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Republica Moldova                                                           Республика Молдова 

Raionul  Floreşti                                                         Район Флорешть 

Primăria or. Floreşti                                Примэрия г.Флорешть 

 

DISPOZIŢIE 

 

Din 17.05.2019                                                  nr. 97-A 

 

Cu privire la convocarea Consiliului orăşenesc Floreşti 

 În temeiul art.16 alin. (2), alin. (3), alin. (5) şi art. 32 alin.(1) din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, DISPUN: 

1.  Se convoacă Consiliul orăşenesc Floreşti în şedinţă ordinară pe 23 mai 2019, ora 

10:00, în sediul Primăriei (sala de şedinţe). 

2. Pentru examinare în cadrul şedinţei se propune următoarea ordine de zi: 

1) Cu privire la situaţia social-economică a oraşului pe anul 2018 ; 

Raportor: Ceapa Valeriu, primar 

2) Cu privire la raportul privind activitatea economică a SA,,Servicii Comunale Floreşti” în 

anul 2018; 

Raportor:Ungureanu Vitalie, director-interimar al SA,,Servicii Comunale Floreşti 

3) Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pe anul 2018; 

4) Cu privire la rezultatele inventarierii anuale a bunurilor proprietate a oraşului; 

Raportor: Gîsca Ina, contabil-şef 

5) Cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019; 

6) Cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcaj în parcările din 

domeniul public din or. Floreşti; 

Raportor: Barbălat Eugeniu, specialist principal 

7) Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei; 

Raportor: Buza Sveatoslav, arhitector-şef  

8) Cu privire la delegarea unei persoane în componenţa comisiei de concurs; 

9) Cu privire la atribuirea terenului în locaţiune; 

10) Cu privire la prelungirea termenului de locaţiune; 

11) Cu privire la formarea sectorului de teren din or. Floreşti; 
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12) Cu privire la înregistrarea bunului imobil cu nr. cadastral 4501206255; 

13) Cu privire la eliberarea titlului de autentificare a deţinătorului de teren cu nr./c 

4501214166; 

14) Cu privire la reorganizarea unui sector de teren; 

15) Cu privire la întreprinderea măsurilor de minimalizare a riscului de incendiu; 

16) Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale ce ţin de 

măsurile masive; 

17) Cu privire la primirea-predarea unor bunuri; 

18) Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune nr. 5645 din 19.10.2006; 

Raportor: Găluşcă Dumitru, specialist principal 

19) Cu privire la aprobarea normelor de consum ale apei potabile; 

20) Cu privire la solicitarea întreprinderii SA ,,Servicii Comunale Floreşti” referitor la 

alocarea suportului financiar; 

Raportor: Raportor:Ungureanu Vitalie, director-interimar al SA,,Servicii Comunale Floreşti 

21) Cu privire la aprobarea străzilor preconizate pentru reparaţie; 

Raportor: Buza Sveatoslav, arhitector-şef  

3. Se pune în sarcină secretarului Consiliului orăşenesc de adus la cunoştinţă 

consilierilor prin înştiinţări prezenta dispoziţie. 

 

Primar de Floreşti   semnat Ceapa Valeriu 


