REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROCES – VERBAL NR. 02

AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI
ORĂŞENESC IALOVENI

din 14 aprilie 2016

Total membri ai Consiliului

- 23

Dintre ei prezenţi

- 21

Au lipsit motivat

- 0

A lipsit nemotivat

- 2 (Sergiu Cernat, Crudu Ivan)

Preşedintele şedinţei:

Sergiu Purcica,
consilier orăşenesc

A asistat:

Valentin Bogos,
secretarul interimar al Consiliului orăşenesc

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la executarea bugetului orașului pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-șef.
2. Cu privire la organizarea lucrărilor publice în teritoriul or.Ialoveni și finanțarea
lor.
Raportor: Nicolae Cojocaru, maistru sectorul de amenajare și înverzire.
3. Cu privire la stabilirea mărimii indemnizației consilierilor.
Raportor: Elena Palii, specialist principal.
4. Cu privire la rectificarea bugetului orașului si alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist principal.
5. Cu privire la premiere.
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din
incinta primăriei orașului Ialoveni.
Raportor: Valentin Bogos, jurist.
7. Cu privire la atribuirea serviciului de interes economic general ÎM”Gospodăria
Locativ Comunală Ialoveni”.
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
8. Cu privire la vînzarea terenului aferent.
Raportori: Sergiu Stog, arhitect-șef, Iurie Saponari, specialist în reglementarea
regimului funciar, Valentin Bogos, jurist.
9. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.
Raportori: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Valentin Bogos, jurist.
10. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
11. Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului apă și canalizare
către SA”Apă Canal Chișinău”.
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
12. Cu privire la aprobarea delegării peste hotare a angajaților primăriei și
consilierilor.
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
13. Cu privire la aprobarea acordurilor de înfrățire.
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
14. Cu privire la aprobarea modificărilor regulamentului cimitirelor.
Raportor: Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală
Ialoveni”.
15. Cu privire la acordarea terenului pentru stupine.
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
16. Cu privire la schimbarea destinației construcției.
Raportor: Sergiu Stog, arhitect-șef.

17. Cu privire la examinarea cererii privind eliberarea autorizației pentru jocuri de
noroc.
Raportor: Valentin Bogos, jurist.
18. Cu privire la prelungirea itinerarului rutei de transport ruta nr. 35 Ialoveni.
Raportor:Mihai Railean, specialist.
19. Cu privire la acordarea scutirii de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în
instituţiile preşcolare.
Raportor: Valentina Plamadeala, viceprimar.
20. Cu privire la abrogarea deciziei nr.03-14 din 29.04.2015 ”Cu privire la
stabilirea indemnizației lunare”.
Raportor: Valentin Bogos, jurist.
21. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL”Ghervas Petrol”,
SRL”Aflogen”.
Raportor: Sergiu Armașu, primar, Elena Palii, specialist principal.
22. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orășenesc nr.01-17
din 27 ianuarie 2016.
Raportor: Sergiu Armașu, primar, Valentin Bogos, jurist.
23. Cu privire la stabilirea programului de lucru în regim non/stop.
Raportor: Bogos Valentin, jurist.
24. Cu privire la examinarea NOTIFICĂRII Oficiului Teritorial al Cancelariei de
Stat.
Raportor: Bogos Valentin, jurist.
25. Cu privire la darea de seamă a perceptorilor fiscali, pentru anul 2015.
Raportor: Vîrlan Nina, specialist.
26. Cu privire la repartizarea masei lemnoase.
Raportor: Dumitru Erecci, specialist în probleme ecologice.
27. Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcția casei de locuit.
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
28. Cu privire la aprobarea cooperării intercomunitare între or.Ialoveni și
sat.Mileștii Mici, sat.Costești, sat.Sociteni din raionul Ialoveni.
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
29. Cu privire la desemnarea administratorului de buget.
Raportor: Elena Palii, specialist principal.
30. Cu privire la stabilirea chiriașului în ordinul de repartiție.
Raportor: Bogos Valentin, jurist.
31. Cu privire la numirea reprezentatului Consiliului orășenesc în instanțele de
judecată.
Raportor: Bogos Valentin, jurist.
32. Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni.
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
33. Cu privire la trecerea în proprietate a terenului de pe lîngă casă.
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
34. Cu privire la formarea bunurilor imobile și întroducerea lor în domeniul public
al Administrației Publice Locale.
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.

35. Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare și scoaterea
lor la licitație publică.
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
36. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului
orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le
semna.
Raportor: Preşedintele şedinţei.
Au luat cuvîntul și s-a propus:
Administrația primăriei orașului Ialoveni, a propus de a include pe ordinea
de zi adăugător doua proiecte de decizii care au trecut prin comisiile de specialitate
și anume:
- Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr. 02-07/1 cu privire la
transmiterea unor bunuri;
- Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr. 02-10/1 cu privire la formarea
bunurilor imobile.
Dl Veaceslav Poltavcenco, consilier orășenesc a propus de a include pe
ordinea de zi:
- Decizia cu nr. 02-34/1 Cu privire la examinarea situației create în trafic str.
Prieteniei, 13;
Dl Sergiu Purcica, consilier orășenesc de a include pe ordinea de zi a ședinței,
următoarelor decizii:
- Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc cu nr. 04-08 din
22.12.2015;
- Cu privire la abrogarea și modificarea deciziei Consiliului orășenesc nr. 02-19
din 30 iulie 2015 ”Cu privire la constituirea comisiei de concurs”.
S-a pus la vot ordinea de zi cu adăugările propuse mai sus, s-a decis de a
include pe ordinea de zi următoarele decizii:
- Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr. 02-07/1 cu privire la
transmiterea unor bunuri;
- Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr.02-10/1 cu privire la formarea
bunurilor imobile.
- Cu privire la examinarea situației create în trafic str. Prieteniei, 13;
- Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc nr. 04-08 din
22.12.2015;
- Cu privire la abrogarea și modificarea deciziei Consiliului orășenesc nr. 02-19
din 30 iulie 2015 ”Cu privire la constituirea comisiei de concurs”.

S-a votat unanim.

S-a examinat:
DECIZIE
02-01 Cu privire la executarea bugetului oraşului pentru anul 2015
Raportor: Galina Caracuian, contabil-șef.
A luat cuvîntul: Sorin Tozlovanu-consilier orășenesc.
Examinînd raportul prezentat de Dna Galina Caracuian, contabil-şef, privind
executarea bugetului oraşului pe anul 2015, în conformitate cu prevederile art. 29
al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art. 14
alin. (2) lit. n), a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată de Dna Galina Caracuian, contabil-şef, privind
executarea bugetului oraşului pentru anul 2015, conform anexelor (1-3), care sunt
parte componentă a prezentei deciziei.
2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului oraşului pentru anul 2015 la
venituri în sumă de 25975,9 mii lei (anexa nr.1) şi cheltuielile în sumă de 25338,3
mii lei (anexa nr. 2) şi cheltuielile capitale de amenajare a teritoriului în anul 2015
(anexa nr. 3).
Anexe:
Informaţie cu privire
la executarea bugetului oraşului Ialoveni
la partea de venituri an. 2015
mii lei
Clas.

