Republica Moldova

Pecny6nraxa Mo.nAona

Municipiul Chisinau

MyHraqnnrEfi KnurraHey

Consiliul oragului Durlegti

fopo4crofi Coner,{ypneunr

DECIZIE
din

03

nr.

8.1

.07.2017

Cu pnivire la alocarea mijloacelor financiare din contul Fondului de Rezervi

in scopul suslinerii materiale a cetdlenilor cere au solicitat ajutor

material

prin cereri depuse pentru compensarea cheltuielilor suportate in urma calamitdlilor
naturale din data de 21.04.201 7, pentru aniversar ea a 90 de ani, pentru activitate in
calitate de medic pe o perioadd mai mare de 45 de ani in Centrul de Sdndtate din
or.Durleqti, se introduc modificdri la buget in conformitate cu art.27, aIin. (2),
art.27, alin. (3) din Legea finanlelor publice locale gi responsabilitdlii bugetarfiscale nr.l81 din 25.07.2014, in temeiul prevederilor art.I4, alin.2), lit.(n) qi
art.l9, alin.4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,privind
Administra{ia publicd Local6", Consiliul oraqului Durlegti, DECIDE :
1,. Se permite alocarea mijloacelor financiare din contul Fondului de Rezervi al
Primdriei or.Durleqti ?n sumd de 20 000,00 lei, in scopul acordbrii ajutoarelor
materiale conform Procesului Verbal nr. 12 din 09.06.2017 al qedinfei grupului de
lucru pentru acordarea ajutoarelor materiale din contul fondului de rezewd al
Primdriei or.Durleqti.
Procesul verbal al grupului de lucru este parte integrantd aprezentei decizii.
2. Se opercazd modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durlegti pe anul 2017
pornind de la prevederile prezentei Decizii.
3. Primarul oragului Durleqti va asigura conlrolul executdrii prezentei decizii.

Pregedinte de gedinfl

Secretar al Consiliului

Pavlov
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PROCES VERBAL
al qedinlei Grupului de lucru pentru distribuirea ajutoarelor materiale din contul
mijloacelor de rczevdal Primdriei or. Durlesti
Au fost prezenli la comisia Grupului de lucru pentru distribuirea mijloacelor fondului de
rczervd" a Primdriei or. Durlesti:

.
o
o
.
o
.
o

$aran Eleonora, primar or. Durleqti, preqedintele grupului de lucru
RoEca

Vladimir consilier local, membru, ( absent motivat)

Iurie Eremeev,

Mindru Elena, contabil-adjunct
Andrei Balan, secretar

a

Primdriei or. Durlegti, membru,

al Consiliului Local, membru

Angela Tanas, asistent social din cadrul Primdriei or. Durleqti, raportor
Larisa Munteanu, asistent social din cadrul Primdriei or. Durleqti, raportor

Ordinea de zi:

1.

Examinarea cererilor a cetdlenilor din or. Durleqti, care au solicitat ajutor material prin
cereri depuse pentru compensarea cheltuielelor suportate in urma calamitd{ilor naturale din
data de 21.04.2017, pentru aniversarea a 90 de ani, qi pentru activitate in calitate de medic
pe o perioadd mai mare de 45 ani in Centrul de Sdndtate din or. DurleEti. t3.02.2017.

RAPORTOR: Angela Tanas ;i Larisa Munteanu-asistenfi sociali

A fost votatil ordinea de zi: pentru -4; impotrivi

-

0; s-au abfinut

-

0.

1. S-a examinat:
l.Cererile persoanelor care solicitd ajutor material Ei anchetele sociale, in total 5 persoane.

S-a Decis:

lei 00 bani pentru acordarea ajutorului material
qi
solicitanlilor conform cererilor depuse anchetelor sociale. Total 5 cereri acceptate.
1. Se permite utilizarea sumei de 20000

Votatl: pentru -4; impotrivi - 0; s-au ab{inut - 0.
In total, conform procesului verbal in cauzi s-au permis spre utilizare 20000'00 lei.

Preqedintele grupului de

Eleonora $aran

,i.t'

*i

ilt:t;;'{!

