
 
 

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 34 
din  20.05.2021 

 
„Cu privire la convocarea  
consiliului orăşenesc Corneşti 
 în  şedinţa  extraordinară” 
 
            În  baza art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006, şi soluţionarea unor probleme parvenite  la adresa consiliului,  
                   D I S P U N: 
1.Se convoacă, Consiliul orăşenesc  Corneşti  în  şedinţa  extraordinară, la data de  
26.05.2021  ora  14.00, în sala de şedinţă a primăriei or. Corneşti, cu următoarea    
 
                                                               ORDINEA  DE ZI: 
 
- Cu privire la  schimbarea  categoriei de destinaţie  a terenului agricol,proprietate privată.             

                              Raportor : V. Buga – primar 
- Cu privire la desemnarea canditaturilor în birourile  electorale ale secţiilor de votare oraşul  
Corneşti şi satul  Romanovca. 
                                                        Raportor : V. Buga – primar 

- Cu privire la stabilirea plaţii pentru  arenda  încăperii la desfăşurarea întâlnirilor a 
concurenţilor electorali.  

                                                 Raportor : V. Buga – primar    
-Cu privire la modificarea bugetului primăriei or. Corneşti, pentru anul 2021. 
         Raportor : V. Buga – primar 
-Cu privire la modificarea Deciziei consiliului  orăşenesc Corneşti nr. 2/12 din 28.02.2020 „Cu 
privire la implementarea Proiectului “Mai  eco eşti - cu un popas la Corneşti” 
                                                                    Raportor : V. Buga – primar 
-Cu privire la aprobarea Strategiei  de dezvoltare a bibliotecii publice, pentru anii  
2020 - 2023 

                           Raportor : V. Buga – primar 
- Cu privire  la  transmiterea în  gestiune  Î.M. “Regia Apă - Canal” din or. Corneşti, a unui bun 
imobil.                                   
                                                                     Raportor : V. Buga – primar 
- Cu privire la stabilirea  taxei, pentru  un loc  de comercializare a  produselor agricole.   

                                                 Raportor : V. Buga – primar    
 
2. Controlul asupra  executării prezentei dispoziţii mi-l asum personal. 

 
           
 
                                            
            Primar                                                                      V. Buga 
 
 
    Ex: E.Chitoraga 
Secretar al consiliului 
 
    0236 61-244 
 

 

                Republica Moldova, Raionul Ungheni 
                    Primarul   oraşului   Corneşti       
________________________________________________ 

MD 3608, oraşul  Corneşti  str. Gavriil Musicescu - 45, 
tel/fax ( 236) 61 2-44; 61 2-02;   tel. (236).61 2 -36 

                      orasul.cornesti@gmail.com 

  