Denumirea venitului

000-00
100-00

Venituri totale
Venituri curente

111-00
111-01
111-09

114-00
114-01
114-02
114-03

Plan anual
aprobat

Plan
preciz. pe
anul 2015

Executat pe
anul 2015

22 437,7
7 434,0

26 148,3
8 826,5

25 975,9
8 654,0

Impozitele pe venit
Impozitul pe venit din salariu
Alte impozite pe venit

3 000,0
2 920,0
80,0

3 247,5
3 167,5
80,0

3 387,7
3 386,5
1,2

Impozitele pe proprietate
Impoz.func.pe teren.destin.agricol
Impoz.func.pe teren.destin.neagric
Impozit funciar persoane fizice

1 463,0
0,7
31,5
70,1

1 550,5
16,6
33,1
70,1

1 496,5
16,6
40,5
76,8

Devieri (+.-)
faţă de pl.
prec.
-172,4
-172,5
140,2
219,0
-78,8
0,0
0,0
0,0
-54,0
0,0
7,4
6,7

114-06
114-07
114-12
114-14
115-00
115-39
115-41
115-57
121-00
121-12
121-32
121-33
121.36
121.37
122-00
122-27
122-28
122-30
122.32
122-34
122-40
122-69
123-01
300
311
315
316

Impozitul funciar pasuni,finete
Imp.funciar teren.agric.GT
Impoz.bun.imobil.persoane juridice
Impoz.bunuri imob.persoane fizice
Impoz.interne,mărfuri,servicii
Taxa pent.servic.de trans.auto de călăt.
Taxa de amplasare a publicităţii
Plata autorizatie de constructie
Venit.activ.întreprin.şi propriet.
Dobînzi la soldurile mijloac.băneşti
Arenda p/u terenuri agricole
Arenda p/u terenuri neagricole
Alte venituri din proprietate
Taxa p/u patenta de întreprinzător
Taxe şi plăţi administrative
Taxa de piaţă
Taxa p-u amenajarea teritoriului
Taxa p/u amplasarea obiect.comerc
Taxa de aplicare a simbolicii locale
Taxa pentru parcare
Alte încasări
Taxa pentru dispozitivele particulare
Amenzi şi sancţiuni administrative
Transferuri,mijloace transmise
Transferuri curente de la bugetul de stat
Transf.cu dist.spec.de la bug.de stat
Transferuri din fondul de compensare

151-00

Mijloace speciale

411.00

Granturi interne pentru instituţ.publice

200.00

Mijl.din vînz.bunur.propr.publică

7,6
102,2
247,3
1 005,5
-7,4
-78,7

79,4
250,0
1 031,3
245,0
180,0
5,0
60,0

89,4
250,0
1 091,3
257,5
180,0
5,0
72,5

240,0

250,9
10,9

30,0
30,0
180,0

30,0
30,0
180,0

1 196,0
6,0
350,0
800,0

1 545,9
6,0
350,0
1 145,0

10,0

10,0

1 501,9
2,3
385,1
1 051,4
0,1
13,8

30,0
65,0

34,9
387,6

49,2
461,6

15 003,7
896,9
13 115,4

15 186,8
896,9
13 298,5
991,4

15 186,8
896,9
13 298,5
991,4

1586,6

1514,8

2,0

1,9

2133

2133,2

991,4
1225,0

71,3
298,9
11,0
20,5
58,7
22,1
186,6

Secretar interimar al Consiliului

Valentin Bogos

Contabil şef

Galina Caracuian

7,6
12,8
-2,7
-85,8
-264,9
-258,7
-5,0
-1,2
0,0
48,0
0,1
20,5
28,7
-7,9
6,6
0,0
-44,0
-3,7
35,1
-93,6
0,1
3,8
0,0
14,3
74,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-71,8
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,2

Anexa nr.2 la decizia
din 14.04.2016

Informaţie cu privire la executarea bugetului
oraşului Ialoveni la partea de cheltuieli pe anul 2015

Denumirea articolului de cheltuieli
Total cheltuieli:

Datorii la
data de
01.01.2015
1208,3

Retribuirea muncii
Contributii la Asigurari Sociale
Prime de asigurari medicale

642,9
146,1

Plata marfurilor si serviciilor total:

287,3

Suma execut.
Datorii la
Suma
Suma
Chelt.de
data de
aprobată precizată
casă
Chelt.efective Devieri 31.12.2015
22437,7
9584,1
2049,4
378,2
7026,3

26314,7
9689,8
2089,5
391,7
7715,0

25338,3
9635,2
2078,8
387,9
7083,8

26343,1
9666,7
2086,8
387,9
7252,7

574,1
1070,0
192,1
20,0

599,2
1084,0
298,5
16,1

596,3
1079,5
267,7
5,6

646,1
1073,3
312,2
5,6

28,4
-23,1
-2,7
-3,8
-462,3
0,0
46,9
-10,7
13,7
-10,5

29,0
2680,1

29,5
3055,1

24,8
2868,3

24,8
2936,0

-4,7
-119,1

9,5

9,5

9,5

10,3

0,8

90,6
158,7

71,2
135,0

61,3
124,9

61,6
113,9

-9,6
-21,1

81,0

52,7

15,3

15,3

-37,4

610,9

409,8

365,5

379,9

-29,9

103,9

103,9

91,2

91,2

-12,7

180,0

295,1

178,8

191,1

-104,0

Inclusiv:
Energie electricica
Gaze naturale
Rechizite de birou,marfuri de uz gospodaresc

25,7
199,8
1,2

Materiale didactice
Carti si editii perodice
Alimentatia

51,9

Medicamente si consumabile
Serviciide telecomunicatie si posta

4,0

Servicii de transport
Echipament si inventar moale

1844,6
674,4
154,1
0,0
338,7
75,5
193,6

51,9

4,3

Reparatii curente ale cladirilor si incaperilor
Reparatii curente ale utilajului si
unventarului
Arenda incaperilor
Simboluri de stat si locale

