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DISPOZIŢIE

nr. 54-d din 05 noiembrie 2020

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare 
a Consiliului local Ghidighici

în temeiul art. 16 alin. (3), alin. (5), art. 18 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) din Legea Republicii 
Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Primarul satului Ghidighici 
DISPUNE:

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local Ghidighici pe data de 11.11.2020, ora 11.00, 
în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe efectuate la primăria s. 
Ghidighici
Raportor -  Primarul satului Ghidighici, dl Victor DURBALĂ

2. Cu privire la aprobarea planului de finanţare pentru proiectul investiţional "Construcţia 
reţelei de aducţie, staţiei de pompare, rezervoarelor de apă şi a reţelei de distribuţie pe str- 
le Ştefan cel Mare. B. Glavan, D. Cantemir, 9 Mai, Victoriei, Fundul Văii, Sărături, 
Frunze, Ponoare. P. Bulgaru, Viilor din s. Ghidighici”
Raportor -  Gorodişteanu Maria, preşedintele comisiei buget şi finanţe şi protecţia socială a 
populaţiei

3. Cu privire la repartizarea surselor financiare pentru achitarea lucrărilor de construcţie a 
fundaţiei străzii V. Costin s. Ghidighici.
Raportor -  Gorodişteanu Maria, preşedintele comisiei buget şi finanţe şi protecţia socială a 
populaţiei

4. Cu privire la numirea în funcţie de viceprimar al satului Ghidighici.
Raportor -  Graur Eugenia, preşedintele comisiei juridice.

5.

6.

Cu privire la recepţia finală a construcţiilor finanţate din mijloacele financiare proprietate 
privată din str. a. Mateevici, 20A
Raportori - Marcel Cheltuitoru, preşedintele comisiei pentru urbanism şi dezvoltare rurală şi 
Muştuc Vasile, specialist în reglementarea regimului funciar
Cu privire la prelungirea contractului de arendă a bunului cu nr. cadastral 0124308314
Raportori - Marcel Cheltuitoru, preşedintele comisiei pentru urbanism şi dezvoltare rurală şi 
Muştuc Vasile, specialist în reglementarea *

Primar
al satului Ghidighici Victor DURBALĂ

mailto:ghidighici@gmail.com
Secretara Consiliu
Выделение


