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Proiect nr.1 

D E C I Z I E  

 Nr. 3/                                                                                                             din 03.09.2020  

 

Cu privire la audierea raportului semianual  

privind executarea bugetului com. Paşcani . 

 

  Audiind raportul semianual cu privire la executarea bugetului com. Paşcani ,în 

conformitate cu art.:14; art. 19(4); art. 22(1) și 29 (1) lit.e) din Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală , art. 31 din Legea nr. 397/ 2003 cu privire la finanţele publice, 

Legea nr. 181 /2014 Finananțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, avizul comisiei de 

specialitate Buget , Economie şi Finaţe , Consiliul com.Paşcani  

DECIDE: 

1.Se ia act de Raportul semianual  privind  executarea bugetului bugetului com. Paşcani  , 

conform anexei (se anexează). 

2. Aparatul primăriei : 

2/1. Primarul comunei Paşcani va: 

- întreprinde măsuri pentru reducerea datoriilor creditoare, neadmiterea imobilizării mijloacelor 

financiare în datorii debitoare în procesul de executare a bugetului com. Paşcani; 

- finanțarea cheltuielelor justificate pentru asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare 

finanțate de la bugetul local din încasările reale ale veniturilor și a transferurilor primite de la 

bugetul de stat cu destinație specială  

2/2. Specialiştii în domeniul perceperii fiscale și problemelor funciare:  

- vor întreprinde măsurile necesare în scopul reduceriir restanţelor de la arendaşii/ locatarii/ 

contribuabilii din teritoriul com. Paşcani, admise faţă de bugetul local.  

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie primarului. 

 

Preşedinte al şedinţei          

 

Secretar al consiliului local                                                            Rodica RĂILEANU  
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                                                                                     Proiect nr. 2 

DECIZIE 

Nr. 3/                                                                                            din 03.09. 2020 

Cu privire la casarea bunurilor uzate  

raportate la mijloace fixe . 

În temeiul  art. 14  din Legea nr. 436/2006  privind administraţia publică locală, 

Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aprobat prin H. G. 

Republicii Moldova nr. 500 /1998  , în legătură cu determinarea inutilizabilităţii mijloacelor fixe 

şi ineficienţei reparaţiei lor precum şi pentru perfectarea documentelor necesare pentru casarea 

mijloacelor fixe  , avînd în consideraţie  procesul - verbal nr. 1 din 29.07.2020  al comisiei de 

casare instituită prin dispoziţia nr.  21 A/B  din data de 02.07.2020 cu privire la inventarierea 

mijloacelor fixe , bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti ,  avizul  comisiei consultative Buget 

, Economie şi Finanţe  ,Consiliul comunal Paşcani                     

DECIDE : 

1. Se aprobă casarea bunurilor uzate  raportate la mijloacele fixe conform procesului verbal nr. 1 

din data de 29.07.2020 ( anexa nr. 1) se anexează  . 

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna xxxx xxxxx , xxx-xxxx. 

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. xxxxx xxxx  –  xxxxx comunei 

Paşcani . 

 

 

Preşedinte al  şedinţei                                                                                                                                                                                                    

Secretar al Consiliului comunal Paşcani                                                 Rodica RĂILEANU  
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                                                                                                                       Proiect nr. 3 

DECIZIE 

Nr. 3/                                                                                 din 2020 

Cu privire la alocarea mijloacelor  

băneşti din fondul de rezervă. 

În temeiul  art. 14(2), lit.n; y), art. 22(1) din Legea nr. 43/2006 privind administraţia 

publică locală, art. 4 din Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă, decizia 

Consiliului local Paşcani nr.5/7 /2019 cu privire la aprobarea bugetului comunei Pașcani pentru 

anul 2020 în  a doua lectură, avînd în consideraţie cererile locuitorilor comunei Paşcani  cu 

privire la acordarea ajutorului material( se anexează ) ,în scopul realizării măsurilor de protecţie 

şi asistenţă socială a populaţiei din comună, avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și 

Finanțe, Consiliul  comunal Paşcani   

DECIDE : 

1.Se alocă: .....lei din fondul de rezervă a comunei Paşcani pe an. 2020,  după cum urmează: 

1.1. ...... lei,  pentru acordarea ajutorului material unic cet.xxxx xxxx , locuitoare a s. Porumbeni   

, în legătură cu starea sănătăţii.  