0,3

15,0

0,0

12,6

Formare profesionala

10,5

21,1

18,0

18,0

-3,1

53,4

50,0

50,0

-3,4

15,0

18,0

13,5

13,5

-4,5

72,8

72,8

63,1

63,1

-9,7

288,8
37,3

304,8
37,8

266,7
35,7

266,7
35,7

-38,1
-2,1

787,0

1037,2

938,0

938,7

-98,5

5,1

10,3
16,0

10,1
12,0

5,7
12,0

-4,6
-4,0

80,0

80,0

80,0

0,0

3394,6

3741,5

3604,4

4196,7

455,2
0,0

110,4

3354,9

3246,9

3119,2

3713,0

466,1

107,6

151,3

148,5

148,5

-2,8

165,4

164,8

164,8

-0,6

131,0

128,5

128,5

-2,5

39,7

46,9

43,4

41,9

-5,0

2,8

0,0

2591,2

2456,2

2660,3

69,1

567,0

234,1

221,1

221,1

-13,0

2157,0

2088,7

2292,8

135,8

132,6

132,4

132,4

-0,2

67,5

14,0

14,0

-53,5

Servicii editoriale
Cheltuieli de protocol
Lucrari de informatica si de calcul
Apa si canalizarea
Salubritatea
Alte marfuri si servicii
Comision afferent serviciilor bancare

4,4

Deplasari
Documente executorii
Transferuri curente:(130.00)

13,4

Inclusive:
Transferuri p-u amenajarea teritoriilor
(131.05)
Ajutoare unice populatiei conform
deciziilor(135.21)
Alte transferturi de catre populatie
(indemnizatii pentru copii tutelati si
alte(135.25)
Indemnizatii achitate la incetarea raporturilor
de munca (135.31)
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara
de munca achitate de angajator (135.33)
Cheltuieli capitale

9,1

4,3

118,6

Procurarea mijloacelor fixe
Reparatii capitale
Transferuri capitale pentru lucrari
topografogeodezice de cartografie si cadastru
Transferuri capitale pentru proiectarea tipica

0,8

118,6

567,0

Soldul disponibil

123,0

804,0

Secretar interimar al Consiliului orăşenesc

Valentin Bogos

Contabil şef

Galina Caracuian
Anexa nr.3 la decizia nr. 02-01 din 14.04.2016

IINFORMAŢIE DESPRE LUCRĂRILE EXECUTATE PE ANUL 2015

Nr.or.

Denumirea instutuţiei

1

Reparaţia drumului pe
str.B.Glav.
Spartac,Bălţi,Tighina

2

Procurarea asfaltului

3

Agentul economic care
exec. Lucrările sau
livrează marfă

Decizia
Suma
conf.deciz.

Artic.de
cheltuieli

numărul

Data

29.04

Achitat
Suma
conf.deviz.

Executat

Data

Suma

240000

243.06

03-03

SRL Dromans Cons

250000
383200

243.06

03-03
29.04
plan aprobat

939007

633181

mai
octom.

500000
133181

Restaurarea stadionului
Daniel Sihastru

SA Servicomaş

120000

243.03

03-03

29.04

119883

119883

aprilie

119883

4

Lucrări de curăţirea a canalelor
şi a rîului Işnovăţ

SRL Doru Trans

110000

131.05

03-03

29.04

110000

110000

mai

110000

5

Servicii de proectare a liniei
de electric.cart.locativ
str.Grădin.

SRL NBU-Proect

8000

113.45

03-03

29.04

8000

8000

aprilie

8000

6

Eliberarea schiţei de proect
pentru iluminatul stradal

SA Compania Electrica

23100

113.45

03-03

29.04

23047

23047

aprilie

23047

7

Executarea deciziei Curţii de
Apel referit.la biserici

Biserica cu Hramul
Sf.Vasile
Biserica Sf.Martiri
Brîncoveni

neexecutat

50000

118.00

03-03

29.04

mai

50000

30000

118.00

03-03

29.04

mai

30000

Dator.la
01.01.16

8

9

10

Nr.or.
11
12
13

14

Ajutor unic pentru reparaţia
bisericii Sf.Cuvioasă
Parascheva

03-03

29.04

neexecutat

Verific.proectului " Reţelelor de
canalizare sectorul Albeni"

Serviciul de Stat pentru
Verif.
şi Expertiz.Proect.şi Constr.

271.09

plan aprobat

14004

14004

Procurarea topoganelor

SRL Power Team

242.00

plan aprobat

178980

178980

Suma
conf.deviz.

Lucrările
executate

Denumirea instutuţiei
Procurarea ţevilor pentru
apeduct
şi canalizare
Procurarea pietrişului
Renovarea iluminatului stradal
(lucrările sunt prevăzute pentru
anii 2015,2016)
Serviciide proectare a
colectorul.
de canalizare str.P.Movilă

15

Lucrări de marcaj a străzilor

16

Lucrări de curăţirea a canalelor
şi a rîului Işnovăţ

17

50000

Agentul economic care
execută lucrările

Suma
con.deciziei

Artic.de
chelt.

Decizia
numărul Data

febr.

14004

aprilie

Data

178980

Achitat
Suma

SRL Termosistem

243.06

plan aprobat

487920

487920

aprilie

487920

SRL Euroaccent

131.05

plan aprobat

208000

208000

aprilie

208000

1000000
360000

243.06

plan aprobat
04-03
22.12

1998938

1908807

mai.iunie
noi.dec.

801149
540705

24400

271.09

03-05

23.09

20000

131.05

03-05

23.09

200000

03-05

23.09

120000

03-05

23.09

SRL Instel Prim

Institutul de Proectări
IPROCOM

SRL Doru Trans

Lucrări de reparaţ.a
str.B.Hajdeu

neexecutat

neexecutat
100000

100000

noiem.

100000

neexecutat

18

Procurarea pietrişului pentru
reparaţia drumului

SRL Nicalin Grup

48000

03-05

23.09

47250

47250

decem.

47250

19

Lucrări de construcţie a
trotuarelor str.Gagarin

SA Servicomaş

45000

03-05

23.09

44988

44988

noiemb.