Republica Moldova

Pecuy6luna Mo.u4ona

Mtunicipiul Chisinau

MyHuquuufi KunrnHsy

Consiliul ora$ului Durlegti

fopo4crofi Coser lypneruu

DECIZIE
din

nr.8.2.1

03.07.2017

Cu privire Ia rectificarea bugetului or.Durleqti pe anul 2017

in

scoprrl asigurdrii suportului financiar la proiectarea strlzilor Dimo qi
Caucaz din or.Durlegti, in temeiul multiplelor adresdri ale locatarilor la acest
subiect, in scopul gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare ale bugetuilui
oraqului Durelqti pe anul 2017, aprobat prin Decizia Consiliului Local Durlegti
nr.l 1. din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea Bugetului oragului
Durleqti, in lectura II pentru anul 2017",in conformitate cu art.67, alin.6) al "Legii
finan{elor publice locale qi responsabilitetii bugetar-fiscale" nr. 181 din 25.07 .2014,
in temeiul prevederilor art.14, alin.2), lit.(n) qi art.19, alin.4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administralia publicd, Locald",
Consiliul oragului Durlegti DECIDE:

I

Se aprobd rectificarea bugetului or.Durlegti pentru anul 2017 , prin
redistribuirea sumei de 300 000,00 lei, din linia de buget
I"

3/l | 183 1062017 5021003331222990 destinatd alocaliilor rezervate intrefinerii
infrastructurii oraqului Durle;ti.
2. Mijloacele financiare in mdrime de 300 000,00 lei vor fi reflectate la linia de
buget 101311118310451164021003951312120 9i vor fi destinate finanldrii lucrdrilor
1

01

de prcriectarc a str.Dimo gi str.Caucaz din or.Durlegti.
3. Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oraqului Durlegti pe anul 2017
pomirrd de la prevederile prezentei Decizii.

4. Primarul oragului Durleqti va asigura

Pregedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului

Pavlov

rei Balan

Ralpublica Moldova

Pecny6luxa MoJAosa

Mtunicipiul Chisinau

Mynuqunufi KrauruHsy

Consiliul oraqului Durleqti

fopogcxofi Coser {ypnerurr

DECIZIE

nr. 8.2.3

din 03.07.2017
cu prrivire la rectificarea bugetului or.DurreEti

pe anul 2017

in scopul coreldrii bugetului or.Durleqti cu prevederile Dispozifiei primarului
_
General al mun.Chiqinau

nr.I371-d din 24.11.2016, nr.l503-d din i2.12.2016, nr.53-d
din2'l'.01.2017 Cu privire la distribuirea intre autoritdlile/institu{iile publice a mijloacelor
financiare in vederea compensdrii cheltuielilor suportate la efectuarea pl6lilor pentru
resursele energetice de cdtre persoanele defavorizate din municipiul Chigindu in sezonul
de incdlzire 2015'2016 gi Dispozifia Primarului General al mun.Chiqindu nr.l52-d din
28.02'2017, nr.296-d din 03.04.2017 2017 Cu privire la distribuirea intre
autoritdfile/institutiile publice a mijloacelor financiare in vederea compensdrii
cheltu.ielilor suportate la efectuarea pldfilor pentru resursele energetice d; cd,rre
persoanele defavorizate din municipiul Chiqinau in sezonul de incdlzire 2016-2017, in
conformitate cu art.53, alin.3), lit.(d); art.55, alin.5); art.58, alin.l) al Legii finan{elor
publice locale qi responsabilitAtii bugetar-fiscale nr.1 81, din 25.07 .2014, Decizia
Consiliului Local Durlegti nr.l l. I din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea
Bugetrrlui oragului Durlegti, in lectura II pentru anul 2017", in temeiul prevederilor
art.l4, alin.2), lit.(n) qi art.I9, alin.4) din Legea Republicii Moldova tr.436-Xyl din
28.l2.2006 ,,privind Administra{ia publicd Locald", Consiliul oraqului Durlegti,
DECI]DE:
1. Se aprobd rectificarea bugetului or.Durleqti pentru anul 20 17 cu suma de
572 895,00 lei parvenitA din transferuri curente primite cu destina{ie speciald intre
bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitdli
administrativ-teritoriale, in vederea compensdrii cheltuielilor suportate la efectuarea
pldlilor recalculate pentru resursele energetice, folosite de cdtre persoanele defavorizate
laincd)zirea locuinlelor in perioada rece a anului.
2. Mijloacele financiare in mdrime de 572 895,00 lei vor fi reflectate la partea de
resurse) prin linia de buget 10131028221193111 "Transferuri curente primite cu destinaJie
speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei
unitdli administrativ-teritoriale", iar la partea de cheltuieli prin linia de buget
l0l3 I I I 183 / 107 0 /90 12/ 00322/27 2600 "Ajutoare bdneqti".
3.Sie opereazd modificlrile de rigoare ?n bugetul oraqului Durleqti pe anul 2017
pornind de la prevederile prezentei Decizii.
4.F'rimarul oragul ui Durl egti,
prezentei decizii.
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Pregerrfinte de

