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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 2019”   

neexecutat Regulamentul 

intern nu a fost 

reaprobat din cauza 

problemei statelor 

de personal. Robu 

Grigorii 

2.  1/2 Cu privire la examinarea rezultatelor Prescripției financiare tematice la ÎM GC 

Nisporeni din 07.12.2018 

 

Executat  

3.  1/3 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare „ 

 

Executat  

4.  1/4„Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind modul de stabilire a 

sporului pentru performantà a personalului din cadrul Primàriei Nisporeni 

.  

Executat  

5.  1/5  Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între 

 Inspectoratul General al Poliției și Primăria 

 or.Nisporeni privind constituirea sectorului de politie 

 

Executare in curs,   

6.  1/6 „Cu privire la formarea bunurilor imobile  prin separare ” 

 

Executat  

7.  1/7  Cu privire la examinarea posibilităţii formarii bunurilor imobile prin separare 

 

Executat   

8.  1/8 „Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică 

primăriei or. Nisporeni” 

 

Executat  

9.  1/9 „Cu privire la vînzarea prin  licitaţie a terenurilor primăriei de domeniul privat” 

 

Executat partial/Notificat, 

modificat 3/7 

 

10.  1/10  „Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sect. Ciurleasa pentru 

construirea caselor de locuit” 

Executat  
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11.  1/11„„Cu privire la aprobarea planurilor geometrice a terenurilor publice din 

domeniul privat.” 

 

Executat  

12.  1/12 ,,Cu privire la examinarea cererilor cetăţenilor  şi iniţierea efectuării lucrărilor 

cadastrale”. 

 

Neexecutat 

Lipsa banilor 

V. Tudos 

13.  
1/13  Cu privire la aprobarea  „Cadastrului Funciar” la data de 01.01.2019  
 

executat   

14.  1/14  Cu privire la casarea plantaţiilor perene 

 

Executat  

15.  2/1 „Cu privire la ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni  

pentru anul 2018 ” 

Executat  Robu G.  

16.  2/2 Cu privire la examinarea rezultatelor Inspectarii financiare tematice privind  

starea creantelor si datoriilor cu termen expirat la Primaria or.Nisporeni  din 

01.01.2019  

Executat  

17.  2/3 ” „Cu privire la rezultatele inventarierii anuale a bunurilor proprietate a orasului 

Nisporeni” 

Executat  

18.  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” 

Executat  

19.  2/5„Cu privire la corelarea modificareași completarea bugetului Primariei 

or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2019 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni 

nr. 4/10  din  15.12.2018 ” Cu privire la aprobarea bugetului  Primariei Nisporeni  in  

II  lectura  pentru anul 2019 

Executat  

20.  2/6. „Cu privire la modificarea sumei de compensare a pagubei cauzate in  
urma accidentului de muncă.” 

Executat  

21.  2/7„Cu privire la alocarea ajutorului material unic”   

22.  2/8.1  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare „ 

 

Executat  
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23.  2/8.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă 

 

Executat  

24.  2/8.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparația drumurilor 

 

Executat  

25.  2/9.1 ” Privind aprobarea propunerii de subproiect  în cadrul cererii de grant  

“Lucrări de eficiență energetică a grădiniței nr.3 "Licurici" din or.Nisporeni” 

 

Nexecutat  

26.  2/9.2 ” Privind aprobarea propunerii de subproiect  în cadrul cererii de grant  

“Lucrări de de reaparatie interioară la gradinița nr.1 "Povestea" din or.Nisporeni” 

Nexecutat  

27.  2/9.3,, ” Privind aprobarea propunerii de subproiect  în cadrul cererii de grant  

“Reparatia capitala a Salii festive si de sport” a gradinitei nr.2 "Andries" din 

or.Nisporeni” 

Nexecutat  

28.  2/9.4 ,,Privind aprobarea  propunerii de subproiect în cadrul cererii de grant  

,,Instalare rețea termică. Construcția porțiunii de canalizare. Achiziții inventar.” 

 la IPGimnaziul ,, Ștefan cel Mare ” or .Nisporeni 

Executat  

29.  2/9.5 Privind aprobarea propunerii de subproiect în cadrul cererii de grant 

„Construcția blocului sanitar din IP.Gimnaziul „M.Eminescu" in or.Nisporeni” 

 

Executat  

30.  2/10 ”Cu privire la asocierea Primăriei or. Nisporeni cu alte unități administrativ-

teritoriale din raioanele Nisporeni și Hîncești, în vederea înființării  Asociației 

 de Dezvoltare Intercomunitară "Bazinul Nîrnova". 

Executare  ?????????????? 