44988

Dator.la
01.01.15

566953

20
21

22

Procurarea betonului pentru
reparaţia străzilor
Procurarea regolelor termice
pentru scurgerea apelor
pluviale
sect.Moldova
Proectarea reţelelor de
canalizare
str.1 mai

SA Servicomaş

48

03-05

23.09

55000

03-05

23.09

4900

Institutul de Proectări
IPROCOM

29000

Secretar interimar al Consiliului
Contabil şef

neexecutat
59849

59849

noiemb.

plan aprobat

03-05

23.09

28998

Valentin Bogos
Galina Caracuian

neexecutat

59849

S-a votat unanim.
DECIZIE
02-02 Cu privire la organizarea lucrărilor publice în teritoriul orașului
Ialoveni și finanțarea lor
Raportor: Nicolae Cojocaru, maistru sectorul de amenajare și înverzire.
Au luat cuvîntul: Sorin Tozlovanu, consilier orășenesc,
Radu Chilaru, viceprimar.
În conformitate cu prevederile art. 22 al Legii nr. 102-XV din 13.03.2003,
privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006,
privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. De organizat lucrări publice în orașul Ialoveni pentru amenajarea teritoriului
curățenia în instituțiile bugetare, parcul din oraș, stadioane, drumuri,
cimitire, gunoiștea autorizată.
2. De selectat lucrători din rîndurile șomerilor pentru a se ocupa cu cele
menționate în pct. 1 din prezenta decizie.
3. De împuternicit pe Dl Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni să încheie
contract cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă la antrenarea
șomerilor pentru lucrările publice.
4. De alocat suma de 1000 lei, salariu lunar pentru un muncitor.
5. Sursa de acoperire a cheltuielilor din mijloacele alocațiilor preconizate
pentru amenajarea teritoriului.
6. Controlul privind executarea prezentei decizii se deleagă Dl Sergiu Armașu,
primarul orașului Ialoveni.
S-a votat unanim.
DECIZIE
02-03 Cu privire la stabilirea mărimii indemnizaţiei pentru consilieri
Raportor: Elena Palii, specialist principal.
Au luat cuvîntul: Sorin Tozlovanu, Onceanu Leonid – consilieri orășenesti.
În conformiate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din
02.02.2000 privind statutul alesului local și în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se stabileşte mărimea indemnizaţiei consilierilor pentru fiecare zi de participare la
şedinţa consiliului, în sumă de 500 lei.
2. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr. 02-02/4 din 29 iulie 2011
Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc
Ialoveni nr. 09 – 01/3 din 21 decembrie 2007.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina, contabilului-şef.
S-a votat: Pentru – 15, Împotrivă - 1, Abținuți – 4.
DECIZIE
02-04 Cu privire la rectificarea bugetului orasului si alocarea mijloacelor
financiare
Raportor: Elena Palii, specialist principal.
Au luat cuvîntul: Gonța Victor, Sergiu Purcica, Oleg Caracuian, Ursuleac
Alexei, Bolduratu Andrei – consilieri orășenești.
În conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale şi ţinînd cont de necesitatea de a preciza planul la
venituri si cheltuieli la unele articole, in temeiul art. 14, alin. (2), lit. n), al Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
I. Se aloca 266.1 mii lei din soldul disponibil format la data 01.01.2016:
29.0 mii lei – servicii de proiectarea a apeductului și rețelelor de
canalizare pe str. 1 Mai.
24.4 mii lei - servicii de proiectare a colectorului de canalizare pe
str.Petru Movila.
34,5 mii lei - indemnizația consilierilor pentru participarea la ședintele
Consiliului orășenesc (5 ședinte).
144.2 mii lei – premiu anual pentru funcționari publici conform
Regulamentului nr. 06-17 din 06 decembrie 2013.
25.0 mii lei - reparația gardului și poarta la cimitirul vechi.
9.0 mii lei - procurarea uniformei pentru sectorul de politie Ialoveni.
II.

Se aloca 152.3 mii lei din suma soldului Fondului de Rezerva:
34.0 mii lei – ajutor material unic familiilor care sarbătoresc ”Nunta de
aur” (17 familii x 2000.00 lei).

6.8 mii lei- ajutor material unic cu prilejul sărbătorii de 9 Mai (2 deținut
în lagările fasciste - 1000 lei; 7 văduve a participanților - 600 lei; 1
participant la acțiunile de luptă din Ungaria - 600 lei).
5.0 mii lei - ajutor material pentru tratament Raducan Valeriu (invalid
de gradul I) .
2.0 mii lei - ajutor material Dna Onofrei Tatiana pentru tratament.
2.0 mii lei - ajutor unic Dl Stanciu Gheorghe pentru tratament.
100.0 mii lei - ajutor material pentru reparația bisericii ”Sfînta
Cuvioasa Parascheva” (monument istoric).
2.5 mii lei - ajutor unic echipei de baschet a or.Ialoveni fete, campioane
a Republicii Moldova under 16 ediția 2016.
III.

Se aloca 40.0 mii lei din supravenitul încasat de la prestarea
serviciilor cu plată și de la plata pentru locațiunea bunurilor
patrimoniului public pentru următoarele cheltuieli:
30.0 mii lei - servicii de editare a paginei informative ”Ora Primăriei și
Consiliului orășenesc” în ziarul ”Ora locală”.
10.0 mii lei - mărfuri și servicii.

IV. Se accepta alocația în suma de 350.0 mii lei din bugetul raional pentru
achitarea contribuției Primăriei conform contractului cu nr. 64/3
încheiat cu Fondul de Eficiență Energetică din Republica Moldova la
proiectul ”Lucrări de schimbarea tîmplăriei și termoizolarea fațadelor
la Grădinița nr.1 ”Andrieș”.
V. Se aloca 25.0 mii lei din supravenitul format la taxele locale pentru
elaborarea studiului de fezabilitate privind transportul public.
S-a votat unanim.

DECIZIE
02-05 Cu privire la stabilirea cuantumului premiului anual
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
Au luat cuvîntul: Gonța Victor, Sergiu Purcica – consilieri orășenești.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3), din Legea nr. 355-XVI din
23.12.2005 Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, decizia
Consiliului orăşenesc nr. 06-16 din 6 decembrie 2013 ”Cu privire la aprobarea
Regulamentului intern privind plata premiului persoanelor care deţin funcţii de
demnitate publică” şi în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii privind administraţia
publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se stabilește cuantumul premiului anual de 3 salarii lunare persoanelor care
dețin funcții de demnitate publică în cadrul Primăriei orașului Ialoveni.
2. Premiul în cuantumul stabilit se va plăti anual, în anul următor anului
bugetar finalizat, din contul și în limita bugetului aprobat, conform
Regulamentului intern privind plata premiului persoanelor care dețin funcții
de demnitate publică.
3. Premiul anual pentru anul precedent (anul 2015) se va acorda în baza
prevederilor pct. 2 din prezenta decizie.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina, contabiluluişef.
S-a votat: Pentru – 8, Împotrivă - 2, Abținuți – 11.