1.2.......  lei,  pentru acordarea ajutorului material unic cet.xxxx xxxxx , locuitoare a s. Paşcani   , 

în legătură cu starea sănătăţii.  

1.3.  ......lei,  pentru acordarea ajutorului material unic cet.xxxx xxxxxx , locuitor al s. Porumbeni 

, în legătură cu starea sănătăţii.  

1.4. ...... lei,  pentru acordarea ajutorului material unic cet. xxxxx xxxxxx  , locuitoare a s. 

Porumbeni   , în legătură cu starea sănătăţii.  

2. Sursa de acoperire a acestor cheltuieli –  fondul de rezervă ECO 272600, ajutor material. 

3. Prezenta decizie pentru îndeplinire se atribuie dnei xxxxx xxxxxx, xxxxx -xxxxx.  . 

4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie primarului, dl.xxxx xxxxxxx  .  

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                                                                                     

Secretarul consiliului local                                                                    Rodica RĂILEANU   
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                                                                                                                                 PROIECT nr. 4 

DECIZIE 

 

Nr.3/                                                                                        din 03.09. 2020 

Cu privire la modificarea bugetului com. Paşcani                   

pe an. 2020 și alocarea unor mijloace bănești. 

În conformitate cu: art.:14 lit.( n ), art. 19 şi art.22 (1) din  Legea nr. 436/2006 privind administraţia 

locală, art. 28 din Legea nr. 397/2003  privind  finanţele publice locale, art.4 (1) din Legea nr. 435 /2006 

privind descentralizarea administrativă, decizia consiliului local nr. 5/7 /2019 cu privire la aprobarea 

bugetului comunei Paşcani pentru anul 2020 în a 2 lectură,  notă informativă prezentată de primarul com. 

Paşcani , privind modificarea bugetului com. Paşcani  pe an. 2020 și alocarea unor mijloace bănești, 

avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe, Consiliul  comunal Paşcani , 

DECIDE : 

 1.Se modifică bugetul com. Paşcani  pentru anul 2020 prin majorarea cu  2 031595,39 

m/lei a părţii de venituri şi cheltuieli din soldul disponibil  la următoarele capitole: 

Aparatul primarului:Gupa A 10712 

1.1. 50 mii lei  la  ECO 316110 Unelte şi Scule ,inventar gospodăresc. 

1.2.  37 mii lei  lai ECO 314110 Mașini și Utilaje. 

1.3. 5 mii lei la ECO 336110 Materiale de uz gospodăresc. 

1.4. 10 mii  lei la ECO 339110 Procurarea altor materiale 

1.5  9 mii lei. La ECO 222210 Servicii informaționale 

1.6  20 mii lei ECO 22290 Servicii de protocol 

1.7  30 mii lei la ECO 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 

1.8  80 mii lei la ECO 337110 Procurarea materialelor de constructie. 

2.Amenajare la Grupa B 10712 

2.1  100 mii lei la ECO 31120 Reparatii capitale a clădirilor.  

2.2. 290 mii lei la ECO 313120 Reparații capitale a instalațiilor de transmisie. 

2.3. 50 mii lei  la ECO 222190 Alte servicii comunale 

2.4. 30 mii lei  la ECO 332110 Procurarea pieselor de schimb 

2.5.  100 mii lei ECO  331110 Procurarea combustibilului,carburantilor 

2.6. 220 595,36 lei la ECO 312120 Reparații capitale a construcțiilor speciale 

2 Prezenta  decizie  pentru  îndeplinire se atribuie xxxxx xxxxx- xxxxx xxxx 

 3.Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii, se atribuie  xxxxx xxxx xxxx- xxxxx xxxxxx  . 

Preşedinte al şedinţei,           

Secretarul consiliului local,                            Rodica RĂILEANU 
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                                                                                                              Proiect nr. 5 

DECIZIE 

Nr. 3/                                                                                 din 03.09. 2020 

Cu privire la dotarea cu mijloace de semnalizare  

a drumurilor publice locale şi a construcţiilor rutiere.   

