
 

  

REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Oraşul Ocniţa               Город  Окница 

PRIMĂRIA                   ПРИМЭРИЯ 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 05 octombrie 2022                                                                                                                    nr.  74 

 

 

 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  12 octombrie  

2022  ,  orele  14-00 ,  în incinta   primăriei , 

  

ORDINEA  DE  ZI : 

 

  

   1. Cu privire la gradul  de pregătire a sferei sociale a oraşului   Ocniţa pentru activitate în perioada 

toamnă-iarnă  a.a.2022-2023      

                   / raportor -  V. Gîrtopan, viceprimarul or. Ocniţa / 

   2. Cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului   public de alimentare 

cu apă de canalizare  din  20 octombrie 2017 

                   /raportor – S. Ruscac, contabilă - șef al ÎM” Apă –Canal Ocnița” 

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

                   / raportor – D. Scutelnic , contabilă – sef  /  

   4. Cu privire la stabilirea impozitelor locale şi cotelor aferente    acestora  pe teritoriul administrat 

de primăria or. Ocniţa pe a.2023                                                         

                    /raportor - A.Plăcintă, secretar al  consiliului  orășenesc /    

   5. Cu privire la  scutirea parţială  de plata impozitului pe  bunurile  imobiliare   unor categorii  de  

persoane pentru anul 2023   

                    /raportor - A.Plăcintă, secretar al  consiliului  orășenesc /    

   6. Cu privire la aprobarea taxelor  locale   pentru anul 2023  pe teritoriul oraşului  Ocniţa 

                    / raportor – A. Plăcintă , secretar al  consiliului  orășenesc / 

        7. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi  autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare pe  teritoriul administrat de primăria or. Ocniţa pe anul  2023                                        

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

     8. Cu privire la rezilierea unui contract de arendă .  

            / raportor -  V. Gîrtopan, viceprimarul or. Ocniţa / 

  

 

 

 

     Primarul orașului Ocnița                                                                          Victor Artamaniuc          

 



 