DECIZIE
02-06 Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor
încăperi din incinta primăriei orașului Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 45
Raportor: Valentin Bogos, jurist.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Sorin Tozlovanu, Ursuleac Alexei – consilieri
orășenești.
Avînd în vedere demersurile depuse de către Societatea Vînătorilor și
Pescarilor din Republica Moldova, SRL”Bonicar Plus”, SRL”Ora Locală”, Agenția
Achiziții Publice, cu privire la prelungirea contractelor de locațiune pentru anul
2016, în temeiul art. 875, art. 904 alin. (2) ale Codului Civil al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2), lit. c), art. 19 alin. (4), art. 77 alin. (2) al Legii nr. 436XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se prelungesc contractele de locațiune, încheiate, fără dreptul de a privatiza,
pe un termen de 3 ani de zile, după cum urmează:
- Societatea Vînătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, birou în subsol
cu suprafața totală de 20 m.p;
- SRL”Bonicar Plus”, birou etajul 1 cu suprafața totală de 29,5 m.p;
- SRL”Ora Locală”, birou în subsol cu suprafața totală de 31,27 m.p;
- Agenția Achiziții Publice, birou în subsol cu suprafața totală de 18,4 m.p;
2. Dl Bogos Valentin, juristul primăriei orașului Ialoveni va întocmi contracte
de locațiune asupra încăperilor specificate în pct. 1 din prezenta decizie.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 16, Împotrivă - 1 (Sorin Tozlovanu), Abținuți – 3.

DECIZIE
02-07 Cu privire la atribuirea serviciului de interes economic general
Î.M.”Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni”
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
Au luat cuvîntul: Igor Condrea – consilier orășenesc.
Dl Radu Chilaru, viceprimar - a propus de a amîna examinarea deciziei pentru
ședința următoare a Consiliului orășenesc Ialoveni.
În temeiul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din
24.10.2002, art. 4 din Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă, Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează
servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Concurenţei nr. 11 din 30 august 2013, prin care se recomandă APL încredinţarea
prestării serviciului de interes economic general, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se atribuie Î.M.”Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni” (IDNO
1003607017601), cu adresa juridică în or. Ialoveni, str. Gagarin 1/a, prestarea
serviciilor publice de interes economic general ( în continuare SIEG), după cum
urmează:
1.1. Colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere;
1.2. salubrizarea şi întreţinerea terenurilor pentru depozitarea acestora.
2.
SIEG încredințate vor fi prestate de Î.M.”Gospodăria Locativ - Comunală
Ialoveni” pe teritoriul orașului Ialoveni, cu posibila dezvoltare regională, cu
obligația de a presta serviciul de interes economic general până la 30.01.2021.
3.
Pentru executarea obligaţiei de prestare a SIEG prevăzută la pct. 2,
Î.M.”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” poate beneficia de compensaţii.
4.
Valoarea compensaţiei este expusă în anexa nr 2 și nu poate depăşi ceea ce
este necesar pentru a se acoperi costurile nete suportate pentru prestarea SIEG.
5.
Tarifele pentru prestarea SIEG se aprobă exclusiv de către Consiliul
orăşenesc Ialoveni, aplicîndu-se transparent şi nediscriminatoriu tuturor
beneficiarilor.
6.
Calcularea compensaţiei de care beneficiază Î.M.”Gospodăria LocativComunală” pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu de interes economic general
se efectuează conform anexei nr. la prezenta Decizie.
7.
Primarul orașului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU va informa Consiliul
Concurenţei despre aprobarea prezentei decizii.
8.
Primarul orașului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU, va semna Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de interes economic general între Consiliul
orăşenesc Ialoveni şi Î.M.”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” în termen
de 60 de zile de la data adoptării prezentei decizii.

Anexă
la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni
nr. 02-07 din 14 aprilie 2016

Calcularea compensaţiei de care poate beneficiază
sau urmează să beneficieze prestatorul SIEG
1. Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea compensaţiei, cuprind toate
costurile suportate pentru prestarea serviciului de interes economic general.
Costurile de investiţii vor fi luate în calcul dacă sunt necesare pentru
funcţionarea serviciului de interes economic general.
2. Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensaţiei vor
include toate veniturile obţinute din activităţile aferente serviciului de
interes economic general.
3. În vederea stabilirii nivelului compensaţiei, la elaborarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Î.M.”Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni”
pentru realizarea serviciului de interes economic general, veniturile
provenite din activităţile care fac obiectul serviciului de interes economic
general se evidenţiază separat, împreună cu costurile aferente. Valoarea
compensaţiei acordate nu va depăşi diferenţa dintre costurile calculate
conform pct. 1, şi veniturile calculate conform pct. 2, pentru a evita supracompensarea.
4. Î.M.”Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni” are obligaţia ţinerii unei
evidenţe contabile separate pentru activitatea din domeniul serviciului de
interes economic general şi pentru activitatea economică ce nu are legătură
cu serviciul încredinţat, împreună cu parametrii de alocare a acestora.
5. Acordarea compensaţiei se va face pe baza unei fundamentări a nivelului
cheltuielilor necesare pentru buna desfăşurare a serviciului de interes
economic general.
6. Cuantumul alocărilor sub forma compensaţiei pentru ducerea la îndeplinirea
obligaţiei de serviciu de interes economic general nu va depăşi suma
necesară acoperirii totale a costurilor aferente prestării serviciului, din care
se deduc veniturile obţinute din activităţile aferente serviciului de interes
economic general, inclusiv un profit rezonabil.
7. Î.M.”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” va fundamenta valoarea
compensaţiei solicitate de care poate beneficia, conform normelor enunțate
şi va întocmi Note de fundamentare.
8. Consiliul orăşenesc Ialoveni verifică anual să nu fi acordat sume mai mari
decât cuantumul determinat pentru compensarea SIEG, respectiv să nu fi
acordat o supra-compensare a serviciului.
9. În raport cu cele constatate în urma verificărilor, Consiliul orăşenesc
Ialoveni solicită Î.M.”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni”
rambursarea supra-compensării sau, după caz, propune în mod justificat,
revizuirea activităţilor aferente SIEG.
10. Dacă supra-compensarea nu depăşeşte 10% din valoarea compensaţiei
anuale primite, aceasta poate fi raportată pentru anul următor şi dedusă din
cuantumul compensării care ar putea fi acordată în anul următor.

