REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/1
din 17 martie 2016
Raportul primarului cu privire la
totalurile activității primăriei or. Anenii Noi
în perioada a. 2015.
În temeiul art. 14, al. 2, lit. z) al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006, conform art. 16 al Legii privind transparenţa în
procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se ia act de raportul primarului cu privire la totalurile activității primăriei
or. Anenii Noi în perioada a. 2015.
2. Primarul or. Anenii Noi (dl. V. Bondari) va asigura executarea măsurilor
stipulate în Planul de acțiuni privind realizarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a orașului, Planului Local de acțiuni în domeniul eficienței energetice.
3. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului
oraşului Anenii Noi, dl. V. Bondari.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/2
din 17 martie 2016
Cu privire la executarea
bugetului primăriei
pe a. 2015
Examinînd informaţia d-nei A.Faizulina, contabil-şef, cu privire la
executarea bugetului pe a. 2015, în temeiul Legii privind finanţele publice locale
nr. 397-XV din 16.10.2003, art.14, al. 2, lit. n) al Legii privind administraţia
publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de
specialitate, Consiliul orășenesc Anenii Noi
D E C I D E:
1. Se aprobă darea de seamă la partea de venituri a bugetului primăriei pe a.
2015 în sumă de 15580,9 mii lei, ceia ce constituie 103,9%.
2. Se aprobă darea de seamă la partea de cheltuieli a bugetului primăriei pe a.
2015 în sumă de 15071,9 mii lei, ceia ce constituie 97,1%.
3. Se aprobă mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică
în sumă de 774,7 miii lei.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă comisiei pentru
buget şi probleme economice.

Preşedintele şedinţei
Secretarul şedinţei

V. Simonov
T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной
DECIZIE № 1/3
din 17 martie 2016

Cu privire la rectificarea
bugetului instituţilor pe a.2016
În baza art. 14, al. 2, lit. n) al Legii privind la administratia publica locala nr. 436XVI din 28.12.2006, Legii despre finantele publice locale N 397- X V din 16.10.2003, Ordinul
Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic
privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului şi în legatură cu necesitatea de a efectua
unele cheltuieli, reiesind din informatia dnei. A. Faizulina, contabil-şef, în baza propunerii
comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
I. Se distribuie 434,8 mii lei din soldul disponibil al primariei, format la situatia din 01.01
2016, dupa cum urmează:
1.
Protecție socială în cazuri expecționale
272600 “Ajutoare bănești“(ajutor unic pentru populaţie)

50000 lei
50000 lei

2.
Protecție socială a unor categorii de cetățeni
333110” Procurarea produselor alimentare” ( hrana pensionarilor şi persoanelor
singuratici, la cantina socială )

20000 lei
20000 lei

3. Aparatul primarului Anenii Noi

262800 lei

222110“Energie electrică”( iluminarea străzilor s. Ruseni, Berezchi, Hîrbovăţul Nou,
Socoleni)
40000 lei
211140 “Premieri” (premia anuală primarului,viceprimarului ,funcţionarului publici ,
conform deciziei nr. 6/7 din 11.12.2014 Reglamentului privind modul de stabilire a condiţiilor
de acordare a plăţilor suplimentare persoanelor cu demnitate publică şi funcţionarilor publici din
cadrul primăriei or. Anenii Noi )
82900 lei
212100 “Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”
19100 lei
212210 “Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori
pe teritoriul ţării “
3800 lei
211200”Remunerarea muncii temporare”( administrator-0,5 unitate ,în baza contractului
individual de muncă pînă la 31.12.2016 )
9700 lei
212100 “Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”
2300 lei
212210 “Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori
pe teritoriul ţării “
500 lei
211200”Remunerarea muncii temporare”( jurist- 0,5 unitate ,în baza contractului
individual de muncă pînă la 31.12.2016 )
14600 lei
212100 “Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”
3400 lei
212210 “Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori
pe teritoriul ţării “
700 lei
222920 “Servicii de protocol” (pentru servicii de protocol, delegații mese rotunde) 10000 lei
222990 “Servicii neatribuite altor aliniate” (cotizaţile de membru Congresul Autorităţilor

locale din Moldova )
5000 lei
222990 “Servicii neatribuite altor aliniate” (sustinerea financiara societatii veteranilor
or. Anenii Noi)
5000 lei
293111„ Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II
și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei UAT”
65800 lei
inclusiv :
- Liceul teoretic “A.Puşkin pentru hrana a cîte 25 copii din familii social vulnerabili
32900 lei
- Liceul teoretic “M. Eminescu” pentru hrana a cîte 25 copii din familii social vulnerabili
32900 lei
4. Dezvoltarea culturii
40000 lei
222990 “Servicii neatribuite altor aliniate” (măsuri culturale pentru sărbătorirea
jubileului 285 ani a hramului or. Anenii Noi )
40000 lei
5. Creşă- gradiniţa s.Hîrbovăţul Nou

6000 lei

314110“Procurarea mașinilor și utilajelor” ( plita electrică)

6000 lei

6. Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice
16000 lei
222990 “Servicii neatribuite altor aliniate” (pentru radio “TEMP” eterul materialelor
informaţionale despre activitatea primăriei or.Anenii Noi )
16000 lei
7. Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale
222990 “Servicii neatribuite altor aliniate” (pentru defrișarea și curațirea arborelor)

10000 lei
10000 lei

8. Gradinita “Andrieş”
10000 lei
314110“Procurarea mașinilor și utilajelor” (procurare xerox pentru jubileul de 40 ani a
gradiniței)
10000 lei
9. Grant pentru implimentarea proiectului de reabilitare a străzii pietonale
str.Z.Kosmodemianskaia or.Anenii Noi.