gedinfi /d

Secretar al Consiliului

fttE

'
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vitalie Pavlov

t,., Andrei Balan

Rrepublica Moldova

Pecuy6nuna MolAona

Mtunicipiul Chisinau

MyHr,rqznufi

Consiliul oragului Durlegti

KrEurr.rHey

fopo1cxofi Coeer lypnerurr

DECIZIE
din

03

nr.8.2.4

.07.2017

Cu prrivire Ia rectificarea bugetului or.Durleqti pe anul 2017

itt

scopul finanldrii proiectului de investilii capitale, intru executarea
prevederilor Deciziei Consiliului municipal Chigindu "Cu privire la aprobarea
bugetului municipal Chiqindu pe anul 2017 in lectura a doua gi corelarea acestuia",
in temeiul Legii finanJelor publice locale gi responsabilitSlii bugetar-fiscale nr. l8l,
din 2.5.07.2014, Legii cu privire la finanlele publice locale nr. 397-XV din
16.10.2003, in temeiul prevederilor art.I4, alin.2),lit.(n) gi art.19, alin.4) din Legea
Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administra{ia publicd
Local6", Consiliul oragului Durlegti, DECIDE :
1. Se aprobd rectificarea bugetului oragului Durleqti,lapartea de venituri qi la
partea. de cheltuieli cu suma de | 326 900,00 lei.
2. Mijloacele financiare vor fi reflectate la partea de venituri prin linia de buget
l0BlU2822ll00ll000l193120 "transferuri capitale primite cu destinatie speciald
intre bugetele locale de nivelul II qi bugetele locale de nivelul I in cadrul unei
unitalii administrativ-teritoriale", iar la partea de cheltuieli se vor reflecta prin
liniila de buget 1013/l I 183/0630175031003191319230 in scopul finanldrii
proiectului de investifii capitale "Alimentarea cu apd a str.Vasile Lupu coll cu
str.Milescu Spdtaru cu inelarea cu str.Dimo".
3. Se opereazd, modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durlegti pe anul 2017
pornind de la prevederile prezentei Decizii.
trolul executdri i prezentei decizii.

Preqerlinte de gedinfl

Secretar al Consiliului

,, Andrei Balan

Republica Moldova

Pecny6.nnra Mo.nAona

Municipiul Chisinau

Mynnqznufi KzurzHey
fopo4cxofi Coser lypreunr

Consiliul ora$ului Durlegti

DECIZIE

nr. 8.2.5

din 03.07.2017
cu privire la rectificarea bugetului or.Durlegti

pe

anul 2017

in

scopul finanldrii proiectului de investilii capitale, intru executarea
prevederilor Deciziei Consiliului municipal Chiqindu "Cu privire la aprobarea

bugetului municipal ChiEinau pe anul 2017 in lectura a doua gi corelarea alestuia,,,
in temeiul Legii finanlelor publice locale gi responsabilit6lii bugetar-fiscale nr.1g1,
din 25.07.2014, Legii cu privire Ia finanlele publice locaG nr. 3g7-XV din
16.10.2003, in temeiul prevederilor art.l4, alin.2),lit.(n) qi art.19, alin.4) din Legea
Repulblicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administralia publicd
Locald", Consiliul oragului Durleqti, DECIDE:
1. Se aprobd rectificarea bugetului oragului Durlegti,

la partea de venituri qi la
paftea de cheltuieli cu suma de 53,00 lei, restantb in urma finantdrii anterioare a
proiectului.
2. Mijloacele financiare vor fi reflectate laparteade venituri prin linia de buget
101310282211001rc001193120 "transferuri capitale primite cu destinalie speciald
intre bugetele locale de nivelul II Ei bugetele locale de nivelul I in cadrul unei
unitdli administrativ-teritoriale", iar la partea de cheltuieli se vor reflecta prin
liniila de buget l013ll I 183/0630175031003191319230
scopul finanldrii
proiectului de investilii capitale "Construirea relelelor de canalizarc menajerfecaloidd din str. Cau cazului, nr. I 0 0 pdnd la str.Mitr. v.Dosoft ei, 67 " .

in

3. Se opereazd, modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durleqti pe anul 2AI7
pornind de la prevederile prezentei Decizii.

