
  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Oraşul Ocniţa               Город  Окница 

PRIMĂRIA                   ПРИМЭРИЯ 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 02  septembrie 2021                                                                                                          nr. 63 

 

Cu privire la convocarea ședinţei   

extraordinare a consiliului orăşenesc 

 

 

      În temeiul art. 16 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală,  nr.436 din 28.12.2006  

şi  în conformitate cu  art.29 şi art. 32 alin.(1)  din Legea privind  administraţia publică locală,  

nr. 436  din 28.12.2006,  

   DISPUN : 

 

  Se convoacă  consiliul  orăşenesc Ocniţa în şedinţa  extraordinară  pe data  de  08  septembrie   

2021,  orele  14-00 ,  în incinta   primăriei . 

  

ORDINEA  DE  ZI : 

 

   1. Cu privire la inițierea  procedurii  de corectare a erorilor  comise în procesul transmiterii în 

proprietate a terenurilor  și aprobarea documentației cadastrale  corectate 

             / raportor -V.Matuseac, specialist al primăriei  /    

 

  2. Cu privire la iniţierea înregistrării primare masive și aprobarea planului geometric, atribuirea 

terenurilor  (loturi lângă casa, grădini) în proprietate privată 

             / raportor -V.Matuseac, specialist al primăriei  /   

  

  3. Cu privire la modificarea   Titlului  de autentificare  a  dreptului   deţinătorului de teren  , număr 

cadastral  6201111.120 

             / raportor -V.Matuseac, specialist al primăriei  /    

 

 4. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare  a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2021 

            / raportor – D.Scutelnic , contabil-şef al primăriei / 

 

  5. Cu privire la  expunerea la licitaţie  publică     de  dare  în   arendă a  terenului  cu nr. cadastral  

6201101.278 ,  proprietate   publică  din  domeniul privat  a  UAT  or. Ocnița 

            / raportor -V.Matuseac, specialist al primăriei  /    

 

  6.  Cu privire la  aprobarea prețului nou  pentru călătorie în  transportul  public  local   

             / raportor – Marcel Gîrtopan, viceprimar al   or. Ocnița  /  

  

  7.  Cu  privire  la acordarea  unui  sprijin  material locatarilor blocurilor  locative  cu m.multe etaje 

deteriorate parțial de furtuna   din 05.08.2021       

              / raportor –M. Gîrtopan  ,viceprimar al or. Ocniţa / 
 

  8. Cu  privire la aprobarea  tarifelor  pentru  evacuarea deșeurilor menajere 
               /  raportor -  Anatolie Ghevco, director al  ÎM ”Apă Canal,Ocnița„ / 

 

Primarul orașului Ocnița                                                                                     Victor Artamaniuc 



 

 


