporeni” 
 

Executare in curs  
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87.  6/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 
Nisporeni  pentru  trimestrul IV al anului 2017” 

Executat  

88.  6/2,,Cu privire la  executarea deciziilor Consiliului orăşenesc 2017”      Executat   
89.  6/3 ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni  

pentru 6 luni ale  anului 2017” 
Executat   

90.  6/4 Cu privire la abrogarea unor prevederi ale Anexei nr.4 a deciziei C.O.Nisporeni 
nr. 7/19  din 26 decembrie 2016 
” Cu privire la aprobarea bugetului in lectura doua pentru anul 2017” 

Executat   

91.  6/5 Cu privire la modificarea deciziei C.O.Nisporeni nr. 5/9 din 01 august 2017„Cu 
privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sectorul Ciurleasa pentru 
construcția caselor de locuit” 

Executat   

92.  6/6.1 Cu privire la modificarea deciziei C.O.Nisporeni nr. 2/29 din 05 aprilie 
2017„Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenurilor  primăriei de domeniul privat” 

Executat   

93.  6/6.2 Cu privire la modificarea deciziei C.O.Nisporeni  
nr. 4/15 din 24 mai 2017„Cu privire la vînzarea 
 prin licitaţie a terenurilor  primăriei de domeniul privat” 
 

Executat   

94.  6 /7 Cu privire la atribuirea unor servici de interes economic general  
. M. Gospodăria Comunală Nisporeni” din or. Nisporeni” 

Executat   

95.  6/8 „Cu privire la alocarea ajutorului material unic” 20 000 lei -  cet. Ulinici Feodor. Executat   
96.  6/9 Cu privire la realocarea mijloacelor financiare nevalorificate Executat partial  
97.  6/10 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  verific  
98.  6/11  Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică a or.Nisporeni 

 
Executat   

99.  6/12 „Cu privire la completarea  listei bunurilor proprietate publică a primăriei 
pasibile pentru privatizare” 

remis  

100.  6/13 Cu privire la modificarea si completarea deciziei 1/12.4 din 11.03.2010 „Cu 
privire transmiterea prin comodat a unor sectoare de rîpi”  

necontrasemnat  

101.  6/14 Cu privire la aprobarea planurilor  geometrice Executat   
102.  6/15 „Cu privire la examinarea cererilor şi iniţierea efectuării lucrărilor cadastrale” 

 
Executat   

103.  6/16 „Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei privatizate  
Cooperativei de consum NISCOOP 

notificat, in instanta  

104.  6/17„Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei privatizate SC Mastionex notificat, in instanta  
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105.  6/18 Cu privire la examinarea posibilității formarii bunurilor imobile prin separare    
106.  6/19 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru amenajarea fîntînii  

de pe str.Victoriei nr.4 din or.Nisporeni” 
  

107.  6/20 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru Festivalul Prunei Executat   
108.  6/21 "Cu privire la  formarea bunurilor imobile prin separare” Executat   
109.  6/22"Cu privire la  permisiunea conectării la rețelele electrice” Executat   
110.  6/23 Cu privire la delegarea membrilor consiliului  

Societății S.A. Apă Canal Nisporeni  
Executat   

111.  7/1 „Cu privire la modificarea și completarea  deciziei Consiliului or.Nisporeni 
nr.5/3 din 05.07.2013 „Cu privire la întocmirea  listei bunurilor proprietate 
 publică a primăriei pasibile pentru privatizare" 

Executat   

112.  7/2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  Executat   
113.  8/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni pentru  trimestrul I al anului 2018” 
Neexecutat  

114.  8/2 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Nisporeni  pentru anul 2018 , în 
prima lectură 

Executat   

115.  8/3 „Cu privire la demisia viceprimarului or. Nisporeni” Executat   
116.  8/4 ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni  

pentru 9 luni ale anului 2017” 
Executat   

117.  8/5 Cu privire la corelarea  bugetului Primariei Nisporeni  în aII- a lectura  
 pentru anul 2017. 

Executat   

118.  8/6 ” Cu privire la stabilirea taxelor locale şi cotelor impozitului funciar şi 
impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018 ” 

Executare in curs  

119.  8/7 „Cu privire la stabilirea (platilor) taxelor pentru emiterea certificatelor de 
urbanizm si a autorizatiilor de constructie /desfiintare pentru anul 2018” 

Executare in curs  

120.  8/8 Cu privire la desemnarea reprezentantului  
Consiliului orășenesc Nisporeni  în instanţa de judecată 

remis  

121.  8/9 “Cu privire la aprobarea  graficului concediilor de odihnă pentru anul 2017 a  
primarului or. Nisporeni, secretarului Consiliului or. Nisporeni “ 

Executat   

122.  8/10„Cu privire la delegarea unor atribuții primarului or.Nisporeni” Executat   
123.  8/11 Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a conducătorilor de instituţii 

subordonate primăriei  
or. Nisporeni pentru anul 2018 

Executare  

124.  8/12 Cu privire la abrogarea deciziei C.O.Nisporeni nr. 6/25  din 20 iulie 2011„Cu remis  
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privire la repartizarea apartamentului de serviciu” 
125.  8/13”Cu privire la fondarea Gărzii Populare a Primăriei or.Nisporeni” remis  
126.  8/14 Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat remis  
127.  8/15„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind achitarea unor plati salariale” In curs  

128.  8/16 „Cu privire la achitarea unor plati in conformitate cu Regulamentul aprobat 
prin decizia 8/15 din 22.12.2017” 

Executat   

129.  8/17 Cu privire la modificarea și completarea deciziei nr.5/8 din 27.10.2010 Cu 
privire la instituirea Centrului Comunitar de educație Timpurie la gr. de copii nr 1 
Nisporeni 

Executat   

130.  8/18 „Cu privire la alocarea ajutorului material unic” 
• 12000 lei,  pentru cet.Adam Maria 
• 5000 lei, pentru cet.Dumbravă Efrosenia, 
• 3000 lei, pentru cet. Izbișiuc Valeriu, 

Executat   

131.  8/19 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  Executat   
132.  8/20 Cu privire la renunțarea la dreptul de preemțiune Executat   
133.  8/21 Cu privire la atribuirea în proprietate  a loturilor de pe lîngă case Notificat  
134.  8/22 "Cu privire la  formareabunurilor imobile prin separare”   
135.  8/23 „Cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenurilor”   
136.  8/24„Cu privire la examinarea cererilor şi iniţierea efectuării lucrărilor cadastrale” Executat   
137.  8/25 „Cu privire la vînzarea prin licitaţiea terenurilor  primăriei de domeniul privat” Notificat  
138.  8/26 Cu privire la aprobarea planurilor geometrice Executat   
139.  8/27 Cu privire la permisiunea  vînzării prin licitaţie a bunurilor imobile Executat.  Notificat  
140.  8/28 ,,Cu privire la actualizarea planului geometric cet. Ulinici G.S.’’   
141.  8/29 Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni  in  II  lectura pentru 

anul 2018 
In curs  

142.  8/30 „Cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri” Notificat  
143.  8/31 „Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiilor privatizate taberei de 

odihnă Mîrzoaia 
Notificat  

144.  8/32 Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar” la situaţia din 01.01.2018, 
cu modificările parvenite în anul 2017  

Executat  

 
Secretar Consiliul orășenesc Nisporeni                                                                                   Moldovan Cristina 