31.  2/11,, Cu privire  acceptarea mijloacelor financiare de la Consiliul Raional 

Nisporeni în mărime de 2mln lei 

 

Executat  

32.  2/12„Cu privire la permisiunea casarii şi scoaterii din evidenţa contabilă a activelor 

neutilizate a Î M GC Nisporeni  

Executare in curs ?????????????? 

33.  2/13 ,,Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a bunului imobil de domeniul 

 public cu nr.cadastral 6001212078.’’ 

 

Executat Ilco E 

34.  2/14  „Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sect. Ciurleasa pentru 

construirea caselor de locuit” 
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35.  2/16 Cu privire la modificarea și completarea deciziei nr.1/6 din 01.02.2019„Cu 

privire la formarea bunurilor imobile  prin separare ” 

 

Executat  

36.  2/17 ,,Cu privire la examinarea cererilor cetăţenilor şi iniţierea efectuării lucrărilor 

cadastrale”. 

  

37.  2/18 „Cu privire la formarea bunurilor imobile  prin separare ” Executat   

38.  2/19 Cu privire la atribuirea în proprietate  a terenurilor primăriei de domeniul 

privat. 

  

39.  2/20„Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică 

primăriei or. Nisporeni” 

  

40.  3/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni  pentru  trimestrul III al anului 2019” 

  

41.  3/2 Cu privire la examinarea demersului CNA nr.03/13-2708 din 26.06.2019 Executat  

42.  3/3 „Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orășenesc Nisporeni  în 

instanţa de judecată 

Executat  

43.  3/4„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea indemnizatiei 

alesului local” 

Executat  

44.  3/5 „Cu privire la alocarea ajutorului material unic” Executat  

45.  3/6 Cu privire la modificarea si completarea deciziei nr.1/5 din 04.04.2018 "Cu 

privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț a 

or.Nisporeni" 

Executat  

46.  3/7 Privind modificarea deciziei 1/9 din 01.02.2019 „Cu privire la vînzarea prin  

licitaţie a terenurilor  primăriei de domeniul privat” 

Executat  

47.  3/8  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare „ Executare în curs ????????????? 

48.  3/9 „Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sect. Ciurleasa pentru 

construirea caselor de locuit” 

Executat  

49.  3/10 Cu privire la examinarea posibilităţii formarii bunurilor imobile prin separare  Executat  

50.  3/11 „Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică 

primăriei or. Nisporeni” 

Executat  

51.  4/1 „Cu privire la aprobarea programului  de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni pentru  trimestrul IV al anului 2019” 

Executat   
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52.  5/1 „Cu privire la instituirea  comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului 

orășenesc Nisporeni 

Executat   

53.  6/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni pentru  trimestrul I al anului 2020” 

 

Executare in curs  

54.  6/2 Cu privire la aprobarea bugetului Orașului Nisporeni   pentru anul 2020, în 
prima lectură 

Executat  

55.  6/4 „Cu privire la aprobarea componenţei comisiei situaţii excepţionale a Primăriei 

or.Nisporeni” 

 

Executat   

56.  6/5 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Urbanistic al or. Nisporeni executat   

57.  6/6 Cu privire la aprobarea Regulamentul de activitate a Centrului de Reabilitare şi 

Integrare Socială a Bătrînilor “Încredere” 

 

Executat   

58.  6/7 „„Cu privire la acordarea ajutorului material unic”  Executat   

59.  6/8  Cu privire la corelarea bugetului Primariei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 

2019 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 4/10  din  15.12.2018 

 ” Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni  in  II  lectura  pentru anul 

2019" 

Executat  

60.  6/9” Cu privire la stabilirea taxelor locale şi cotelor impozitului funciar şi 

impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2020 ” 

In curs  

61.  6/10 Cu privire la alocarea surselor financiare pentru desfășurarea antrenamentelor 

SE 

Executat  

62.  6/11„Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare „ Executat   

63.  6/12„Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sect. Ciurleasa pentru 

construirea caselor de locuit” 

In curs  

64.  6/14 „Cu privire la formarea bunurilor imobile  prin separare ” In curs  

65.  6/16 „Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică 

primăriei or. Nisporeni” 

In curs  

66.  6/17 Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni  in  II  lectura  Executat  
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 pentru anul 2020 

67.  6/18 “Cu privire la aprobarea  graficului concediilor de odihnă pentru anul 2020 a  

primarului or. Nisporeni, secretarului Consiliului or. Nisporeni “ 

 

In curs  

2018 -4 sedinte -77 chestiuni 

2019-6 sedinte -67 chestiuni 

 

 

                 Primar                                                                                                                         Robu Grigorii 

 

 

 

             Secretar  

             Consiliul orășenesc Nisporeni                                                                                   Moldovan Cristina 

 

 


