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

ane responsabile 

1.  1/1  „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea 

Consiliului orăşenesc Nisporeni” 

Aplicare  

2.  1/2 „Cu privire la desemnarea viceprimarului” Executat  

3.  1/3 Privind activitatea instituțiilor subordonate Executare in curs,  

4.  1/4,,Cu privire la  executarea deciziilor Consiliului orăşenesc în anul 2019”      Executat  

5.  1/5  ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni  

pentru anul 2019 ” 

Executat  

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

Nisporeni pentru  trimestrul II al anului 2020” 

Executat partial Robu Grigorii 

7.  1/7  Cu privire la delegarea unei persoane în cadrul comsiei de concurs pentru 

ocuparea funcției vacante de director al IP Gimnaziu "Mihai Eminescu" din or. 

Nisporeni 

Executat   

8.  1/8 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei administrative al or. Nisporeni” Executat  

9.  1/9 Cu privire la preluarea finanțării colectivelor artistice Executat   

10.  1/10  „Cu privire la acordarea ajutorului material unic” Executat  

11.  1/11 Cu privire la corelarea bugetului Primariei or.Nisporeni 

in lectura II pentru anul 2020  conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 6\17  

din  19.12.2019 ” Cu privire la aprobarea bugetului  Primariei Nisporeni  in  II  

lectura  pentru anul 2020" 

Executat  

12.  
 1/12Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar” la data de 01.01.2020  

Executat  

13.  1/13“Cu privire la iniţierea înregistrării primare masive” Executare in curs   

14.  1/14 „Cu privire la stabilirea cotei-parți a terenulului de pe str.Păcii 1/a .” Executat  

15.  1/15 „Cu privire la aprobarea planului  geometric şi stabilirea cotei-parte.” Executat  

16.  1/16 Cu privire la atribuirea în proprietate  a loturilor de pe lîngă casă Executat  

17.  1/17 Cu privire la delegarea candidaților în Consiliul  S.A ,,Apa Canal Nisporeni,,  

reprezentantului în AGA,desemnarea unei persoane în comisia de  cenzori în AGA   

Aplicare  

18.  2/1  Privind proiectele investiționale în derulare Executare in curs  

19.  2/2.1 „Cu privire la rezultatele inventarierii pentru anul 2019, proprietate a orasului Executat  
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Nisporeni” 

20.  2/2.2 ,,Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea realizării a 

mijlocului de transport  si  pieselor de schimb obținute în urma evaluării din 

19.05.2020”  

Executare in curs  

21.  2/2.3,, Cu privire la luarea la evidență contabilă a materialelor de construcție 

obținute în urma lucrărilor de demolare a acoperișului Primăriei or.Nisporeni,, 

Executat  

22.  2/3 ” „Cu privire la corelarea bugetului Primariei or.Nisporeni in lectura II pentru 

anul 2020 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 6/17  din  19.12.2019 ” Cu 

privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni  in  II  lectura  pentru anul 2020" 

Executat  

23.  2/4 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, repartizarea soldului disponibil la 

01.01.2020, repartizarea mijloacelor financiare cu sursa FD „ 

Executat partial Eftode M. 

24.  2/5„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă Executat  

25.  2/6. „Cu privire la acordarea ajutorului material unic”  Executat  

26.  2/7 „Cu privire la constituirea comisiei de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare şi cu 

reducere” 

Aplicare  

27.  2/8„Cu privire la constituirea Consiliului Coordonator al ÎM „GC” Nisporeni” Neexecutat Simion Igor -  

 

28.  2/9  „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de colectare,  

transportare şi depozitare a deşeurilor menajere” 

Executare in curs  

29.  2/11 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  

30.  2/12” Cu privire la scutirea de taxe locale" Executare in curs 22 ag. Propunere 

modificare 
31.  2/13 Cu privire la casarea plantaţiilor perene Executat Ilco E 
32.  2/15 Privind modificarea deciziei 6/14 din 17.12.2019 „Cu privire la formarea 

bunurilor imobile  prin separare ” 

Executat  

33.  3/1 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni pentru  trimestrul IV al anului 2020” 

Executat  

34.  3/2 ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Nisporeni pentru simestru 

I anul  2020” 

Executat  
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35.  3/3 Cu privire la corelarea bugetului Primariei or.Nisporeniin lectura II pentru anul 

2020  conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 6\17  din  19.12.2019  ” Cu 

privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni  in  II  lectura  pentru anul 2020" 

Executat  

36.  ¾ „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare „ Executat  

37.  3/5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă Executat  

38.  3/6 Privind modificarea deciziei nr.2/12 din 12.06.2020” Cu privire la scutirea de 

taxe locale" 

Executat  

39.  3/7 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea indemnizatiei 

alesului local” 

Executat  

40.  3/8 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orășenesc Nisporeni  în 

instanţa de judecată 

Executat  

41.  3/9 Cu privire la premiere   Executat  

42.  3/10 Privind activitatea instituțiilor subordonate Executat  

43.  3/11 Privind activitatea S A APA CANAL Nisporeni  în anul 2019 Executat  

44.  3/11.2 Cu privire la delegarea candidaților în Consiliul S.A ,,Apa Canal Nisporeni,, Executat  

45.  3/12 Cu privire la rezultatele examinării sesizării Consilierilor locali Executat  

46.  3/13.1  Cu privire la selectarea sectoarelor de drum Executat  

47.  3/13.2 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare „ Executat  

48.  3/14 ,,Cu privire la construcția drumului de acces spre GȚ Caragia Nicolae”. NExecutat    Ilco E. 