11. Pentru a evita supra-compensarea, la încheierea fiecărui an calendaristic se
va face regularizarea cuantumului compensaţiei, conform legislaţiei în
vigoare.
12. Î.M.”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” are obligaţia transmiterii
anuale,către Consiliul orășenesc, până la data de 01 martie a fiecărui an, a
Raportului privind respectarea prezentei decizii.
13. Î.M.”Gospodăria Locativ - Comunală” are obligaţia de a îndeplini orice altă
cerinţă legată de atribuirea serviciului de interes economic general pentru
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
14. Informaţiile privind sumele alocate cu titlu de compensaţie în baza prezentei
decizii, se păstrează pe perioada de încredinţare şi pentru 6 ani de la data
încheierii perioadei de valabilitate a actului de atribuire.
Parametrii de calcul a compensaţiei
1. Măsura de sprijin constă în transmiterea în gestiune a următoarelor
bunuri, proprietate a Primăriei or. Ialoveni, fără stabilirea unei contraprestaţii
echitabile:
Auto-edilitara Ford Cargo 2526 DC – 1 unitate,
Pubele cu volum de 1100 litri – 98 de unități;
Pubele cu volum de 240 de litri – 1000 de unități.
Tabelul nr. 1: Prognoza rezultatelor economico – financiare aferente
activităţii de salubrizare, pentru anii 2015 – 2019
Indicatori

anii
2015

2016

2017

2018

2019

1

Venit total din activitatea de
salubrizare, mii lei

2302.3 2353.1 2463.0 2489.2 2501.4

2

Cheltuieli total din activitatea de
salubrizare, mii lei

2531.4 2417.8 2497.2 2509.6 2514.9

3

Profit din activitatea de
salubrizare, mii lei (r. 1 –r. 2)

-229.1 -64.7

-34.2

-20.4

-13.5

3. Valoarea ajutorului de stat este echivalentul chiriei pe care ar fi achitat-o
întreprinderea pentru bunurile primite în gestiune, calculată, în acest caz, conform
anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pentru anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013.
Amortizarea/uzura anuală se calculează pentru fiecare obiect de evidenţă,
potrivit prevederilor catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21.03.2003.

Tabelul nr. 2: Calculul ajutorului de stat privind gestiunea autocamionului
Anul

Uzura
anuală, lei

Uzura
acumulată,
lei

Gradul de
uzură, %

K1

K2

Valoarea
ajutorului
de stat, lei

1

2

3

4

5

6

7

2015

307167

307167

16.67

1.88

1

577474

2016

307167

614334

33.33

1.79

1

549829

2017

307167

921501

50.00

1.62

1

497611

2018

307167

1228668

66.67

1.44

1

442321

2019

307167

1535835

83.33

1.35

1

414676

2020

307165

1843000

100.00

1.18

1

362455

Total

1843000

2844366

Tabelul nr. 3: Calculul ajutorului de stat privind gestiunea eurocontainerelor
Anul

Uzura
anuală, lei

Uzura
acumulată,
lei

Gradul de
uzură, %

K1

K2

Valoarea
ajutorului
de stat, lei

1

2

3

4

5

6

7

2015

219600

219600

20.00

1.88

1

412848

2016

219600

439200

40.00

1.71

1

375516

2017

219600

658800

60.00

1.53

1

335988

2018

219600

878400

80.00

1.35

1

296460

2019

219600

1098000

100.00

1.18

1

259128

Total

1098000

1679940

Tabelul nr. 4: Valoarea totală a ajutorului de stat
Anul

Valoarea
ajutorului de stat
- autocamion, lei

Valoarea
ajutorului de stateurocontainere, lei

Valoarea totală
a ajutorului de
stat, lei

1

2

3

4 (c. 2+c.3)

2015

577474

412848

990322

2016

549829

375516

925345

2017

497611

335988

833599

2018

442321

296460

738781

2019

414676

259128

673804

2020

362455

Total

2844366

362455
1679940

4524306

Tabelul nr. 5: Valoarea anuală a ajutorului de stat în comparaţie cu
compensaţia maxim admisibilă, pentru anii 2015 – 2019, mii lei
Nr.

anii
Indicatori
2015

2016

2017

2018

1

Costul net din activitatea de
salubrizare

-229.1 -161.3 -91.4

2

Profit rezonabil1

253.14 251.27 246.30 245.53 243.24

3

Compensaţie maxim – admisibilă
(r.1 + r. 2)

482.24 412.57 337.70 299.73 279.34

Ajutor de stat

990.32 925.35 833.60 738.78 673.80

4

-54.2

2019
-36.1

În cazul în care întreprinderea va mai beneficia de ajutor de stat, va fi necesar
să se asigure că ajutorul de stat nu va depăşi costul net şi un profit rezonabil.
Tabelul nr. 6: Valoarea anuală a ajutorului de stat în comparaţie cu
compensaţia maxim admisibilă, pentru anii 2015 – 2019, mii lei
S-a votat unanim.

DECIZIE
02-07/1 Cu privire la transmiterea unor bunuri
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Sorin Tozlovanu – consilieri orășenești, Galina
Caracuian, contabil-șef.
În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la
proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, Hotărîrii Guvernului nr.
500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea
bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se transmit cu titlu gratuit, de la balanţa Primăriei oraşului Ialoveni la balanţa
Î.M.”Gospodăria Locativ-Comunală” Ialoveni, bunurile primite în cadrul
Proiectului de susținere a autorităților locale din Moldova LGSP din cadrul
USAID, conform tabelului:
Nr.
d/o

D e n u m i r e a

Unt
măs

buc

Preţ
Unitar, lei

Suma
totală, lei

1

Network Switch CISCO SG-200-26-26-port Gigabit Smart(p/nSLM2024T-EU)

buc

1

7508,82

7508,82

2

Router/VPN/Firewall CISCO ASA 5506 Appliance with SW50 Users:8 ports
3DES/AES(p/nASA5506-50-BUNK9

buc.

1

16101,6

16101,6

3

Wireless Acces Point CISCO Dual Band Single Radio Acces Point
w/POE(ETSI)(p/n WAP321-E-K9)

buc.

1

5991,29

5991,29

4

Server Rack24U LANITRON Matal Perforated boors (600*1000)Rack
mounting hardware:Cable Organizer;Sheff stationary;PATCHPANEL
24PORTCAT6 2*Blok of power sockets 5 positions

buc.

1

9085,48

9085,48

5

Multifunction Print/Scan/Copier Canon IR2202N MFP BW laser include:Toner
Canon EXV42,10200 pages based on6% coverage (A4)Canon DADFAM1,duplex automatic feeder 2-sided to 2-sided 1 additional tray Cassette
Feeding Module AB1 A4/A3(250 Pages)

buc.

1

31611,95

31611,95

6

Telephone set PANASONIC KX-TS2386 UA

buc.

3

788,33

2364,99

7

Server Software 1:C Enterpise 8,Server LICENSE(64)WITH 5 USER
LICENSES+sol SERVER 2012 WITH 5 USER cal

buc.

1

72821,8

72821,8

8

Adaptation Accounting and Billing universal software module based on
1C:Enterprise 8

buc.