20000 lei

10. Contabilul-sef d. Angela Faizulina vă efectua modificările corespunzătoare în conformitate
cu legislaţie în vigoare.
11. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune în seama dlui V. Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE № 1/4
din 17 martie 2016
Cu privire la rectificarea
bugetului instituţilor pe a. 2016

În baza art. 14, al. 2,lit. n) al Legii privind la administratia publica locala nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Legii despre finantele publice locale N 397- X V din 16.10.2003, Ordinul
Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic
privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului şi în legatură cu necesitatea de a efectua
unele cheltuieli, reiesind din informatia dnei. A. Faizulina, contabil-şef, în baza propunerii
comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:

1. Se distribuie 302,6 mii lei soldul resurselor colectate al primăriei, format la situația din

01.01.2016, dupa cum urmează:
1.1 Gradinita “Andrieş”
333110” Procurarea produselor alimentare”

27400 lei
27400 lei

1.2 Gradinita “Izvoraş”
333110” Procurarea produselor alimentare”

45500 lei
45500 lei

1.3 Creşă- gradiniţa s.Hîrbovăţul Nou
333110” Procurarea produselor alimentare”

3100 lei
3100 lei

1.4 Scoala de Arte Anenii Noi
139000 lei
211110 “Salariul de bază”
26000 lei
211120 “Sporuri şi suplimente la salariul de bază”
15000 lei
211140 “Premieri”
4000 lei
212100 “Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”
10400 lei
212210 “Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori
pe teritoriul ţării “
2100 lei
222500 “Servicii de reparaţii curente” ( pentru reparația gardului și reparația curentă,
tencuirea pereților școlii)
50000lei
222990 “Servicii neatribuite altor aliniate” ( pentru organizarea și desfașurarea concertului
jubiliar de 50 ani de la înființarea școlii de arte)
24500 lei
314110“Procurarea mașinilor și utilajelor” (procurare unui nootbuk )
7000 lei
1.5 Aparatul primarului Anenii Noi
222110“Energie electrică”
222140“Apă şi canalizare”
222210“Servicii informaţionale”(deservirea programei 1C și Bitgeneralizator)

86100 lei
15000 lei
4900 lei
10000 lei

222220“Servicii de telecomunicaţii”
222500 “Servicii de reparaţii curente”(reparaţia curenta a cladirii primăriei)

10000 lei

1.6 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale
222990 “Servicii neatribuite altor aliniate”

46200 lei
1500 lei
1500 lei

2. Contabilul-sef d. Angela Faizulina vă efectua modificările corespunzătoare în conformitate
cu legislaţie in vigoare
3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune în seama dlui V. Bondari , primar .

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE nr. 1/5
din 17 martie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor
fondului de rezervă pe a. 2016

Examinînd cererea cet. Semencenco Eduard, cu privire la acordarea
ajutorului material, în legătură cu incendiul casei de locuit din s. Albinița, str.
Chișinăului 24, care a avut loc pe data de 31.12.2015, demersul IM ”Apă Canal”
Anenii Noi cu privire la alocarea surselor financiare pentru lichidarea situației de
avariere la apeductul centralizat pe sectorul: bazinul de acumulare s. Berezchi- or.
Anenii Noi, în baza prevederilor p. 5, lit. a), lit. c) şi p. 8 al Regulamentului
privind constituirea fondului de rezervă al primăriei or. Anenii Noi şi utilizarea
mijlocelor acestui, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Anenii Noi nr. 6/7
din 06.12.2012, art. 18, art. 27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 397XV din 16.10.2003, în temeiul art. 14, al. 2, lit. n) al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de
specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se alocă d. Semencenco Eduard, mijloace în sumă de 5000 lei din fondul
de rezervă, pentru acoperirea parțială a daunelor pricinuite în urma incendiului
casei de locuit din s. Albinița, care a avut loc la data de 31.12.2015.
2. Se alocă IM ”Apă Canal” Anenii Noi mijloace în sumă 40 mii lei, din
fondul de rezervă, pentru lichidarea situației de avariere la apeductul centralizat pe
sectorul: bazinul de acumulare s. Berezchi- or. Anenii Noi
3. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei. Angela Faizulina,
contabil-şef.
4. Controlul executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari,
primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/6
din 17 martie 2016

Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe
de la balanţa primăriei la balanţa
ÎM „Apă- Canal Anenii Noi”
În temeiul art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din
28.12.2006, Legii privind proprietatea publică a unităţilor administrativ –
teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, în cadrul programului USAID, în baza
propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se permite transmiterea mijloacelor fixe de la balanţa primăriei la balanţa
ÎM „Apă-Canal Anenii Noi”, în sumă de 369406,82 lei, conform facturilor.
2. Contabilitatea (dna. A. Faizulina) de comun acord cu ÎM „Apă-Canal Anenii
Noi” (dl. Dolbuş Alexandru) să efectuieze transmiterea şi evidenţa documentară a
mijloacelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama d. V. Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/7
din 17 martie 2016

Cu privire la casarea
mijloacelor bănești
În baza prevederilor Legii Republicii Moldova nr. 523-XIV din 16.09.1999
„Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale”,
Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 500 din 12.05.1998, art. 267 din Codul Civil a
RM, în temeiul art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii
Noi
D E C I D E:
1. Se permite primăriei or. Anenii Noi casarea mijloacelor bănești în suma
de 32726,22 lei, SRL ”Sangridiv” reparația capitală a străzii Chișinăului în anul
2011.
2. Se permite primăriei or. Anenii Noi casarea mijloacelor bănești în suma
de 700 lei, Institutul de perfecționare a cadrelor ”I. Creangă” pentru reciclarea
cadrelor la liceul teoretic „M. Eminescu„ în anul 2012.
3. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dl. Angela
Faizulina, contabil-şef.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari,
primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/8
din 17 martie 2016
Cu privire la transmiterea în
locațiune a unor încăperi
În temeiul art.14, al. 2, lit. d) al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza Legii privind proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 al Legii bugetului de
Stat pentru a. 2015 nr. 72 din 12.04.2015, art. 10 din Hotărîrea Guvernului RM
nr. 483 din 29.03.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
dare în locaţiune a activelor neutilizate, art. 10 al. 3 lit. c) al Hotărîrii Guvernului
RM nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică, în baza propunerii comisiei de
specilitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
D E C I D E:
1. Se permite darea în locațiune, prin licitație, încăperile cu suprafața
totală de 20,7 m.p., inclusiv 12,7 m.p. pentru oficiu și 8,0 m.p. pentru depozit,
în clădirea administrativă a primăriei Anenii Noi. Plata de locațiune se va calcula
conform legislației.
2. Se permite darea în locațiune, prin licitație, o încăpere cu suprafața de
32,0 m.p. în clădirea administrativă a primăriei Anenii Noi pentru oficiu. Plata de
locațiune se va calcula conform legislației.
3. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 4/10 din
11.09.2014 cu privire la transmiterea încăperilor către ÎM ”Alimprodan” și ÎM
”Antermo”.
4. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna. Angela
Faizulina, contabil-şef.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari,
primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

