
ANUNŢ 

privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei com. Paşcani  inițiază începând cu data 

de 11.08.2020 consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a consiliului 

local Paşcani care va avea loc la data de  03.09.2020 , ziua de joi , ora 16/00. 

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate 

până la data de  25.08.2020  la adresa: Primăria com. Paşcani, r-l  Criuleni sau pe 

adresa  electronică : primpascani@gmail.com.Consultarea publică va avea loc la data 

de 03.09.2020  ora 14/00 în incinta primăriei  com. Paşcani . 

Ordinea de zi : 

1.Cu privire la audierea raportului semianul privind executarea bugetului com. Paşcani . 

Informează : Moldovanu Ecaterina  , contabil  şef . 

2.Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe . 

Informează : Moldovanu Ecaterina  , contabil  şef . 

3. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din fondul de rezervă 

Informează : Moldovanu Ecaterina  , contabil  şef . 

4.Cu privire la modificarea bugetului com. Paşcani  pe an. 2020 și alocarea unor mijloace bănești. 

Informează : Vasile Gîrbea , primar . 

5.Cu privire la dotarea cu mijloace de semnalizare a drumurilor publice locale şi a construcţiilor rutiere.   

Informează : Cernişov Mihail, specialist . 

6.Cu privire la transmiterea  cu titlu gratuit a unor bunuri.  

Informează : Vasile Gîrbea , primar . 

7.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. 

Informează : Vasile Gîrbea , primar . 

8.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. 

Informează : Vasile Gîrbea , primar . 

9.Сu privire la examinarea demersului SRL ,,Campion&CO,,. 

Informează : Vasile Gîrbea , primar . 

10. Cu privire la examinarea demersului ,,Rebeca Winery,, SRL 

Informează : Vasile Gîrbea , primar . 

11.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  . 

Informează : Cernişov Mihail . 

12.Cu privire la  trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 3147110235 şi S – 3,2301 ha 

 din domeniul public în domeniul privat . 

Informează : Cernişov Mihail . 

13. Cu privire la examinarea demersului Î.M.,, Salubritate ,,  

Informează : Vasile Gîrbea , primar 

 

 

 

mailto:primpascani@gmail.com


ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la audierea raportului semianul privind 

executarea bugetului com. Paşcani . 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la audierea raportului semianul privind executarea bugetului 

com. Paşcani . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile  cu raportul 

semianul privind executarea bugetului com. Paşcani . 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020. 

Persoana responsabilă: Moldovanu Ecaterina   ,  

telefon de contact: 0248 30 237, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la 

mijloace fixe . 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe . 

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu casarea 

bunurilor uzate raportate la mijloace fixe. 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă:Moldovanu Ecaterina , contabil - şef 

telefon de contact: 0248 30 237, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 



Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din 

fondul de rezervă. 

  Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din fondul de rezervă 

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu alocarea 

mijloacelor băneşti din fondul de rezervă. 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă:Moldovanu Ecaterina , contabil - şef 

telefon de contact: 0248 30 237, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la modificarea bugetului com. Paşcani  

pe an. 2020 și alocarea unor mijloace bănești. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la modificarea bugetului com. Paşcani  pe an. 2020 și alocarea 

unor mijloace bănești. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu 

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

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea, primar  ,  

telefon de contact: 0248 30 236, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

ANUNȚ 



Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la dotarea cu mijloace de semnalizare 

a drumurilor publice locale şi a construcţiilor rutiere.   

  Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la dotarea cu mijloace de semnalizare a drumurilor publice 

locale şi a construcţiilor rutiere.   

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu dotarea cu 

mijloace de semnalizare a drumurilor publice locale şi a construcţiilor rutiere.   

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea, primar  ,  

telefon de contact: 0248 30 236, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la transmiterea  cu titlu gratuit a unor 

bunuri.  

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la transmiterea  cu titlu gratuit a unor bunuri.  

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu transmiterea  cu 

titlu gratuit a unor bunuri.  

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări 

privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea, primar  ,  

telefon de contact: 0248 30 236, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

ANUNŢ 



Cu privire la inițierea elaborării deciziei 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. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie 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. 

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu 

necesitatea elaborării proiectului de decizie 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. 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări 

privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea, primar  ,  

telefon de contact: 0248 30 236, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei 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. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie 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. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu 

desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Paşcani. 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea, primar  ,  

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 



ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la examinarea demersului SRL 

,,Campion&CO,,. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la examinarea demersului SRL ,,Campion&CO,,. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  

examinarea demersului SRL ,,Campion&CO,,. 

  Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă:Vasile Gîrbea , primar  

 telefon de contact: 0248 30 236, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei Cu privire la examinarea demersului ,,Rebeca 

Winery,, SRL 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie Cu privire la examinarea demersului ,,Rebeca Winery,, SRL 

Informează : Vasile Gîrbea , primar . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile  cu 

examinarea demersului Rebeca Winery SRL 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea, primar  ,  

telefon de contact: 0248 30 236, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei 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  . 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie 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  . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu 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  . 

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Informează :Cernişov Mihail , specialist . 

telefon de contact: 0248 30 237, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la  trecererea bunului imobil cu nr. 

cadastral 3147110235 şi S – 3,2301 ha din domeniul public în domeniul privat. 

 Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la   trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 3147110235 şi S – 

3,2301 ha din domeniul public în domeniul privat . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  trecerea 

bunului imobil cu nr. cadastral 3147110235 şi S – 3,2301 ha din domeniul public în domeniul 

privat . 

 Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Cernişov Mihail , specialist  

telefon de contact: 0248 30 237, 

 

 

 

 



ANUNŢ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la examinarea demersului Î.M.,, 

Salubritate ,,  

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie Cu privire la examinarea demersului Î.M.,, Salubritate ,,  

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu 

examinarea demersului Î.M.,, Salubritate ,,  

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale 

recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Paşcani, r-l Criuleni. 

Termenul de prezentare: 25.08.2020 

Persoana responsabilă: Cernişov Mihail , specialist  

telefon de contact: 0248 30 237, 

 

 

 

 

 

 

 

 


