
ANUNŢ 

privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii 

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

de 18.11.2020 consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a consiliului 

local Paşcani care va avea loc la data de  09.12.2020 , ziua de miercuri , ora 17/00. 

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

până la data de  03.12. 2020 la adresa: Primăria com. Paşcani, r-l  Criuleni sau pe 

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

de 09.12.2020  ora 15/00 în incinta primăriei  com. Paşcani . 

 

 

ANUNȚ 

  Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la aprobarea bugetului comunei 

Pașcani pentru anul 2021  în prima lectură. 

 Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la aprobarea bugetului comunei Pașcani pentru anul 2021  în 

prima lectură. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu aprobarea 

bugetului comunei Paşcani pentru anul 2021 în prima lectura .  

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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar 

telefon de contact: 0248 30 237, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:primpascani@gmail.com


ANUNȚ 

    Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la stabilirea cotelor  impozitului pe bunurile 

imobiliare și impozitului funciar  pentru anul 2021. 

     Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării proiectului 

de decizie cu privire la stabilirea cotelor  impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului 

funciar  pentru anul 2021. 

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu modul de stabilire 

a  cotelor  impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar  pentru anul 2021. 

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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Cernişov Mihail , specialist .   

telefon de contact: 0248 93-837, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la aprobarea  şi punerea în aplicare a  taxelor 

locale pentru an. 2021. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la aprobarea  şi punerea în aplicare a  taxelor locale pentru an. 

2021. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile  cu aprobarea  

şi punerea în aplicare a  taxelor locale pentru an. 2021. 

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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Cernişov Mihail , specialist. 

telefon de contact: 0248 93-837, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 



ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la aprobarea bugetului comunei 

Pașcani pentru anul 2021 în a doua lectură . 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie  cu privire la aprobarea bugetului comunei Pașcani pentru anul 2021 în a 

doua lectură . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  aprobarea 

bugetului comunei Pașcani pentru anul 2021 în a doua lectură . 

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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă:Vasile Gîrbea, primar .   

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la aprobarea Programului de activitate 

a Consiliului com. Pașcani și a Primăriei com. Pașcani pentru an. 2021. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului com. 

Pașcani și a Primăriei com. Pașcani pentru an. 2021. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu aducerea la 

cunoştiinţă cu programul de activitate a Consiliului com. Pașcani și a Primăriei com. Pașcani 

pentru an. 2021. 

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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Rodica Răileanu, secretar   

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 



ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi 

desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor 

publici a primăriei c. Pașcani. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie  cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului 

de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici a primăriei c. Pașcani. 

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  unele 

acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanţelor 

profesionale ale funcţionarilor publici a primăriei c. 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar  

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la aprobarea mărimei plăţilor pentru 

emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire /desfiinţare pentru an. 2021 de 

către Primăria com. Pașcani. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie  cu privire la aprobarea mărimei plăţilor pentru emiterea certificatelor de 

urbanism şi a autorizaţiilor de construire /desfiinţare pentru an. 2021 de către Primăria com. 

Pașcani. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu aprobarea 

mărimei plăţilor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire 

/desfiinţare pentru an. 2021 de către Primăria com. 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Rodica Răileanu  

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 



ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la programarea concediului de odihnă 

anual a primarului comunei Pașcani pentru an. 2021. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie  cu privire la programarea concediului de odihnă anual a primarului 

comunei Pașcani pentru an. 2021. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu 

programarea concediului de odihnă anual a primarului comunei Pașcani pentru an. 2021. 

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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar 

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la  îndeplinirea  atribuţiilor 

secretarului Consiliului com. Pașcani. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la  îndeplinirea  atribuţiilor secretarului Consiliului com. 

Pașcani. 

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile   cu modul de 

îndeplinire a  atribuţiilor secretarului Consiliului com. 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar. 

telefon de contact: 0248 30 237 

 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar. 

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului  privind modul 

de acordare a premiilor, ajutorului material, sporurilor de compensare și indemnizațiilor unice 

angajaților primăriei Paşcani. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării proiectului de 

decizie  cu privire la aprobarea Regulamentului  privind modul de acordare a premiilor, 

ajutorului material, sporurilor de compensare și indemnizațiilor unice angajaților primăriei 

Paşcani. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile  cu aprobarea 

Regulamentului  privind modul de acordare a premiilor, ajutorului material, sporurilor de 

compensare și indemnizațiilor unice angajaților primăriei 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar. 

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 



 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la aprobarea cadastrului funciar la data de 

01.01.2021. 

 Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării proiectului de 

decizie  cu privire la aprobarea cadastrului funciar la data de 01.01.2021. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  aprobarea 

cadastrului funciar la data de 01.01.2021. 

 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar. 

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi parcursului-limită anual pentru un autoturism în 

cadrul primăriei com. Paşcani . 

 Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie  cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al 

autoturismelor de serviciu şi parcursului-limită anual pentru un autoturism în cadrul primăriei 

com. Paşcani . 

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  

necesitatea   cu aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi 

parcursului-limită anual pentru un autoturism în cadrul primăriei 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea  

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 



ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la aprobarea planului urbanistic Zonal pentru 

valorificarea terenului cu nr. cadastral 3147113.324 din s. Porumbeni , com. Paşcani , rl. 

Criuleni.  

    Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la aprobarea planului urbanistic Zonal pentru valorificarea 

terenului cu nr. cadastral 3147113.324 din s. Porumbeni , com. Paşcani , rl. Criuleni.  

  Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  

aprobarea planului urbanistic Zonal pentru valorificarea terenului cu nr. cadastral 3147113.324 

din s. Porumbeni , com. Paşcani , rl. 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar 

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire  la  aprobarea statelor de personal a 

Întreprinderii Municipale ,, Gospodăria Locativă – Comunală din s. Porumbeni pentru an. 2021 . 

  Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire  la  aprobarea statelor de personal a Întreprinderii Municipale ,, 

Gospodăria Locativă – Comunală din s. Porumbeni pentru an. 2021 . 

  Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  

aprobarea statelor de personal a Întreprinderii Municipale ,, Gospodăria Locativă – Comunală 

din s. Porumbeni pentru an. 2021 . 

 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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar. 

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 



 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la examinarea notei informative a 

Întreprinderii Municipale .,,Salubritate ,,  administrator  Angela Chiriţa. 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării proiectului de 

decizie cu privire la examinarea notei informative a Întreprinderii Municipale ,,Salubritate ,,  

administrator  Angela Chiriţa. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  examinarea notei 

informative a Întreprinderii Municipale .,,Salubritate ,,  administrator  Angela Chiriţa. 

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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea , primar. 

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire  la  aprobarea statelor de personal a 

Întreprinderii Municipale ,, Salubritate,,pentru an. 2021 . 

Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării proiectului de 

decizie cu privire  la  aprobarea statelor de personal a Întreprinderii Municipale ,, 

Salubritate,,pentru an. 2021 . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  aprobarea statelor 

de personal a Întreprinderii Municipale ,, Salubritate,,pentru an. 2021 . 

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: 03.12.2020. 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea  

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

 