DECIZIE nr. 1/9
17 martie 2016

Cu privire la activitatea
ÎM Gospodăriei locativ comunale
în perioada a. 2015.
Examinînd informația cu privire la activitatea ÎM Gospodăriei locativ
comunale în perioada a. 2015, prezentată de dl. Solomenco Anatolii, şeful ÎM
GGLC Anenii Noi, în conformitate cu art. 14, al. 2, lit. z) al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436 XVI din 28.12.2006, în baza propunerii
comisiei de specialitate, Consiliului orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se ia act de informație şefului ÎM GGLC Anenii Noi dlui Solomenco
Anatolii referitor la activitatea ÎM Gospodăriei locativ comunale în perioada a.
2015.
2. Se obligă ÎM GGLC (șeful d-l A. Solomenco) să prelungească încheierea
contracte de evacuare a deşeurilor pînă la atingerea minimului de 50% cu agenţii
economici, persoanele fizice şi juridice din teritoriul primăriei, în termen pînă la
finele anului 2016.
3. Se obligă ÎM GGLC (șeful d-l A. Solomenco) să întreprindă măsuri de
extindere a genurilor de activitate întru asigurarea încasărilor surselor financiare
suplimentare.
4. Se recomandă ÎM GGLC (șeful d-l A. Solomenco) optimizarea
cheltuielilor în scopul micșorării restanțelor față de bugetul public național.
5. Se declară pe teritoriul primăriei ziua de 9 aprilie a. 2016 – Ziua de
salubrizare și amenajare a localităților.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari,
primar.
Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA
Raionul Anenii Noi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/10
din 17 martie 2016
Cu privire la activitatea sectorului
de poliţie nr. 1 Anenii Noi pe
perioada a. 2015 în asigurarea
ordinei publice.
Examinînd informaţia d-lui Andrei Cara, şef al sectorului de poliţie nr.1
Anenii Noi, cu privire la activitatea sectorului de poliţie în perioada anului 2015 în
asigurarea ordinei publice, în temeiul art.14, al. 2, lit. x) al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2012, în conformitate cu
prevederile Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din
27.12.2012, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii
Noi
DECIDE:
1. Se ia act de informaţia cu privire la activitatea Sectorului de poliţie nr. 1
Anenii Noi în asigurarea ordinii publice pe perioada anului 2015.
2. Primăria or. Anenii Noi în comun cu Sectorul de poliție nr. 1:
- Va monitoriza activitatea localurilor de agrement și a cluburilor de noapte –
zile de odihnă și de sărbători.
- Va intensifica lucrul profilactic cu tineretul și minorii pentru atragerea lor la
prevenirea cazurilor de consum a substanțelor narcotice - permanent.
3. Sectorul de poliţie nr. 1 Anenii Noi (dl. Cara Andrei):
- Să acorde o atenţie deosebită colaborării cu comisia administrativă în vederea
întocmirii proceselor-verbale privind contravenţiile comise la compartimentul
îmbunătăţirii salubrizării, evacuării deşeurilor şi menţinerii în ordine a teritoriului permanent.
- Va intensifica conlucrarea reciprocă cu garda populară în domeniul prevenirii
și combaterii infracțiunilor - săptămînal.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari,
primar al or. Anenii Noi.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/11
din 17 martie 2016
Cu privire la activitatea bibliotecilor
din cadrul primăriei or. Anenii Noi
Examinînd informaţia d-nei Albu I, preşedintele comisiei de
învăţămînt, cu privire la activitatea bibliotecilor publice subordonate
primăriei Anenii Noi, în temeiul art. 14 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, prevederile Legii privind finanţele
publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, în baza propunerii comisiei de
specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIZIE:
1. Se ia act de informaţia d-nei Albu I., preşedintele comisiei de
învăţămînt, cu privire la activitatea bibliotecilor publice subordonate
primăriei Anenii Noi.
2. Consiliul orăşenesc Anenii Noi de comun acord cu primăria
oraşului, va întreprinde măsuri în vederea reparației gardului pe teren aferent
bibliotecei publice a s. Berezchi cu implicarea agenţilor economici, în termen de
2 luni.
3. Bibliotecarii s. Ruseni, s. Berezchi, s. Hîrbovățul Nou, șefa căminului
Cultural s. Ruseni:
3.1. Va include în planul anual de activitate a bibliotecilor lucrul cu
persoanele cu dezabilități.
3.2. Va desfăşura concursuri cu implicărea a mai multor cititori.
4. Se recomanda primăriei or. Anenii Noi (dl Bondari V.):
- Să asigure executarea lucrărilor de reparaţie pentru îmbunătăţirea
condiţiilor bibliotecilor.
- Să finiseze lucrările de conectare la rețeaua de energie electrică în
biblioteca s. Hîrbovățul Nou, în termen pînă la 01 iulie 2016.
- Să asigure procurarea rafturilor şi linoleumului în biblioteca s.
Berezchi.
- Să implice specialiştii pentru a ameliora starea calităţii cărţilor în
biblioteca s. Ruseni.
5. Se recomanda primarului or. Anenii Noi d-lui Bondari V.,
menţionarea bibliotecarilor din subordinea primăriei.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama d-lui
V. Bondari , primarul or. Anenii Noi.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/12
din 17 martie 2016
Cu privire la modificarea
şi completarea anexei nr.4
a deciziei nr.7/2 din 08.12.2015
Examinînd cererile agenţilor economici SRL „Armaş Irina”, SRL „Sanelen
Dent”, SRL „Palienco Dent”, II „Barbuţa Ana”, II „Elena Moşneaga”, II „Ion
Simonov”, SRL „Transistem Auto”, SRL „Bias-Trans Comerţ”, SRL „Din-Vest”,
SRL „Datario”, SRL „Lukoil-Moldova”, SRL „Usaty-Grup”, II „Maria
Gorodinschi”, II „Teaca Natalia”, SRL „PVD-Auto” şi în conformitate cu art.14,
al.2, lit.a) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,
titlu VII al Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, art. 1 al Legii pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014, prevederile
Legii cu privire la comerţ interior nr.231 din 23.09.2010, prevederile Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, în baza propunerii comisiei de
specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. În punctul 1.22 „baze petroliere (terminal)” din anexa nr.4 a deciziei
nr.7/2 din 08.12.2015 cifra „300000 lei” se înlocuieşte cu cifra „50000 lei”.
2. Punctul 1.23 „staţii alimentare cu petrol şi gaz” din anexa nr.4 a deciziei
nr.7/2 din 08.12.2015 se completează în final cu textul „dar nu mai puţin de 36000
lei”, iar în categoria „pentru 1 coloana de gaz cu 1 pistol„ cifra „10000 lei” se
înlocuieşte cu cifra „4000 lei”.
3. În punctul 1.27 „punct de deservire auto” din anexa nr.4 a deciziei nr.7/2
din 08.12.2015 cifra „5000 lei” se înlocuieşte cu cifra „4000 lei”.
4. În punctul 1.48 „baza angro” din anexa nr.4 a deciziei nr.7/2 din
08.12.2015 cifra „25000 lei” se înlocuieşte cu cifra „15000 lei”.
5. Se exclude din anexa nr.4 a deciziei nr.7/2 din 08.12.2015 punctul 1.62
„cabinet stomatologic”.
6. Se resping cererile privind micşorarea taxei pentru unităţile comerciale,
după cum urmează:
II „Barbuţa Ana”, c/f 1010600016537;
II „Elena Moşneaga”, c/f 1003600129727;
SRL „Usaty-Grup”, c/f 1015600019821;
II „Teaca Natalia”, c/f 1007600061638;
II „Maria Gorodinschi”, c/f 1004600018376.
7. Controlul pentru executarea prezentei decizii se asumă dlui.V. Bondari, primar.
Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari
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DECIZIE Nr. 1/14
din 17 martie 2016

