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

1.  1/1  „Cu privire la aprobarea programului  de activitate al Consiliului orăşenesc 
Nisporeni  pentru  trimestrul II  al anului 2018”   

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

2.  1/2 Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni pentru an.2017,  Executat  
3.  1/3 „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 V. Tudos  

4.  1/4„Cu privire la casarea,scoaterea din evidenţa contabilă a automobilului  SKODA 
Octavia nr. de înmatriculare  BZJ 531 și predarea acestuia Compania de Asigurări 
CA Donaris Vienna Insurance Group SA.  

Executat V. Tudos  

5.  1/5  Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț a 
or.Nisporeni 

Executare in curs,   

6.  1/6 „Cu privire la delegarea unei persoane în cadrul comsiei de concurs pentru 
ocuparea funcției vacante de director al LT Ștefan cel Mare din or. Nisporeni” 

Executat  

7.  1/7  „Cu privire la deschiderea a două grupe noi de vîrsta 3-5 ani la gradinița 
Povestea Nisporeni. Raportor Tudos Valentina.- Contabil șef 

Executat   

8.  1/8 Cu privire la salarizarea ansamblului Vocal Potecuța.  Executat  
9.  1/9 „Cu privire la alocarea ajutorului material unic” Executat  
10.  1/10 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Executat  
11.  1/11„Cu privire la achitarea premiilor anuale conformitate cu Regulamentul aprobat 

prin decizia 6.7 din 27.10.2014” Raportor Tudos Valentina.- Contabil șef  
Executat  

12.  1/12 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru extinderea rețelelor 
exterioare de canalizare str. Basarabiei din or.Nisporeni” 

Neexecutat 
Lipsa banilor 

V. Tudos 

13.  1/13  Cu privire la  anularea parțială a rezultatelor licitației cu strigare din 
15.01.2009 .  

executat   

14.  1/14  Privind aprobarea propunerii de înființare a Bustului Alexandru cel Bun Domn Executat  
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al Moldovei anii 1400-1432. Raportor-Primarul or.Nisporeni d-nul Grigorii Robu.   
15.  1/15 „Cu privire la achitarea unor plati in conformitate cu Regulamentul aprobat 

prin decizia 8/15 din 22.12.2017” 
Executat   

16.  1/16  Cu privire la atribuirea în proprietate a loturilor de pe lîngă case Executare in curs  
17.  1/17„Cu privire la casarea plantaţiilor perene”. Executare in curs  
18.  1/18 .1 ,,Cu privire la corectarea erorii în documentaţia cadastrală cet.Grini Valerii”. Executat  
19.  1/18.2                                                                cet. Tulbure Vera”. Executat  
20.  1/18.3                                                               cet. Butnaru Vasile Executat  
21.  1/19 „Cu privire la casarea şi scoaterea din evidenţa contabilă a Autocamionului ZIL 

-130 NS AC -883 din 01.01.1985. și a lăzilor de gunoi.   
Executat  

22.  1/20 „Cu privire la rezultatele inventarierii anuale a bunurilor proprietate a orasului 
Nisporeni” 

Executat  

23.  1/21 „Cu privire la  acceptarea luării la balanţă şi transmiterea bunurilor materiale în 
gestiune economică”  

Executat  

24.  1/22 „Cu privire la examinarea cererii  şi iniţierea efectuării lucrărilor cadastrale”. Executare in curs  
25.  2/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni pentru  trimestrul III al anului 2018” 
 

Executat parțial, nu a fost 
prezentatăinformația privind 
pregătirea toamnă-iarnă 

Robu G.  

26.  2/2Cu privire la corelarea  bugetului Primariei or. Nisporeni  pentru anul 2018. 
 

Executat  

27.  2/3 ”Cu privire modificarea și completarea  
a  deciziei 1/2 din 04.04.2018”Cu privire la executarea bugetului  
Primăriei oraşului Nisporeni pentru anul 2017” 
 

Executat  

28.  2/4„Cu privire la alocarea mijloacelor 
 financiare pentru desfășurarea aplicațiilor de protecție civilă”  
 

Executat  

29.  2/5„Cu privire la aprobarea componenţei comisiei situaţii excepţionale a Primăriei 
or.Nisporeni” 

Executat  

30.  2/6.1 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Î M GC NISPORENI 
 

Executat  
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31.  2/6.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 74 095,60  lei, pentru achitarea 
lucrărilor de conectare la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă a str. Haiducilor 
din or.Nisporeni. 

Neexecutat lipsa surselor 
acumulate la capitotul 
contributia Prut Nisporeni 

Valentina Tudos 

32.  2/7 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de colectare, 
transportare şi depozitare a deşeurilor menajere” 
 

Executat  

33.  2/8 Cu privire la permisiunea casarii şi scoaterii din evidenţa contabilă a activelor 
neutilizate a Î M GC Nisporeni  
 

Executat  

34.  2/9 „Cu privire la  acceptarea luării la balanţă şi transmiterea bunurilor materiale în 
gestiunea economică a SA APA CANAL Nisporeni”  

Executat  

35.  2/10„Cu privire la alocarea ajutorului material unic” 
      10000 lei, pentru cet.Tudos Valentina,  

• 2000 lei, pentru cet.Ciorici Gheorghe 
• 5000 lei, pentru cet.Crăciun Vera,  

Executat  

36.  2/11” Privind aprobarea propunerii de subproiect  în cadrul cererii de grant “Pavarea 
căilor pietonale a Parcului de odihnă și agrement  din or.Nisporeni” 
 

Executat  

37.  2/12 Cu privire la abrogarea deciziei C.O.Nisporeni nr. 6/25  din 20 iulie 2011„Cu 
privire la repartizarea apartamentului de serviciu” 
 

Contestată în instanta 
Cristian Diana 

 

38.  2/13,,Cu privire la trensmiterea în proprietatea consiliului raional Nisporeni a 
terenului public de domeniul public din sectorul Lăpuşniţa.’’ 
 