În temeiul  art. 14(2), lit.x), art. 22(1) din Legea nr. 43/2006 privind administraţia publică 

locală, art. 4 din Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă,  art. 16 , lit.(a), (i)din 

Legea nr. 131 /2007 privind siguranţa traficului rutier , Regulamentul Circulaţiei Rutiere ,avînd 

în consideraţie sesizarea Inspectoratului de Poliţie Criuleni Secţia Urmărire Penală (nr. 34/31-

5386 din 15.06.2020  ) cu privire la lichidarea încălcărilor de lege ce au dus la comiterea unor 

infracţiuni , în vederea asigurării ordinii publice  şi a siguranţei traficului rutier prin dotarea cu 

mijloace de semnalizare a drumurilor publice locale din comuna Paşcani şi a construcţiilor 

rutiere, avizul  comisiei de specialitate Drept , Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , 

Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte Consiliul comunal Paşcani   

DECIDE : 

1.Dotarea cu mijloace de semnalizare a drumurilor publice locale din comuna Paşcani şi a 

construcţiilor rutiere . 

2.Elaborarea  şi aprobarea proiectului de sistematizare a traficului rutier cu avizul poliţiei rutiere  

3. Prezenta decizie pentru îndeplinire se atribuie dlui xxxx xxxxx , xxxxxx. 

4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie xxxxx, dl.xxxxx xxxxx .  

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                                                                                     

Secretarul consiliului local                                                                    Rodica RĂILEANU   
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                                                                                                                  Proiect  nr. 6 

DECIZIE 

Nr. 3/                                                                                           din 03.09. 2020                                                                                                                                                               

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri.  

      În temeiul art.14(2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art. 9, art.14  

din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii proprietăţii publice ,  pct. 

10 , alin (3) lit ( c )  din H.G. nr. 901/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică , avizul comisiei de specialitate  Drept , Disciplină 

, Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte 

Consiliul comunal Paşcani 

DECIDE: 

1.Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit Întreprinderii Municipale ,,SALUBRITATE,,  

Nr/od  Denumirea stocurilor  Cantitatea / 

unitatea  

Valoarea , lei 

1 Set de mobilă Alexei 1 11220 

2 Notebooke ASUSX555LA 1 12597 

Total   2 23817 

2. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit Sectorului de poliţie nr. 3  

Nr/od  Denumirea stocurilor  Cantitatea / 

unitatea  

Valoarea  

1 Notebooke Samsung 1 7000 

Total  1 7000 

3.Se instituie comisia de predare - recepţionare  în următoarea componenţă: 

 Xxxx xxxxx  – xxxxxx xxxxxx , preşedintele comisiei  

Xxxxx xxxxxx  ,  xxxxxx , secretarul comisiei  

Membrii comisiei :  

Xxxx xxxxxx   ,  xxxxxx xxxxx xxxxx,,xxxxxxx,, 

Xxxxxx xxxxxx , xxxxx xxxxxx  

Xxxxxx xxxxxx ,xxxxxx  

4. Actele de transmitere  vor fi aprobat  de către primarul com. Paşcani – Vasile Gîrbea în termen 

de 10 zile calendaristice de la data prezentării de către Comisia de transmitere  

5. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează xxxxx-xxxxxx, xxxxxxx xxxxx. 

 6.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-lui  xxxxx xxxxxx, xxxxx     

com. Paşcani . 

Preşedinte al  şedinţei                                                                      

Secretar al consiliului  local                                          Rodica  RĂILEANU 

 

 

mailto:primpascani@gmail.com


Republica Moldova 

RaionulCriuleni 

CONSILIUL COMUNAL 

PAŞCANI  

Республика Молдова 

Криулянский район 

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПАШКАНЬ 

_______________________________________________________________________________ 

Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238 

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945 

                                                                                                                          Proiect nr. 7 

DECIZIE 

Nr. 3/                                                                                                                   din 03.09.2020                                                                                                                                                               

 

Având în vedere necesitatea valorificării teritoriului cu numărul cadastral 31471130219, 

cuprins în perimetrul străzilor Păcii, N. Testimițeanu, M. Viteazul și Calea Orheiului şi, 

respectiv, elaborarea documentației de urbanism pentru zona menţionată, cu operarea de 

modificări în Regulamentul Local de Urbanism al comunei Paşcani, aprobat prin decizia 

Consiliului local al com. Pașcani nr.7/4 din 15.12.2011 cu privire la aprobarea Planului 

Urbanistic General al primăriei comunei Paşcani ,  cererea firmei ,,Conscity" S.R.L., în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării 

teritoriului, art. 8, art.12 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, art. 