Cu privire la includerea în lista familiilor
nou-formate ce solicită atribuirea loturilor
pentru construcţia caselor individuale de locuit

Examinînd cererile cet. Baltari T., Alexa E., Brînza P., Iordachescu S., cu
privire la includerea în lista familiilor nou-formate ce solicită atribuirea loturilor
pentru construcţia caselor individuale de locuit, în conformitate cu art.14 al Legii
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.11 al Codului
funciar nr. 828-XII din 05.12.1991, în baza propunerii comisiei de specialitate,
Consiliul orăşenesc Anenii Noi,
D E C I D E:
1. Se acceptă cererile pentru includerea în lista familiilor nou-formate ce
solicită atribuirea loturilor pentru construcţia caselor individuale de locuit, şi
anume următorii cetăţeni:
Baltari Tatiana
Alexa Ecaterina
Brînza Pavel
Iordachescu Stanislav
2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei va
aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului
or. Anenii Noi, dl. V.Bondari.

Preşedintele şedinţei
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Secretarul şedinţei
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DECIZIE Nr. 1/15
din 17 martie 2016
Cu privire la casarea şi
defrişarea plantaţiei viticole

În temeiul art. 14, pct. 2 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 20.10.1995 privind
modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor
perene, luînd în consideraţie actul de casare a plantaţiilor perene din 21.12.2014 şi
în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se aprobă actul de casare şi defrişare a plantaţiei viticole, proprietar GŢ
”Andrei Onofrei” cu suprafaţa de 11,0 ha, inclusiv: viţă de vie 11,0 ha. (se
anexează lista de casare a plantaţiilor perene).
2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a
aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului
or. Anenii Noi, dl. V. Bondari..

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari
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Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/13
din 17 martie 2016
Cu privire la stabilirea
impozitului funciar pentru
folosirea păşunilor
În temeiul art.14 al Legii cu privire la administraţia publică locală nr.436-XVI
din 28.12.2006, şi în baza propunerilor comisiilor de specialitate, Consiliul
orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se aprobă suprafaţa terenurilor de păşuni în teritoriul primariei cu suprafaţa
de 392 ha pentru an. 2016.
2. Se aprobă impozitul funciar pentru folosirea păşunilor pentru an. 2016:
- animale mari cornute – 50 lei pe 1 cap;
- animale cornute (bovine) – 30 lei pe 1 cap;
- animale mici cornute (ovine, caprine) – 10 lei pe 1 cap;
3. Se permite păscutul animalelor în perioada de la 15 aprilie până la 01
noiembrie 2016.
4. Executarea prezentei decizii se asumă dl. Serghei Moroz, perceptor fiscal.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dl. Veaceslav Bondari,
primarul.

Preşedintele şedinţei
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Secretarul şedinţei
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DECIZIE Nr. 1/16
din 17 martie 2016

Cu privire la rezultatele
inventarierii panourilor
publicitare
În temeiul art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, titlu VII al Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, prevederilor
Legii cu privire la publicitate nr.1227-XV din 27.06.1997, în baza propunerii comisiei
de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se ia act de informaţia cu privire la inventarierea panourilor publicitare.
2. Primăria or. Anenii Noi:
2.1. Va întreprinde măsuri pentru stingerea obligaţiunilor fiscale de către
agenţi economici, deţinătorii panourilor publicitare.
2.2. Va verifica deținătorii de panouri publicitare existența actelor necesare
pentru amplasarea panourilor, în termen de – 3 luni.
2.3. Va iniţia demontarea panourilor publicitare neautorizate.
3. Controlul pentru executarea prezentei decizii se asumă dlui.Veaceslav
Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari
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Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/17
din 17 martie 2016
Cu privire la cererile ce ţin
de problemele financiare.
Examinînd cererile cet. Miron V., Rotari T., Talambuța L., Tocari M., Jeman I.,
cu privire la scutirea plății pentru întreținerea copiilor în grădinițe de copii și cet.
Dimov I., Voloșin S., Ostapenco M., Iaruș S., Fedutinov A., Jardan A., Livițchii
A., Viștaliscaia L., Muntean I., Catan S., Cojuhari C., Nicolaiciuc N., Savcenco V.,
Teaca N., Pogreban A., Fedunova E., Bortă E., Dolgovici E., Scalațchii I., Burca
N., Rața A., Clocean M., Budescu S., Budenco E., Morari A., Donțu V., Topcii
R., Morari M., Gușcin T., Bolgari M., Ghinguleac V., Bogovic O., Bondari V., cu
privire la acordarea ajutorului unic, în baza Legii nr. 397-XV din 16 octombrie
2003 privind finanţele publice locale, în temeiul art. 14 al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi în baza propunerii
comisiei de buget și finanțe, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