1

18344,54

18344,54

9

Server DELL PowerEdge R110 IIIntelXenon E3-1240v2 3,40 Ghz
8MCache,Turbo,Quad Core/8T (69W)32GB Memorz (4*8GB),1600Mhz,Daul
Ranket Volt UDIMM DVD+/-RW,internal Pere H200
AdapterInternal RAID Controller for 3,5 HDDS Powwer Edge T11011 chassis
with Cabled 4*3,5 Hard Driers 2*600GB 15K RPM SAS 6 Gbps 3,5 in Cabled
Hard Drive(RAID 1 configuration)Power Yault RD1000 including backup
software Removable Hard Disck Cartridge for RD100,2TB compressed OnBoard Single Gigabit Network Adapter PS/2 2-button optical secroll mouuse
PS/2 standart keyboard,Windows serverStd Z012R2Proc,5users CAL

buc.

1

72112,31

72112,31

10

UPS Tuncmatik Newtech PRO SE(1KVA/800W)with surge protector Length3
meters:5sockets

buc.

2

5912,46

11824,92

11

Desktop Serioux "office-4590"SF CPU intel core i5-4590 Procesopr (6M
Cache,up to 3,70 Ghz) RAM 2*4gBDDR3 Memorz at 1600Mhz HDD 500 GB
7200 rpm SATA Super Multi DVD writer SATA LAN10/100/1000 NIC
integrated High Definition audio Logitech USB Standard Keyboard Eng/Rus
preprinted Logitech 2 button optical scroll mouse,Mouse pad

buc.

3

10386,22

31158,66

12

UPS Tuncmatik Newtech PRO SE(650VA/360W)with surge protector Length 3
m eters:5 sockets

buc.

3

1497,82

4493,46

13

Monitor Philips 244E5QHAD/00

buc.

3

4000,76

12002,28

14

Wwindows 7 Professional English64bit(includes Windows 8.1Pro*64

buc.

3

3330,69

9992,07

15

Bitdefender Internet Security 2015(3-Three years license)

buc.

3

354,75

1064,25

16

Microsoft Office Home&Business 2013

buc.

3

4355,51

13066,53

17

Containers Euro plastic (1100)

buc.

100

4400

440000

18

Transportation,installation,and training

buc

1

2424,11

2424,11

19

Install LAN:5 conection points (5sockets 6 cat.75m Ethernet cable 6 cat.75m
cable canal

buc.

1

4454,05

4454,05

20

Transportation,instalation and training

buc
.

1

37900,38

37900,38

Total:

804323,49

2. Viceprimarul oraşului Ialoveni, Dl Radu Chilaru, va asigura notificarea
Consiliului concurenţei, respectînd procedurile obligatorii stabilite de legislaţia în
vigoare.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu
ARMAŞU, Primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 15, Împotrivă - 2, Abținuți – 1.

DECIZIE
02-08 Cu privire la vînzarea terenului aferent
Raportori: Sergiu Stog, arhitect-șef, Iurie Saponari, specialist în reglementarea
regimului funciar, Valentin Bogos, jurist.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Vulpe Vasile, Veaceslav Poltavcenco –
consilieri orășenești, Dna Secrieru Ecaterina-petiționar.
În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 1308-XII din 25.07.1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Hotărîrei
Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, art. 14 alin. (2) al Legii nr.
436-XVI din 28.10.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se vinde terenul aferent construcţiei proprietate privată a Dnei Secrieru
Ecaterina, situat în or. Ialoveni, str. Matei Basarab, nr. cadastral 5501202.341,
cu suprafaţa 0,0100 ha.
Preţul de vînzare a terenului este de 3488 lei, conform calculelor:
19873,34 x 65 x 0,0100 x 1,35 x 0,2 = 3488 lei.
2. Achitarea preţului de vînzare a terenului se va efectua prin virament ca plată
unică la conturile trezoriale a Primăriei pînă la încheierea contractului de vînzarecumpărare.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 0, Împotrivă – 0, Abținuți – 21.

DECIZIE
02-08/1 Cu privire la vînzarea terenului aferent
Raportori: Sergiu Stog, arhitect-șef,
În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 1308-XII din 25.07.1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Hotărîrei
Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, art. 14 alin. (2) al Legii nr.
436-XVI din 28.10.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,

DECIDE:
2. Se vinde terenul aferent construcţiei proprietate privată a Dlui Botnari Petru,
situat în or. Ialoveni, str. George Cojbuc, 31/b, nr. cadastral 5501202396, cu
suprafaţa 0,0083 ha.
Preţul de vînzare a terenului este de 2895 lei, conform calculelor:
19873,34 x 65 x 0,0083 x 1,35 x 0,2 = 2895 lei.
2. Achitarea preţului de vînzare se va efectua prin virament ca plată unică la
conturile trezoriale a Primăriei pînă la încheierea contractului de vînzarecumpărare.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.

S-a votat: Pentru – 3, Abținuți – 17, Împotrivă-0.

DECIZIE
02-09 Cu privire la privatizarea loturilor pomicole
Raportori: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Valentin Bogos, jurist.
Au luat cuvîntul: Veaceslav Poltavcenco, Andrei Bolduratu, Oleg Caracuian–
consilieri orășenești, petiționari.
În conformitate cu prevederile art. art. 7, 10, ale Legii nr. 1308-XVIII din
25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului,
art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se privatizează loturile de pămînt din întovărăşirile pomilegumicole
următorilor deţinători de terenuri:
Nr.
Sup
Nr.
Denumirea
Bonit cadastral rafața
Suma
d/o F.N.P
Î.P.L
atea
5501...
ha
lei
Cojocaru
1. Gheorghe
“Livada VIS”
46
107652
0,0616
561,00
2. Olari Valeriu
“Lainer”
48
108551
0.0623
606,00
3. Zeti Galina
“Lainer”
48
108528
0,069
805,00
4. Burlac Boris
”Franionis”
45
1011167
0,0589
494,00
Mironov
5. Serghei
“Livada VIS”
46
107634
0,059
505,65
Covalschi
6. Leonid
“ Agro Sadco”
39
308364
0,0568
412,72
Buinciuc
7. Maria
“Persicul Auriu”
45
1011013
0,0612
513,11
Cazacova
8. Liubovi
“Livada VIS”
46
107727
0,0619
530,51
2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Valentin
Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc.
S-a votat: Pentru – 16, Împotrivă – 0, Abținuți – 4.

