
 

  

REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Oraşul Ocniţa               Город  Окница 

PRIMĂRIA                   ПРИМЭРИЯ 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

  19 aprilie  2022                                                                                                              nr. 36 

 

 

  Cu privire la convocarea ședinţei   

  ordinare a consiliului orăşenesc 

 

      În temeiul art. 16 alin. (1) 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   ordinară  pe data  de  27 aprilie 2022  ,  

orele  14-00 ,  în incinta   primăriei . 

  

ORDINEA  DE  ZI : 

 

1.  Raport de activitate al primarului orașului Ocnița  pentru anul 2021   

                    / raportor -   V. Artamaniuc , primar al  or. Ocniţa / 

2. Cu privire la selectarea porțiunilor de drum local pentru efectuarea  lucrărilor de reparație  în anul 

2022 

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

 3. Cu privire la  aprobarea costului unui  bilet de călători   în  transportul  public  local   

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

 4. Cu privire la aprobarea Actului de  inventariere  a clădirilor proprietate a  orașului Ocnița , rl 

Ocnița  

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

 5.  Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2022 

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

 6. Cu privire la completarea deciziei consiliului orășenesc nr.08/02  din 08.09.2021 Cu privire la 

iniţierea înregistrării primare masive  și aprobarea planului geometric, atribuirea terenurilor  (loturi  

lângă casa, grădini) în proprietate privată 

                        / raportor –S. Curtean , specialist al primăriei  /   

  7.  Privind formarea bunului imobil 

                        / raportor – S. Curtean, specialist al primăriei / 

8. Cu privire la delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile proprietatea publică a UATor. 

Ocnița , rl Ocnița 

                      / raportor – S. Curtean, specialist al primăriei / 

  9.  Cu privire la  expunerea la licitaţie  publică   pentru obținerea  dreptului de  superficie  asupra  

terenului  cu nr. cadastral 6201105.152,  proprietate   publică  din  domeniul privat  a  UAT  or. 

Ocnița 

                      / raportor –S. Curtean, specialist al primăriei  /   
 

    

 

 

Primarul orașului Ocnița                                                                                 Victor Artamaniuc 

 



 