D E C I D E:
1. Se scutesc de plata pentru întreținerea copiilor în grădinițe de copii de la
01 aprilie pînă la 31 decembrie 2016, din soldul disponibil a mijloacelor speciale
pentru a. 2016, după cum urmează:
- Miron Veronica, fiica Corina, gr/c ”Andrieș”
fiul Corneliu, gr/c ”Andrieș”
fiul Nicolae, gr/c ”Andrieș”

- 50 %
- 50 %
- 50 %

Preşedintele şedinţei
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Secretarul şedinţei
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DECIZIE Nr. 1/17
din 17 martie 2016
Cu privire la cererile ce ţin
de problemele financiare.

Examinînd cererile cet. Miron V., Rotari T., Talambuța L., Tocari M., Jeman I.,
cu privire la scutirea plății pentru întreținerea copiilor în grădinițe de copii și cet.
Dimov I., Voloșin S., Ostapenco M., Iaruș S., Fedutinov A., Jardan A., Livițchii
A., Viștaliscaia L., Muntean I., Catan S., Cojuhari C., Nicolaiciuc N., Savcenco V.,
Teaca N., Pogreban A., Fedunova E., Bortă E., Dolgovici E., Scalațchii I., Burca
N., Rața A., Clocean M., Budescu S., Budenco E., Morari A., Donțu V., Topcii
R., Morari M., Gușcin T., Bolgari M., Ghinguleac V., Bogovic O., Bondari V., cu
privire la acordarea ajutorului unic, în baza Legii nr. 397-XV din 16 octombrie
2003 privind finanţele publice locale, în temeiul art. 14 al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi în baza propunerii
comisiei de buget și finanțe, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
D E C I D E:
1. Se scutesc de plata pentru întreținerea copiilor în grădinițe de copii de la
01 aprilie pînă la 31 decembrie 2016, din soldul disponibil a mijloacelor speciale
pentru a. 2016, după cum urmează:
- Miron Veronica, fiica Corina, gr/c ”Andrieș”
- 50 %
fiul Corneliu, gr/c ”Andrieș”
- 50 %
fiul Nicolae, gr/c ”Andrieș”
- 50 %
- Rotari Tatiana, fiica Natalia, gr/c ”Andrieș”
- 50 %
- Talambuța Lilia, fiul Alexandru, gr/c ”Andrieș”
-100 %
- Tocari Maria, fiica Anastasia, gr/c ”Izvoraș”
- 50 %
- Jeman Ina, fiica Olga, cr/gr. Hîrbovățul Nou
-100 %
2. Se acordă ajutor unic în legătură cu agravarea sănătăţii şi starea materială
dificilă, din soldul disponibil pe anul 2016, următorilor cetăţeni:
- Dimov Ivan, or. Anenii Noi,
- 500 lei
- Voloșin Stepan, or. Anenii Noi,
- 500 lei
- Ostapenco Maria, or. Anenii Noi
- 300lei
- Iaruș Svetlana, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Fedutinov Anatolii, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Jardan Axenia, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Livițchii Arcadii, or. Aneni Noi
- 500 lei
- Viștaliscaia Lidia, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Muntean Ivan. or. Aneni Noi
- 500 lei
- Catan Svetlana, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Cojuhari Clavdia, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Nicolaiciuc Nadejda, or. Anenii Noi
- 500 lei
- Savcenco Victor, s. Berezchi
- 300 lei
- Teaca Natalia, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Pogreban Aliona, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Fedunova Evdochia, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Bortă Ecaterina, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Dolgovici Elena, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Scalațchii Ion, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Burca Nina, or. Anenii Noi
- 300 lei
- Rața Anna, s. Berezchi
- 500 lei

- Clocean Marina, s. Berezchi
- 500 lei
- Budescu Semion, Hîrbovățul Nou
- 300 lei
- Budenco Efimia, s. Hîrbovățu Nou
- 500 lei
- Morari Andrei, Hîrbovățul Nou
- 300 lei
- Donțu Varvara, s. Ruseni
- 300 lei
- Topcii Raisa, s. Ruseni
- 300 lei
- Morari Mihail, s. Ruseni
- 300 lei
- Gușcin Taisia, s. Ruseni
- 500 lei
- Bolgari Maria, s. Ruseni
- 200 lei
- Ghinguleac Valerii, s. Socoleni
- 300 lei
3. Se acordă ajutor unic în legătură cu decesul părinților, din soldul disponibil
pe anul 2016, următorilor cetăţeni:
- Bogovic Olga, or. Anenii Noi
- 1000 lei
- Bondari Veaceslav, or. Anenii Noi
- 1000 lei
4. Se resping cererile cu privire la acordarea ajutorului material cet. Vidernic
Maria, Melnic Vitalii, Ignatenco Ecaterina, Vatavu Tatiana din or. Anenii Noi.
5. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna. Angela
Faizulina, contabil-şef.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav
Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/18
din 17 martie 2016
Cu privire la cererile ce ţin
de problemele financiare.
Examinînd cererile colective de pe str. Zagorodnaiai, str. Chișinăului, str.
Tighina, str. Sportivă și s. Socoleni, demersuri IMSP CMF Anenii Noi,
stadionului raional ”Sport”, cu privire la acordarea ajutorului financiar, în baza
Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, în
temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006 şi în baza propunerii comisiei de buget și finanțe, Consiliul orăşenesc
Anenii Noi
D E C I D E:

