
 

ANUNŢ 

privind organizarea consultărilor publice proiectelor de decizii 

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

de 21.01.2021 consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a consiliului 

local Paşcani care va avea loc la data de  12.02.2021 , ziua de VINERI , ora 17/00. 

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

până la data de  05.02.2021 la adresa: Primăria com. Paşcani, r-l  Criuleni sau pe 

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

de 12.02.2021  ora 15/00 în incinta primăriei  com. Paşcani . 

 

 

ANUNȚ 

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

pe an. 2020. 

   Primarul comunei Paşcani, Aparatul primăriei Paşcani, anunță inițierea elaborării 

proiectului de decizie cu privire la executarea bugetului  com. Paşcani pe an. 2020. 

  Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile  cu executarea 

bugetului  com. Paşcani pe an. 2020. 

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: 05.02.2021. 

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 aprobarea soldului disponibil pe an.2020 

la data de 01.01.2021 și alocarea unor mijloace bănești.  

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

de decizie cu privire la aprobarea soldului disponibil pe an.2020 la data de 01.01.2021 și 

alocarea unor mijloace bănești.  

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu aprobarea 

soldului disponibil pe an.2020 la data de 01.01.2021 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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Gîrbea Vasile , primar  

telefon de contact: 0248- 30- 236, 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 5/14 

din  12.12.2019 cu privire la aprobarea mărimii indemnizaţiei de participare la şedinţele 

consiliului aleşilor locali. 

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

decizie cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 5/14 din  12.12.2019 cu privire la 

aprobarea mărimii indemnizaţiei de participare la şedinţele consiliului aleşilor locali. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  operarea unor 

modificări în decizia nr. 5/14 din  12.12.2019 cu privire la aprobarea mărimii indemnizaţiei de 

participare la şedinţele consiliului aleşilor locali. 

 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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Răileanu Rodica , secretar al Consiliului local   

telefon de contact: 0248  30 - 236, 

 e mail: primpascani@gmail.com 



 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la  autorizarea schimbării modului de 

folosinţă. 

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

decizie  cu privire la  autorizarea schimbării modului de folosinţă. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu autorizarea 

schimbării modului de folosinţă. 

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: 05.02.2021 

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 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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Răileanu Rodica , secretar al Consiliului local   

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

 

mailto:primpascani@gmail.com


 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la modificarea ordinului de repartiţie a 

spaţiului locativ. 

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

decizie cu privire  la modificarea ordinului de repartiţie a spaţiului locativ. 

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

cunoştiinţă despre modificarea ordinului de repartiţie a spaţiului locativ. 

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: 05.02.2021. 

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 cu privire la iniţierea procedurii de 

delimitare a unor bunuri imobile . 

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

decizie cu privire la iniţierea procedurii de delimitare a unor bunuri imobile . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu iniţierea 

procedurii de delimitare a unor bunuri imobile . 

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: 05.02.2021. 

Persoana responsabilă: : Mihail Cernişov , specialist. 

 telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 



 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la formarea unui bun imobil prin separare.  

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

decizie  cu privire  la formarea unui bun imobil prin separare . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  formarea unui 

bun imobil prin separare . 

  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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Cernişov Mihail , specialist  

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire  la examinarea Raportului anual privind 

asigurarea transparenței  procesului decizional ale APL Paşcani pentru anul 2020. 

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

decizie cu privire la  examinarea Raportului anual privind asigurarea transparenței  procesului 

decizional ale APL Paşcani pentru anul 2020. 

 Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu examinarea 

Raportului anual privind asigurarea transparenței  procesului decizional ale APL Paşcani pentru 

anul 2020. 

  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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Răileanu Rodica , secretar al Consiliului local   

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 



 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la examinarea raportului de activitate a 

Grădiniţei – creşă ,, Îngeraş,, pentru anul 2020. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile  cu examinarea 

raportului de activitate a Grădiniţei – creşă ,, Îngeraş,, pentru anul 2020. 

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: 05.02.2021. 

Persoana responsabilă: Ojoga Mariana , director interimar  

 telefon de contact: 0248- 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la examinarea raportului de activitate a 

Grădiniţei – creşă ,, Lăstăraş,, pentru anul 2020. 

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

decizie  cu privire la examinarea raportului de activitate a Grădiniţei – creşă ,, Lăstăraş,, pentru 

anul 2020. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile  cu examinarea 

raportului de activitate a Grădiniţei – creşă ,, Lăstăraş,, pentru anul 2020. 

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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Bujor Ina , director interimar . 

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 



 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la  examinarea demersurilor . 

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

decizie  cu privire  la  examinarea demersurilor . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu examinarea 

demersurilor . 

 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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Informează : Bujor Ina , director interimar . 

Informează : Ojoga Mariana , director interimar  

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei cu privire la  examinarea raportului de activitate a 

Î.M.G.L.C. ,, Porumbeni ,, pentru an.2019-2020. 

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

decizie cu privire la  examinarea raportului de activitate a Î.M.G.L.C. ,, Porumbeni ,, pentru 

an.2019-2020. 

  Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  necesitatea   

examinării raportului de activitate a Î.M.G.L.C. ,, Porumbeni ,, pentru an.2019-2020. 

 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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Gheorghe Capaţina , administrator . 

telefon de contact: 0248 30 236 

 e mail: primpascani@gmail.com 



 

ANUNȚ 

Cu privire la inițierea elaborării deciziei  cu privire la  alocarea mijloacelor financiare . 

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

decizie cu privire la   alocarea mijloacelor financiare . 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu  alocarea 

mijloacelor financiare . 

 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: 05.02.2021 

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 unor tarife pentru serviciile 

prestate de către Î.M.G.L.C.,, Porumbeni,, . 

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

decizie cu privire  la  aprobarea unor tarife pentru serviciile prestate de către Î.M.G.L.C.,, 

Porumbeni,, . 

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

tarife pentru serviciile prestate de către Î.M.G.L.C.,, Porumbeni,, . 

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: 05.02.2021. 

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 raportului de activitate a 

Întreprinderii Municipale ,, Salubritate ,, pentru anul 2020. 

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

decizie cu privire la examinarea raportului de activitate a Întreprinderii Municipale ,, Salubritate 

,, pentru anul 2020. 

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu examinarea 

raportului de activitate a Întreprinderii Municipale ,, Salubritate ,, pentru anul 2020.  

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: 05.02.2021. 

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 Planului Urbanistic Zonal pentru  

valorificarea terenurilor cu nr. cadastral XXXX şi S-  XXXX  ha şi XXXXX cu S- XXXX ha . 

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

decizie cu privire  la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru  valorificarea terenurilor cu nr. 

cadastral XXXX şi S-  XXXX  ha şi XXXX cu S- XXXX ha .  

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile cu aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal pentru  valorificarea terenurilor cu nr. cadastral XXXX şi S-  XXXX  

ha şi XXXX cu S- XXXX ha .  

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: 05.02.2021 

Persoana responsabilă: Vasile Gîrbea  

telefon de contact: 0248 30 237 

 e mail: primpascani@gmail.com 

 

 



 

 

 