Executat  

39.  2/14 Cu privire la defrișarea arborilor din spațiile verzi ale orașului Executat  
40.  2/15„Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor 

proprietate publică primăriei or. Nisporeni” 
Executare in curs Ilco E. 

41.  2/16 „Cu privire la radierea din Registrul bunurilor imobile” Executare in curs Ilco E 
42.  2/17,,Cu privire la examinarea cererilor cetăţenilor şi iniţierea efectuării lucrărilor 

cadastrale”. 
Executare in curs Ilco E 

43.  2/18„Cu privire la vînzarea prin  licitaţie a terenurilor  primăriei de domeniul privat” Executare in curs Ilco E 
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44.  2/19,,Cu privire la actualizarea planului geometric cet. Adam A.G.’’ Executare in curs Ilco E 
45.  2/20 Cu privire la examinarea posibilităţii formarii bunurilor imobile prin separare  remis  
46.  2/21 „Cu privire la stabilirea (platilor) taxelor pentru utilizarea WC  publice Executat  
47.  2/22 Cu privire la redenumirea unei străzi din or.Nisporeni cu numele Vlad Bogos 

 
remis  

48.  3/1„Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 
Nisporeni pentru  trimestrul IV al anului 2018” 

Executat partial  

49.  3/2 ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni  
pentru simestru I anul  2018” 

Executat  

50.  3/3 „Cu privire la raportul despre activitatea Î M GC Nisporeni  pentru semestru 1 
anul 2018” 

Executat  

51.  3/4Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 115880 lei, pentru achitarea 
lucrărilor neplanificate de mobilizarea tehnicii, în urma ploilor abundente din 25-29 
iulie 2018 

Executat  

52.  3/5 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare „ 
 

Executat  

53.  3/6 „Cu privire la alocarea ajutorului material unic” 
5000 lei pentru cet.Coguteac Victor,  
 7000 lei pentru cet.Tudor Galina,  

Executat  

54.  3/7 Cu privire la modificarea deciziei C.O.Nisporeni nr. 1/15 din 24 februarie 2016 
„Cu privire la situația în sectorul Ciurleasa” 

Executat  

55.  3/8 „Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sect. Ciurleasa pentru 
construirea caselor de locuit” 

Executare în curs  

56.  3/9 ,,Cu privire la examinarea cererilor cetăţenilor şi iniţierea efectuării lucrărilor 
cadastrale”. 

Executat  

57.  3/10„Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică 
primăriei or. Nisporeni” 

Executat  

58.  3/11 Cu privire la examinarea posibilităţii formarii  bunurilor imobile prin separare  
 

Executat  

59.  3/12„Cu privire la schimbare a destinaţiei terenului privat” 
 

Executat  
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60.  3/13 „Cu privire la acordarea deptului de preemțiune pentru utilizarea denumirii 
localității 

Executat  

61.  3/14,,Cu privire la redenumirea strazii Ion Soltîz din or Nisporeni in numele lui 
Vlad Bogos-unicul semnatar al Actului Unirii din 24 martie 1918din partea 
locuitorilor raionului Nisporeni.’’ 

Executare in curs  

62.  3/15 Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind conferirea 
titlului de cetățean de onoare al or.Nisporeni 
 

Executat  

63.  3/16 „Cu privire la conferirea titlului de cetăţean de onoare a or. Nisporeni” 
 

Executat   

64.  4/1 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Nisporeni   pentru anul 2019 , în 
prima lectură .Raportor 

Executat   

65.  4/2 ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni pentru 9 luni 
ale anului 2018”. 

Executat   

66.  4/3 ,,Cu privire la  executarea deciziilor Consiliului orăşenesc în anul 2018”      Executat   
67.  4/4 ” Cu privire la stabilirea taxelor locale şi cotelor impozitului funciar şi 

impozitului 
pe bunurile imobiliare pentru anul 2019 

Executat  

68.  4/5 “Cu privire la aprobarea  graficului concediilor de odihnă pentru anul 2019, Executat   
69.  4/6 „Cu privire la delegarea unor atribuții primarului or.Nisporeni” 

 
Nexecutat  A fost efectuata 

alta evaluare a 
personalului 
conform noii legi a 
salarizarii 

70.  4/7 „Cu privire la stabilirea (platilor) taxelor pentru emiterea certificatelor de 
urbanism si a autorizatiilor de constructie /desfiintare pentru anul 2019”. 

Executat   

71.  4/8 „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   

72.  4/9 „Cu privire la aprobarea programului  de activitate al Consiliului orăşenesc 
Nisporeni pentru  trimestrul I al anului 2019”   

Executat  
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73.  4/10 Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni  in  II  lectura  
 pentru anul 2019 

In curs  

74.  4/11„Cu privire la selectarea sectoarelor de drum în cadrul programului 
guvernamental "Drumuri bune pentru Moldova nr.2" 

In curs   

75.  4/12 Cu privire la participarea or.Nisporeni la Instituirea convenției Primarilor în 
vedereaefiencitizării consumului de energie 

Executat   

76.  4/13 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază a S A APA CANAL Nisporeni  Executat  
77.  4/14 Cu privire  acceptarea luării la balanţă a mijloacelor fixe In curs  

 
 
Primar                                                                                                                         Robu Grigorii 
 
 
 
Secretar  
Consiliul orășenesc Nisporeni                                                                                   Moldovan Cristina 
 
 