Preşedintele şedinţei
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Secretarul şedinţei
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Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/18
din 17 martie 2016
Cu privire la cererile ce ţin
de problemele financiare.
Examinînd cererile colective de pe str. Zagorodnaiai, str. Chișinăului, str.
Tighina, str. Sportivă și s. Socoleni, demersuri IMSP CMF Anenii Noi,
stadionului raional ”Sport”, cu privire la acordarea ajutorului financiar, în baza
Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, în
temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006 şi în baza propunerii comisiei de buget și finanțe, Consiliul orăşenesc
Anenii Noi
D E C I D E:

1. Se alocă 10 mii lei pentru reparația capitală a accesului stradelei
Zagorodnaia cu strada Tighina, de la vînzarea-cumpărarea pămîntului.
2. Se alocă ÎM GGLC Anenii Noi mijloace bănești în sumă de 5,2 mii lei
pentru reparația capitală a zîmbrelelor colectoarelor de ape pluviale pe străzile or.
Anenii Noi, de la vînzarea-cumpărarea pămîntului.
3. Se alocă 59 mii lei pentru construcția capitală a anexei la creșă-grădiniță s.
Hîrbovățul Nou, de la vînzarea-cumpărarea pămîntului.
4. Se amînă cererea directorului stadionului raional ”Sport” cu privire la
reparația drumului de acces la stadion din partea străzii Suvorov, pînă la ședința
următoare a Consiliului.
5. Se amînă cererea colectivă locuitorilor s. Socoleni cu privire la reparația
drumului central, pînă la prezentarea devizului de cheltuieli.
6. Se respinge cererea colectivă locatarilor de pe str. Tighina 3, cu privire la
reparația acoperișului a blocului locativ, ca neîntemeiată.
7. Se amînă cererea colectivă a cetățenilor cu privire la plombarea străzii
Sportive, or. Anenii Noi.
8. Se respinge cererea locatarilor blocului de pe str. Chișinăului 50 A, cu
privire la acordarea ajutorului financiar pentru pavarea teritoriului aferent
blocului, din motivul lipsei de finanțe.
9. Se respinge cererea cet. Bularga Tudor cu privire la prelungirea iluminării
străzii Viilor din s. Socoleni, din motivul lipsei de finanțe.
10. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna. Angela
Faizulina, contabil-şef.
11. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav
Bondari, primar.
Preşedintele şedinţei
V. Simonov
Secretarul şedinţei
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DECIZIE Nr. 1/19
din 17 martie 2015
Cu privire la înstrăinarea
bunurilor imobile
Examinînd cererea dnei Drujinina Nadejda cu privire la permiterea vînzării
½ cotă parte a bunului imobil, situat în or. Anenii Noi, str. 8 Martie 22, în temeiul
art. 42 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 14 al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii
comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se permite dnei. Drujinina Nadejda, tutore asupra fiicei Drujinina Galina,
04.02.1973, invalid de gradul II din copilărie, declarată incapabilă prin Hotărîrea
judecăţii Anenii Noi nr. 2.1368.2010 din 07.12.2010, să vîndă cota părte din bunul
imobil, situat în or. Anenii Noi, str. 8 Martie 22, ce-i aparține cu drept de
proprietate dnei Drujinina Galina.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav
Bondari, primar.
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DECIZIE Nr. 1/20
din 17 martie 2016
Cu privire la înstrăinarea
bunurilor imobile
Examinînd cererea d. Anghel Andrei cu privire la permiterea înstrăinării
bunurilor imobile, situate în or. Anenii Noi, în temeiul art. 42 din Codul Civil al
Republicii Moldova, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul
orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se permite d. Anghel Andrei, tutore asupra mamei Anghel Olga, a.n.
10.11.1950, declarată persoană incapabilă prin Hotărîrea judecătoriei de I instanță
nr. 6 din Girona, Spania, să înstrăineze următoarele bunuri imobile:
- terenul pentru construcții cu suprafața de 0,0602 ha nr. cadastral
1001212201, de pe str. Suvorov 129, or. Anenii Noi,
- terenul pentru construcții, nr. cadastral 1001212068, casa de locuit cu
dependențe nr. cad. 1001212068.01,02 de pe str. Novaia nr. 11, or. Anenii Noi,
- terenul pentru construcții, nr. cadastral 1001212085 și apartamentul cu nr.
cad. 1001212085.01.001 de pe str. Saharov nr. 8, or. Anenii Noi.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav
Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/21
din 17 martie 2016
Cu privire la instituirea
tutelei asupra cet.
Condratiev Alexandr
Examinînd cererea cet. Balandin Svetlana, domiciliată în or. Anenii Noi, str.
Chișinăului 54, ap. 42 cu rugămintea de a fi numită în calitate de tutore asupra
fratelui Condratiev Alexandr, a.n. 05.11.1980, invalid de gradul I, declarat
incapabil prin Hotărîrea Judecătoriei or. Anenii Noi, nr. 2-1130/2012 din
11.10.2012, în legătură cu decesul mamei Condratieva Liubovi fost tutore, în
conformitate cu art. 32, 33, 36 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 14 din
Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza
propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 6/27 din
06.12.2012 cu privire la instituirea tutelei asupra fiului Condratiev Alexandr.
2. A numi pe cet. Balandin Svetlana tutore asupra fratelui Condratiev
Alexandr, a. n. 05.11.1980, invalid de gradul I din copilărie.
3. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii se numeşte dl. V.
Bondari, primarul or. Anenii Noi.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/22
din 17 martie 2016

Cu privire la stabilirea tutelei
asupra cet. Glijinschi Dmitri.
Examinînd cererea cet. Glijinscaia Galina, domiciliată în or. Anenii Noi,
str. Mărțișor 26, de a fi numit în calitate de tutore asupra cet. Glijinschi Dmitri,
anul naşterii 14.01.1977, invalid de gr. I, domiciliat deasemenea pe adresa sus
indicată, declarat incapabil prin Hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi sentinţa nr. 21546/2015 din 25.01.2016, în conformitate cu art. 32, 33, 36 din Codul Civil al
Republicii Moldova, prevederile art. 14 Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul
orăşenesc Anenii Noi
D E C I D E:
1. A numi pe cet. Glijinscaia Galina tutore asupra fiului Glijinschi Dmitri,
a.n.14.01.1977, invalid de gr. I din copilărie.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav
Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei
Secretarul şedinţei