Pregedinte de gedin{i

lie Pavlov

Secrertar al Consiliului

rei Balan

Republica Moldova

Pecny6.nura Mo.nAoBa

Municipiul Chisinau

MyHnqunufi Kuruunsy

Corrsiliul oragului Durleqti

fopo4crofi Coser lypnemr

DECIZIE

nr. 8.2.6

din 03.07.20t7

cu privire la rectificarea bugeturui or.Durleqti pe anul 2017

in

scopul finanldrii proiectului de reparafie capitald,, intru executarea
prevederilor Deciziei Consiliului municipal ChiEindu "Cu privire la aprobarea

bugetului municipal Chiqindu pe anul 2Ol7 in lectura a doua qi corelarea alestuia,',
in ternLeiul Legii finan{elor publice locale gi responsabilit6lii bugetar-fiscale nr.l g l,
din 25.07.2014, Legii cu privire la finanfele publice locale nr. 3g7-XV din
16.10.2003, in temeiul prevederilor art.l4, alin.2),lit.(n) gi art.19, alin.4) din Legea
Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administratia pubficd
Locald", Consiliul oragului Durlegti DECIDE:
l. Se aprobd rectificarea bugetului oraqului Durleqti, la parteade venituri gi la
partea de cheltuieli cu suma de 1 200 000,00 lei.
2. Mijloacele financiare vor fi reflectate laparteade venituri prin linia de buget
1013102822110011000/193l20 "transferuri capitale primite cu destinalie speciald
intre bugetele locale de nivelul II gi bugetele locale de nivelul I in cadrul unei
unitdli administrativ-teritoriale", iar la partea de cheltuieli se vor reflecta prin
liniila de buget 101311118310640175051003191319230
scopul finanjarii
proiectului de repara{ie capitali "Iluminatul stradal or.Durleqti", pentru strlzile T.
Vladirrnirescu, Izvoarelor, Podgorenilor, Petru Rareg gi Iagului.
3. Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durlegti pe anul 2017
pornind de la prevederile prezentei Decizii.
4. Primarul oraqului Durleqti va asigura co trolul executdrii prezentei decizii.

in

Pregedinte de gedinfi
iSecretar al Consiliului

Republica Moldova

Pecny6.nuxa Mo.uAona

Municipiul Chisinau

MyHuqranzfi Kzuulusy

Consiliul oraqului Durleqti

fopogcxofi Coser lypneurrr

DECIZIE
din

nr.8.2.7

03.07.2017

cu privire la rectificarea bugetului or.Durleqti pe anul

2017

in scopul finanldrii proiectului de investifii capitale, intru executarea
prevederilor Deciziei Consiliului municipal Chiqindu "Cu privire la aprobarea
bugetului municipal Chigindu pe anul 2017 in lectura a doua qi corelarea acestuia",
in temeiul Legii finanlelor publice locale gi responsabilitafi bugetar-fiscale nr.181,
din 25.07.2014, Legii cu privire la finanfele publice locale nr. 397-XY din
16.10,2003, in temeiul prevederilor art.l4, alin.2),lit.(n) qi art.19, alin.4) din Legea
Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administralia publicd
Local6", Consiliul oragului Durlegti DECIDE:
1. Se aprobd rectificarea bugetului oragului Durleqti, la partea de venituri qi la
partea de cheltuieli cu suma de 786565,90 lei.
2. Mijloacele financiare vor fi reflectate laparteade venituri prin linia de buget
l03lU2822ll00ll000ll93l20 "transferuri capitale primite cu destinalie specialS
intre bugetele locale de nivelul II gi bugetele locale de nivelul I in cadrul unei
unit[1ii administrativ-teritoriale", iar la partea de cheltuieli se vor reflecta prin
liniila de buget 1013/1 1 183/0630175031003191319230 in scopul finanldrii
proiectului de investilii capitale "Lucrdri de construire a relelei de apeduct qi
colectorului de canalizare din Calea Unirii Ei str.Rezistenlei".
3. Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durlegti pe anul 2017
pornirrd de la prevederile prezentei Decizii.
4. Primarul oraqului Durleqti va asigura controlul executdrii prezentei decizii.
Pregedinte de gedinfi