14 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 32 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală, H.G. Republicii Moldova nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional", avizul comisiei de specialitate  Drept , Disciplină , 

Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte 

,Consiliul Comunal  Paşcani DECIDE : 

1. Se aprobă planul urbanistic zonal privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în 

perimetrul străzilor Păcii, N. Testimițeanu, M. Viteazul și Calea Orheiului, cu operarea 

modificărilor de rigoare în Regulamentul local de urbanism al comunei Pașcani, aprobat prin 

decizia Consiliului Paşcani nr. 7/4 din 15.12.2011. 

2. În calitate de investitori acţionează ,,xxxxxx" S.R.L.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-lui  xxxxx xxxxx–xxxx     

com. Paşcani . 

Preşedinte al  şedinţei  

Secretar al Consiliului comunal                                                Rodica RĂILEANU 

Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

pentru teritoriului cuprins între străzile Păcii, N. 

Testimițeanu, M. Viteazul și Calea Orheiului din 

satul Porumbeni, comuna Pașcani, raionul Criuleni. 
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                                                                                                    Proiect nr. 8 

D E C I Z I E  

 Nr.3/                                                                                                           din 03.09. 2020 

Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia  

de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa  

birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Paşcani. 

În scopul organizări şi desfăşurări  alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 01 

noiembrie 2020, stabilite conform Hotărîrei Parlamentului nr.65/2020 cu privire la stabilirea 

datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova,  în conformitate cu art.: 30 alin.(10)  din 

Codul Electoral nr.1381/1997, art. 14  din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală, demersului circularei nr. 378 din 08.07.2020 a preşedintelui raionului Criuleni avizul 

comisiei de specialitate Drept ,Disciplină, Învăţămînt,Protecţia  Socială , Cultură şi Sport , 

Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte,Consiliul local Paşcani , 

DECIDE: 

1. Se desemnează candidaturile pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ, în 

componenţa birourile electorale ale secţiilor de votare din comuna Paşcani nr. 1 şi 2 din partea 

consiliului local Paşcani , după cum urmează: 

1.1. Biroul electoral al secţiei de votare s. Paşcani nr. 1 

1.xxxxx  xxxxxx, xxxxxx xxxxx 

2.xxxxxx xxxxxx , xxxx xxx xxxxx xxxxxxx 

3. xxxxx xxxxx , xxxxxx xxxxx 

                       Rezervă: 

4.xxxxx xxxxxx, xxxxxx. 

 5. xxxxxx xxxxx , xxxxx   

 

1.2. Biroul electoral al secţiei de votare s. Porumbeni  nr. 2 

1.xxxxx xxxxxx , xxxxxxx 

2. xxxxx xxxxxx , xxxxxx  

3. xxxxxx xxxxxx 

                           Rezervă: 

1.xxxxxx xxxxxx 

2.xxxxx xxxxxxx  

6. xxxxx xxxxxx  

2. Se aprobă datele generale ale candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot 

deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Paşcani, nr. 1 

şi 2 din partea consiliului local Paşcani conform anexelor nr. 1şi nr. 2  (se anexează). 

3.Se propune Consiliului Electoral de Circumscripție nr. 21 Criuleni, aprobarea candidaturilor 

desemnate mai sus. 

Preşedinte al şedinţei         
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                                                                                 Proiect nr. 9 

 

DECIZIE 

            Nr.3/                                                                                                  din 03.09. 2020  

   Сu privire la examinarea demersului SRL ,,xxxxx xxxxx ,,. 