V. Simonov

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/23
din 17 martie 2016
Cu privire la instituirea tutelei
asupra cet. Caradjova Liudmila
Examinînd cererea cet. Caradjova Evghenia, domiciliată în or. Anenii Noi, str.
Pușkin 34, cu rugămintea de a fi numit în calitate de tutore asupra fiicei Caradjova
Liudmila, a.n. 02.04.1961, invalid de gradul I din copilărie, declarată incapabilă
prin Hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi nr. 2-121/2016 din 22.02.2016, în
conformitate cu art. 32, 33, 36 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 14 al
Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza
propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. A numi pe cet. Caradjova Evghenia tutore asupra fiicei Caradjova
Liudmila, a.n. 02.04.1961, invalid de gradul I din copilărie.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav
Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/24
din 17 martie 2016
Cu privire la reducerea
vîrstei matrimoniale
Examinînd cererea minorei Canja Zinaida, născută pe data de 01.11.1999,
domiciliată în or. Anenii Noi, str. 8 Martie 20 şi acordul mamei Canja Olga, în
conformitate cu art.14, al.2 al Legii privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28.12.2006, art. 14 al Codul Familiei al Republicii Moldova aprobat prin
Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000 cu modificările şi completările ulterioare, în
baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
D E C I D E:
1. Se reduce vîrsta matrimonială a minorei Canja Zinaida, anul naşterii
01.11.1999, cu un an și opt luni şi se încuviinţează încheierea căsătoriei.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav
Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE nr. 1/25
din 17 martie 2016
Cu privire la modificareai și
completărea în componența
comisiei juridice.
În legătură cu demisia unui consilier din componența comisiei de
specialitate, în temeiul art. 14, al. 2, lit. w) al Legii privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate,
Consiliul orăşenesc Anenii Noi
D E C I D E:
1. Se exclude d-nul Cheibaș Mihail din componenţa comisiei pentru
probleme juridice, sociale, înlocuindu-se cu d-na. Bogovic Olga.
2. Controlul asupra prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru
probleme juridice și sociale.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul ședinței

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/26
din 17 martie 2016
Cu privire la examinarea
notificării Oficiului Teritorial
Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-154 din 14.0.2016
În baza prevederilor Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Codului Civil al RM art.195, în baza
propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se acceptă notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-154 din 14.0.2016 cu privire la modificarea deciziei Consiliului
orăşenesc Anenii Noi nr. 7/13 din 08.12.2015 cu privire la formarea, elaborarea
planului geometric a bunurilor imobile.
2. Se exclude din partea decisivă a deciziei Consiliului orăşenesc Anenii Noi
nr.7/13 din 08.12.2015 cu privire la formarea, elaborarea planului geometric a
bunurilor imobile, sintagma ”a înregistra”.

2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a
aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina
primaruluior. Anenii Noi, dl. V. Bondari..

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Pайон Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/27
din 17 martie 2016
Cu privire la examinarea
Notificării Oficiului Teritorial
Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-155 din 14.03.2016
Examinînd notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-155 din 14.03.2016 despre modificarea deciziei Consiliului
orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08 decembrie 2015 cu privire la formarea
comisiei de licitație, în baza prevederilor art. 14 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de
specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se acceptă notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-155 din 14.03.2016 despre modificarea deciziei Consiliului
orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08 decembrie 2015 cu privire la formarea
comisiei de licitație
2. Se exclude din decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08
decembrie 2015 ”Cu privire la formarea comisiei de licitație”, pct. 1 sintagma

”specialist Agenției de privatizare” se înlocuiește cu sintagma ”specialist
principal pe problemele privatizării pe lîngă Consiliul raional Aneni Noi”.
3. Controlul executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul ședinței

T. Bejenari

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Pайон Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/28
din 17 martie 2016
Cu privire la examinarea
Notificării Oficiului Teritorial
Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-156 din 14.03.2016
Examinînd notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-156 din 14.03.2016 despre abrogarea deciziei Consiliului
Orășenesc Anenii Noi nr. 7/26 din 08 decembrie 2015 cu privire la demersul ÎMSP
CMF Anenii Noi, în baza prevederilor art. 14 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de
specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se acceptă notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-156 din 14.03.2016 despre abrogarea deciziei Consiliului
Orășenesc Anenii Noi nr. 7/26 din 08 decembrie2015 cu privire la demersul ÎMSP
CMF Anenii Noi.
2. Se exclude din partea decisivă a deciziei Consiliului Orășenesc Anenii
Noi nr. 7/26 din 08 decembrie 2015 cu privire la demersul ÎMSP CMF Anenii Noi,
sintagma „după identificarea surselor financiare, în baza unei decizii separate „.

3. Controlul executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul ședinței

T. Bejenari

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Pайон Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/29
din 17 martie 2016
Cu privire la examinarea
Notificării Oficiului Teritorial
Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-157 din 14.03.2016
Examinînd notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-157 din 14.03.2016 despre modificarea deciziei Consiliului
Orășenesc Anenii Noi nr. 7/30 din 08 decembrie 2015 cu privire la cererile ce țin
de probleme financiare, în baza art. 4 al Legii nr. 847 din 24.05.1996 privind
sistemul bugetar și procesul bugetar, art. 14 al Legii privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate,
Consiliul orăşenesc Anenii Noi
DECIDE:
1. Se acceptă notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT3-157 din 14.03.2016 despre modificarea deciziei Consiliului
Orășenesc Anenii Noi nr. 7/30 din 08 decembrie 2015 cu privire la cererile ce țin
de probleme financiare.
2. Se completează pct. 1 al deciziei Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr.
7/30 din 08 decembrie 2015 cu privire la cererile ce țin de probleme financiare cu

următorul cuprins: ”pînă la 31 decembrie 2016 din soldul disponibil a mijloacelor
speciale pentru a. 2016”.
3. Se completează pct. 3 al deciziei Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr.
7/30 din 08 decembrie 2015 cu privire la cererile ce țin de probleme financiare cu
următorul cuprins: ” din soldul disponibil pe anul 2016”.
4. Se abrogă pct. 8 al deciziei Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr. 7/30
din 08 decembrie 2015 cu privire la cererile ce țin de probleme financiare.
5. Controlul executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari, primar.