49.  3/15 „Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor din sect. Ciurleasa pentru 

construirea caselor de locuit” 

Executat  

50.  3/16 Cu privire la acceptarea primirii în proprietatea Consiliului or.Nisporeni a 

bunurilor imobile 

Executare in curs  

51.  3/17 Cu privire la examinarea posibilităţii formarii bunurilor imobile prin separare  Executat  

52.  3/18  Privind modificarea deciziei 6/16 din 17.12.2019 „Cu privire la delimitarea în 

mod selectiv a terenurilor proprietate publică primăriei or.Nisporeni ” 

Executat  

53.  3/20 ,,Cu privire la examinarea cererilor cetăţenilor și agenților economici privind 

iniţierea efectuării lucrărilor cadastrale” 

Executat  

54.  3/21 „Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică 

primăriei or. Nisporeni” 

Executat  

55.  3/22.2 ,,Cu privire la corectarea erorii în documentaţia cadastrală cet.Cebotari Executat  
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Anton”. 

56.  3/22.3 ,,Cu privire la corectarea erorii în documentaţia cadastrală cet.Luchian 

Vasile”. 

Executat  

57.  3/22.4 ,,Cu privire la corectarea erorii în documentaţia cadastrală cet.Simion 

Gheorghe”. 

Executat  

58.  3/24 „Cu privire la vînzarea  terenului aferent costrucţiei privatizate SRL Exclusiv 

Decor 

Executat  

59.  3/25 Privind  vînzarea prin   licitaţie a terenului public  de domeniul privat sect 

Ceretea” 

Executat  

60.  3/26 Privind  vînzarea prin licitaţie a terenului primăriei de domeniul privat str. 

Chisinaului 

Executare in curs  

61.   3/27  Privind  vînzarea prin  licitaţie a terenului  primăriei  de domeniul privat sect. 

"La Banachi" 

Executat  

62.  3/28 Privind  vînzarea prin licitaţie a terenului  public de domeniul privat sect. "La 

Ferma" 

Executat  

63.  3/29 Privind  vînzarea prin  licitaţie a terenului  public de domeniul privat sect. La 

Moara 

Executare in curs  

64.  3/31 Cu privire la vînzarea prin licitaţie a terenului  public de domeniul privat din 

sectorul La scări” 

Executat  

65.  3/32 Privind  vînzarea prin licitaţie a terenurilor  publice de domeniul privat str. 

Livezilor” 

Executat  

66.  3/33 Cu privire la vînzarea prin  licitaţie a terenului public de domeniul privat str. 

Sf. Ilie” 

Executat  

67.  3/34 Privind  vînzarea prin licitaţie a terenurilor  publice de domeniul privat” Executat  

68.  3/37 Cu privire la atribuirea în proprietate  a terenurilor primăriei de domeniul 

privat. 

Executat  

69.  4/1 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Nisporeni  pentru anul 2021, în prima 
lectură 

Executat  

70.  4/2 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc 

Nisporeni pentru  trimestrul I al anului 2021” 

Executare in curs  

71.  4/3 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea numărului limită Aplicare  
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al autoturizmelor de serviciu şi a parcursului limită anual” Raportor: Eftode 

Margareta, Contabil șef. 

72.  4/4  Privind dizolvarea Instituțiilor Publice subordonate. Executare in curs  

73.  4/5 ” Cu privire la stabilirea taxelor locale şi cotelor impozitului funciar şi 

impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2021 ” 

Aplicare  

74.  4/6  „Cu privire la acordarea ajutorului material unic” - 34 mii lei, Executat  

75.  4/7 Cu privire la rectificarea bugetului Primariei or.Nisporeni in lectura II pentru 

anul 2020  conform deciziei  Consiliului or.Nisporeni nr. 6\17  din  19.12.2019 

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

2020 si alocarea surselor financiare". 

Executat  

76.  4/8  “Cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat ”. Executare in curs  

77.  4/9  “Cu privire la aprobarea  graficului concediilor de odihnă pentru anul 2021“ Aplicare  

78.  4/10 Cu privire la premiere   Executat  

79.  4/11. Privind modificarea deciziei 3/11 din 08.07.2019 „Cu privire la delimitarea în 

mod selectiv a terenurilor proprietate publică primăriei or. Nisporeni” 

Executat  

80.  4/13   Cu privire la casarea plantaţiilor perene. Executare in curs  

81.  4/14.2  Privind vînzarea prin  licitaţie a terenului  public de domeniul privat str. 

Suveranității 

Executare in curs  

82.  4/15.1 ,,Cu privire la corectarea erorii în documentaţia cadastrală cet.Țurcan Irina”. Executare in curs  

83.  4/15.2 ,,Cu privire la corectarea erorii în documentaţia cadastrală cet.Căldăraru 

Olina”. 

Executare in curs  

84.  4/17    Cu privire la atribuirea în proprietate  a loturilor de pe lîngă casă Executare in curs  

85.  
4/18  Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar” la data de 01.01.2021  

 

Executat  

86.  4/19 Cu privire la aprobarea bugetului  Primariei Nisporeni  in  II  lectura  pentru 

anul 2021. 

Executare in curs  

87.  4/20 ,,Cu privire la examinarea cererilor cetăţenilor și agenților economici privind 

iniţierea efectuării lucrărilor cadastrale” 

Executare in curs  
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Total  - 87 acte administrative. 

Notificari  - 0. 

Contestari  - 0. 

 

 

              Primar                                                                                                                         Robu Grigorii 

 

             Secretar  

             Consiliul orășenesc Nisporeni                                                                                   Moldovan Cristina 

 

 