 În conformitate cu art.14( 2)  din Legea  nr.436/2006 privind administraţia publică 

locală, Hotărîrea Guvernului nr.306 /2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea 

funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor, avînd în consideraţie demersul 

SRL ,,xxxxx xxxxx,, nr.02/1/36-116 din  05.08.2020 cu privire la schimbarea destinaţiei bunului 

imobil cu nr. cadastral xxxxxx şi  S – xxxxxx m.p. amplasat în raionul Criuleni , com. Paşcani , 

s. Paşcani , avizul comisiei de specialitate specialitate Drept, Disciplină , Învăţămînt, Protecţie 

Socială, Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte , Consiliul comunal 

Paşcani  

DECIDE: 

1.Se ia act de informaţie de  demersul SRL ,,xxxxx xxxxx,,. 

2.Se permite schimbarea destinației bunului imobil cu nr. cadastral xxxxxx  şi  S – xxxxx  m.p. 

amplasat în raionul Criuleni , com. Paşcani , s. Paşcani , din mod de folosinţă ,, bloc locativ ,,   în 

,, construcţie cu funcţii comasate ,,. 

3.Responsabil de executarea prezentei decizii se  desemnează xxxx xxxxxx , xxxxxxx   

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează  xxxxx xxxxx xxxxxx , xxxxx 

xxxxx.  

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                                   

Secretar al consiliului local                                        Rodica RĂILEANU 
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                                                                                 Proiect 10 

 

DECIZIE 

            Nr.3/                                                                                                  din 03.09.2020  

  Cu privire la examinarea demersului 

,,xxxx  xxxxxx ,, SRL. 

 În conformitate cu art.14( 2)  din Legea  nr.436/2006 privind administraţia publică 

locală,  art. 17 din Legea nr. 198 /2003 cu privire la arenda în agricultură , demersul ,,xxxxx 

xxxxx,, SRL nr.02/1/36- 119 din  10.08.2020,  procesul verbal nr. 1 din 29.07.2020 de contatare 

a pagubelor culturilor agricole în urma secetei din vara anului  2020 , actul de constatare a 

pagubelor produselor culturilor agricole în urma secetei din vara anului 2020 , procesul verbal 

nr. 2 al şedinţei comisiei pentru situaţii excepţionale a primăriei com. Paşcani , raionul Criuleni 

din 29.07.2020 , contractul nr. 3101/2019 , avizul comisiei de specialitate specialitate Drept, 

Disciplină , Învăţămînt, Protecţie Socială, Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism 

şi Culte , Consiliul comunal Paşcani  

DECIDE: 

1.Se ia act de informaţie de  demersul ,, xxxxx xxxxx,, SRL. 

2.Se scuteştre de taxa de arendă pentru anul 2020 compania ,,xxxxx xxxxx,, SRL. 

3. Se acceptă propunerea de a se susţine agentul economic ,,xxxx xxxxx ,,SRL prin reeşalonarea  

parţială a taxei de arendă conform formulei taxa de stat în mărime de 2 % care se achită anual ( 

conform art. 17  din Legea nr. 198 / 2003 cu privire la arenda în agricultură ) iar diferenţa dintre 

cuantul minim şi taxa de arendă se achită suplimentar taxei de arendă în ultimii 4 ani din durata 

contractului de arendă cu încheierea unui acord adiţional la contractul nr.3101/2019. 

4.Responsabil de executarea prezentei decizii se  desemnează xxxxx xxxxx , xxxxxx.   

5.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează xxxxx xxxxx xxxxx , xxxx xxxxx..  

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                                   

Secretar al consiliului local                                        Rodica RĂILEANU 
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                                                                                                                                 Proiect 11  

                                              DECIZIE  

Nr.  3/                                                                                                       din  03.09. 2020 

Cu privire la abrogarea deciziei nr. 08/ 02 din 05.04.2017  

Cu  privire la expunerea la licitație pentru darea  în arendă  

a  terenului agricol din extravilanul s. Pașcani  . 

În conformitate cu art.14 lit.( b ) din  Legea.436/2006  privind administraţia publică 

locală ,avînd în considerație nota informativă prezentată de xxxxx com. Paşcani dl.xxxxxx xxxxx  

, avizul comisiei consultative Drept , Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport 

, Activităţi Social Culturale Consiliul comunal Pașcani  

DECIDE: 

1.Se ia act de informaţie de nota informativă a xxxxxx  com. Paşcani dl.xxxx xxxxx . 