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul ședinței

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/30
din 17 martie 2016
Cu privire la înregistrarea
la OCT Anenii Noi a unor
bunuri imobile după administraţia
publică locală
În baza Legii RM privind administraţia public locală nr.436-XVI din
28.12.2006 art.14, lit.d), temeiul art.4(9), al Legii cu privire la preţul normativ,
modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XVIII din 25.07.1997, Legea
nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice, Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor, Legea 354 din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor
imobile, şi în baza propunerii comisiei de buget și finanțe și a comisiei locative,
construcții și amenajarea, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,
DECIDE:
1. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei
publice locale, bunul imobil cu nr.cadastral 1001204088.01.029 ce face parte din
domeniul privat al APL, cu destinaţie demisol cu suprafaţa de 10.4 m2, amplasat în
or. Anenii Noi str. Chisinaului 22.

2. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei
publice locale, bunul imobil cu nr.cadastral 1001204088.01.030 ce face parte din
domeniul privat al APL, cu destinaţie demisol cu suprafaţa de 231,6 m2, amplasat
în or.Anenii Noi str. Chisinaului 22.
3. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei
publice locale, bunul imobil cu nr.cadastral 1001204088.01.031 ce face parte din
domeniul privat al APL, cu destinaţie parter cu suprafaţa de 287 m2, amplasat în
or. Anenii Noi str. Chisinaului 22.
4. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii V. Briceag a primăriei or.
Anenii Noi va aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului
or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.
Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/31
din 17 martie 2016
Cu privire la expunerea la
licitaţie a bunului imobil de
pe str. Chisinaului nr. 22

În baza art.7 al Legii nr.354 din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor
imobile, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la licitaţie, în
temeiul cap.II art.3 (2), art.10(10) al Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind
preţul normativ, modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Legea nr.436 din
28.12.2006 a administraţiei publice locale, şi procesul verbal al comisiei funciare şi
probleme agrare, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,
DECIDE:
1. A expune spre vînzare-cumpărare prin licitaţie ca bun imobil destinaţie
subsol cu suprafaţa de 10.4 m2 , amplasat în or.Anenii Noi str. Chisinaului nr. 22
cu nr.cadastral 1001204088.01.028.
2. A expune spre vînzare-cumpărare prin licitaţie ca bun imobil destinaţie
subsol cu suprafaţa de 10.4 m2 , amplasat în or.Anenii Noi str. Chisinaului nr. 22
cu nr.cadastral 1001204088.01.029.

3. A expune spre vînzare-cumpărare prin licitaţie ca bun imobil destinaţie
subsol cu suprafaţa de 231.6 m2 , amplasat în or.Anenii Noi str. Chisinaului nr.
22 cu nr.cadastral 1001204088.01.030.
4. A expune spre vînzare-cumpărare prin licitaţie ca bun imobil destinaţie
parter cu suprafaţa de 287 m2 , amplasat în or.Anenii Noi str. Chisinaului nr. 22
cu nr.cadastral 1001204088.01.031.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului
or. Anenii Noi, dl. V. Bondari .

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Raionul Anenii Noi
Consiliul orăşenesc Anenii Noi

Район Анений Ной
Городской Совет Анений Ной

DECIZIE Nr. 1/32
din 17 martie 2016

Cu privire la programul de activitate
a Consiliului orăşenesc Anenii Noi
pe trimestru II a. 2016.
Examinând informaţia d-nei Tatiana Bejenari, secretar al Consiliului
orăşenesc, cu privire la programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru
trimestrul I al a. 2016, în temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Anenii Noi
D E C I D E:
1. Se aprobă programul de activitate a Consiliului orăşenesc Anenii Noi
pentru trimestrul II al a. 2016 (se anexează).

Preşedintele şedinţei

V. Simonov

Secretarul şedinţei

T. Bejenari

Anexă la decizia
Nr. 1/32 din 17.03.2016

PROGRAM
de activitate a Consiliului orăşenesc Anenii Noi
pe trimestru II a. 2016
Data

Măsurile

Responsabil

I. Şedinţa Consiliului orăşenesc
02 iunie
2016

mai
2016

Lunar
Conform
Regulam.

Mai 2016
Iunie 2016

1. Cu privire la activitatea economico
financiară ÎM ”Apă-Canal” Anenii
Noi pe a. 2015.
2. Cu privire la activitatea economico
financiară ÎM ”Antermo” Anenii Noi
pe a. 2015.
3. Cu privire la activitatea economico
financiară ÎM ”Alimprodan” Anenii
Noi pe a. 2015.
4. Cu privire la executarea deciziilor
adoptate în perioada semestrului II, a.
2015-2016.
4. Examinarea cererilor.
II. Ședințele comisiilor
a) consultative de specialitate
- comisiei pentru buget și finanțe;
- comisiei funciara, probleme agrare
- comisei locative, construcții,
amenajare, gospodăria comunală;
- comisia juridică, socială;
- comisia învățămînt, cultură, tineret și
sport;
b) alte comisii
Ședința comisiei administrative

A. Dolbuș, director ÎM
”Apă-Canal”

Ședința comisiei de licitație/ tender
Ședința echipei multidisciplinare

Președintele comisiei
Președintele comisiei,
asitenții sociali

N. Volcinschi, director ÎM
”Antermo”
A. Nițpan, director ÎM
”Alimprodan”
Comisiile de specialitate,
V. Bondari, primar

Președinții comisiilor,
membrii comisiilor

Președintele comisiei

III. Măsurile organizatorice
Organizarea și desfășurarea sărbătorii
9 Mai – Ziua Victoriei.
Comitetul organizatoric
Organizarea și desfășurarea
activităților către
Ziua copiilor – 1 iunie.

Secretarul ședinței

T. Bejenari