lie Pavlov

Secretar al Consiliului

rei Balan

Republica Moldova

Pecny6.nurca MolAona

Municipiul Chisinau

MyHuqunufi Kuurznsy

Consiliul oragului Durleqti

fopo4cxofi Coser lypnerurr

DECIZIE

nr. 8.3

din 03.07.2017
Cu privire Ia vinzarea -cumpirarea terenului aferent imobilului privat

llxaminind cererea nr. 524117 din 0321.02.2017 a cet. Bogatiuc
Elena,
domir;iliatd in mun. Chigindu, or. Durlegti, str. Maria Cibotari, 3, cu privire
la
vinzatrea -cumpdrarea terenului aferent imobilului privat, in conformitate
cu pct.2,
pct' 3, pct. 6, pct. 13, pct. 14, pct. 21 din Reguiamentul cu privire la vinzareacump6rarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.
l42g din
16.12'2008, conform art.14 din Legea nr.436 din 28. l2.Z006,,privind administra{ia
publicd locald", Consiliul or. Durlegti, DECIDE:
1. Se permite cet. Bogatiuc Elena, vinzarea cumpdrarea terenului aferent
imobilului privat, cu nr. cadastral 0121105016, cu suprafala de 0,0627 ha, situat in
mun. Chigindu, or. Durlegti, str. Cartuqa, la prelul normativ de vinzare-cumpdrare

al pdmintului.
2. Juristul Primdriei or. Durlegti, va asigura intocmirea contractului de vinzarecump?irare.

3. Economistul Primdriei or. Durlegti, va asigura intocmirea borderoului de

calcul al pretului de vinzare-cumpdrare aterenului indicat la pct.

4. Controlul

l.

executdrii prevederilor prezentei d,ecizii se pune

Primarului or. Durlegti, dna Eleonora $aran.

Preqedinte de gedin{i

Secretar al Consiliului

in seama

Republica Moldova

Pecnybnurca Mo.nAoBa

Municipiul Chisinau

MyHr.rqranufi KnunHsy

Consiliul oragului Durlegti

fopogcxofi Coser lypneunr

DECIZ,IB nr. 8.4
din 03.07.2017
cu privire la modificarea planului urbanistic

de Detaliu

iin temiul art. 14,16,19 (c) a Legii nr. 835 din I 7.05.1996. privind
principiile
urbanLismului gi amenajdrii teritoriului" gi art.l4 din Legea
Republicii Moldova nr.
436-)WI din 28. 12.2006 "Privind Administ raliaPublicd Locaid" qi
, in bazacererii
cu ru'. 1642117 din 26.05.2017 gi actelor prezentate de Stroy
Invest,, sRL, cu
,,
adresa juridicd mun. Chiqindu, str. Primdverii nr.7/1,
consiliul oragului Durlegti,

DECIDE:

1. Se aprobd Planul Urbanistic de Detaliu (in volum redus)
obiect nr. 731 -

09'12'2016 adiacent strdzii E. Florea, or. Durlegti, mun. Chiginau
(elaborat gi
coordonat de ivtp Chigindu Proiect), care este parte a intravilanului
oraqului
Durleqti.
2. Se aprobd Planul Urbanistic de Detaliu (in volum redus) obiect
rr.73l 09'12.2016, elaborat gi coordonat de ilw ctriginiu proiect la teienul
din str. Gh.
Cojbuc, 38 cu suprafala de 0,1027 ha, nr. cadasiral 0l2ll 16030, pentru
amplasarea
blocului de locuit de tip D+P+5E, cu indici tehnico-economici conform
proiectului
(inclusiv CUT (3,45),POT (50%)).
3. Prezenta decizie se va aduce la cunogtinta beneficiarului Stroy Invest,,
,,

SRL.

4.Primarul oragului Durlegti va asigura

trolul executdri i pr ezentei decizii.

Pregedinte de gedinfl

lie Pavlov

iSecretar al Consiliului

rei Balan