2. Se abrogă decizia nr. 08/ 02 /2017 cu  privire la expunerea la licitație pentru darea  în arendă a  

terenului agricol din extravilanul s. Pașcani  . 

3.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează xxxxxx xxxxx, xxxxxx 

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl.xxxxx xxxxx –xxxxx com. 

Pașcani. 

 

 

Președinte  al  ședinței                                                         

Secretar al consiliului local                                                Rodica RĂILEANU  
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                                                                                                          Proiect nr. 12 

DECIZIE 

Nr. 3/                                                                                                              din 03.09.2020 

 Cu privire la trecerea bunului imobil  

cu nr. cadstral 3147110235 şi S – 3,2301 ha 

 din domeniul public în domeniul privat . 

  În temeiul art.14  lit. (b ) din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, art. 2, 

art.9,  art. 10 , art.16 . lit (f ) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, art. 9 

al. 2. lit.( b)  din Legea nr. 121 /2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice ,   

avînd în consideraţie nota informativă a xxxxxx comunei Paşcani , dl.xxxx xxxx , avizul 

comisiei de specialitate Drept ,Disciplină, Învăţămînt,Protecţia  Socială , Cultură şi Sport , 

Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte, Consiliul comunal Paşcani , 

DECIDE: 

1.Se permite trecerea bunului imobil teren cu nr. cadstral 3147110235 şi S – 3,2301 ha amplasat 

în extravilanul s. Paşcani , raionul Criuleni, proprietate publică a  comunei Paşcani  din domeniul 

public în domeniul privat.  

2.Se permite plantarea bunului imobil teren cu nr. cadstral 3147110235 şi S – 3,2301 ha 

amplasat în extravilanul s. Paşcani , raionul Criuleni cu o fîşie forestieră .  

3. Se solicită  I.P. ,,Agenţia Servicii Publice ,,Serviciul Cadastral Teritorial Criuleni  de a 

înregistra modificările enunţate în pct. 1 al deciziei respective în Registrul Bunurilor Imobile .  

4.Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte  dl.xxxx xxxxx , xxxxxxx  . 

5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-lui xxxx xxxxx  –xxxxx     

com. Paşcani.  

 

Preşedinte   al  şedinţei                                                            

Secretar  al Consiliului local                                                   Rodica  RĂILEANU      
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      Proiect nr. 13 

D E C I Z I E 

Nr.   3/                                                                                                                din 03.09.2020 

 Cu privire la examinarea demersului Î.M. ,, xxxxxx ,, . 

                                                                                  

      În conformitate cu  art.14 p.2 lit.(q)din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică 

locală, art.4 lit.(b) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art.14 din 

Legea nr. 1402/ 2002  privind serviciile publice de gospodărie comunală ,examinînd demersul 

Î.M. ,, xxxxxxx ,, nr. 02/1/36- 120 din 11.08.2020,avizul comisiei de specialitate Drept 

,Disciplină, Învăţămînt,Protecţia  Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism 

şi Culte, Consiliul comunal Paşcani   

DECIDE : 

  1. Se ia act de informaţie de demersul  prezentat de dna xxxx xxxxx, administrator al Î.M.,, 

xxxxxx,,.                                

2.Se aprobă  tariful pentru serviciile  publice auxiliare pentru colectarea deşeurilor menajere în 

dependenţă  de categoriile de consumatori  după cum urmează  : 

-Blocuri locative  ( casele cu etaje ) – 40 lei . 

-Gospodăriile case pe pămînt – 50 lei . 

-Agenţii economici –  80 lei  pentru m/3 

3.Cheltuielile pentru întreţinerea poligonului de gunoi să fie suportate de primăria com. Paşcani 

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează – dna xxxx xxxxx  – administrator 

al Î.M. ,, xxxxxx  ,,  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Xxxx xxxxx – xxxxx com. 

Paşcani  . 

 

Preşedinte al şedinţei         

            Secretarul consiliului local                                                           Rodica  RĂILEANU 
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