DECIZIE
02-10 Cu privire la formarea bunurilor imobile
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica – consilier orășenesc, petiționari.
Sergiu Purcica, președintele ședinței - a propus de a exclude de pe ordine de zi și
de a examina pentru ședința următoare proiectul de decizie.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 91 - XVI din 05.04.2007 privind
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din
25.09.1998 cadastrul bunurilor imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor
imobile nr. 61 din 29.01.1999, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 – XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se formează următoarele bunuri imobile conform tabelului:
Nr.
d/o

Amplasarea

Suprafaţa (ha)

Destinaţia

0.3

Sub construcţii

0.0326

Agricol

1.

Str. Mihai Viteazul

2.

Î. P. Vertina Prim

3.

Sec. 303

0.17

Agricol

4.

Str. Grigore Vieru

0.008

Sub construcţii

5.

Str. Işnovăţ

0.08

Sub construcţii

6.

Str. Basarabia

0.33

Sub construcţii

7.

Str. Mihai Viteazul

0.06

Sub construcţii

8.

Sec. 106

0.5

Agricol

9.

Str. Basarabia

0.01

Sub construcţii

10.

Sec. 109

0.75

Agricol

11.

Str. Timişoara

0.018

Sub construcţii

12.

Str. N. Testemiţeanu

0.03

Sub construcţii

13.

Sec. 109

4.00

Agricol

14.

Str. Alexandru cel Bun

0.002

Sub construcţii

15.

Sec. 106

0.19

Agricol

16.

Str. Alexandru cel Bun

0.02

Sub construcţii

17.

Sec. 109

0.50

Agricol

18.

Str. Alexandru cel Bun

0.0016

Sub construcţii

19.

Str. Alexandru cel Bun

0.015

Sub construcţii

20.

Str. Lev Tolstoi

0.018

Sub construcţii

21.

Str. Ştefan cel Mare

0.0247

Sub construcţii

22.

Str. Ştefan cel Mare

0.0187

Sub construcţii

23.

Str. Basarabia

0.23

Sub construcții

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru a fi exclusă – 11, Abținuți – 5, Împotrivă - 1.

DECIZIE
02-10/1 Cu privire la formarea bunurilor imobile
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Au luat cuvîntul: Victor Gonța, Sergiu Purcica, Oleg Caracuian, Sorin Tozlovanu
– consilieri orășenești.
Sergiu Purcica - a propus de a exclude de pe ordine de zi și de a examina pentru
ședința următoare proiectul de decizie.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 91 - XVI din 05.04.2007 privind
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din
25.09.1998 cadastrul bunurilor imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor
imobile nr. 61 din 29.01.1999, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 – XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1.Se formează următoarele bunuri imobile conform tabelului:
Nr.
Amplasarea
Suprafaţa
Destinaţia
d/o
(ha)
1. str. N. Testemiţeanu
Sub construcţii
0.03
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 8, Abținuți – 12, Împotrivă - 0.

DECIZIE
02-11 Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului apă și
canalizare către SA”Apă Canal Chișinău”
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
În temeiul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din
24.10.2002, art. 4 din Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă, art. 13 alin. (3) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, art. 14 alin. (1) și (3) al Legii
nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acceptă încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare pe un termen de 6 (șase) ani cu
operatorul S.A. Apă-Canal Chișinău;
2. Se instituie Comisia de negociere a contractului, în următoarea componență:
Sergiu Armașu, primar, președintele comisiei;
Valentin Bogos, jurist, secretarul comisiei;
Alexandr Gutium, director, ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”;
Leonid Onceanu, membru, consilier orășenesc;
Sorin Tozlovanu, membru, consilier orășenesc;
3. Se împuternicește Dl Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, să
încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu
apă și de canalizare.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-12 Cu privire la delegarea salariaţilor peste hotarele țării
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 10 din 05.01.2012
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din
Republica Moldova, în legătură cu faptul intenției de înfrățire a orașului Ialoveni
cu entități de peste hotarele țării, art. 14 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc,
DECIDE:
1. Se stabilește că Primarul orașului Ialoveni stabilește și deleagă peste hotare
angajații din cadrul Primăriei, în baza prezentei decizii.
2. Componența delegaților în delegațiile oficiale, în care sunt incluși consilieri
orășenești, urmează a fi coordonată cu președinții de fracțiuni legal constituite în
Consiliul orășenesc Ialoveni.
3. Persoanele care sunt delegate vor depune o informație cu referire la scopul și
rezultatele deplasării.
4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu ARMAȘU, Primarul
orașului Ialoveni.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-13 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi Mun. Pașcani, judeţul Iași, Republica România, în temeiul
scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14 alin. (2),
lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi Mun. Pașcani judeţul
Iași, Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-13/1 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi or.Chișineu-Criș, judeţul Arad, Republica România, în
temeiul scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14
alin. (2), lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi or. Chișineu-Criș,
judeţul Arad, Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-13/2 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi or. Ineu, judeţul Arad, Republica România, în temeiul
scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14 alin. (2),
lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi or. Ineu, judeţul Arad,
Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-13/3 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi Mun. Moreni, judeţul Dîmbovița, Republica România, în
temeiul scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14
alin. (2), lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi Mun. Moreni, judeţul
Dîmbovița, Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-13/4 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi Com. Brebu, judeţul Prahova, Republica România, în
temeiul scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14
alin. (2), lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi Com. Brebu, judeţul
Prahova, Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-13/5 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi or. Cugir, judeţul Alba, Republica România, în temeiul
scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14 alin. (2),
lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi or. Cugir, judeţul
Alba, Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-13/6 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi Mun. Galați, judeţul Galați, Republica România, în
temeiul scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14
alin. (2),
lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n), din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi Mun. Galați, judeţul
Galați, Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-13/7 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi Mun. Medgidia, judeţul Constanța, Republica România, în
temeiul scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14
alin. (2), lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n), din Legea 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi Mun. Medgidia,
judeţul Constanța, Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-13/8 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale
dintre oraşul Ialoveni şi com.Răducăneni, judeţul Iași, Republica România, în
temeiul scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14
alin. (2), lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n), din Legea 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi com. Răducăneni,
judeţul Iași, Republica România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-13/9 Cu privire la aprobarea acordului de înfrăţire
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor economice,
cultural-sportive, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale dintre oraşul Ialoveni
şi or.Gyula, judeţul Bichiș, Republica Ungaria, în temeiul scrisorilor de intenţii reciproce,
prezentate de către părţi, în baza art. 14 alin. (2), lit. k) şi art. 29, alin. (1), lit. n), din
Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire, dintre oraşul Ialoveni şi or. Gyula, judeţul
Bichiș, Republica Ungaria.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrăţire.
Unitarea
administrativ –teritorială
Răducăneni

Primar
Date de contact
Mihai IRIMIA,
Tel./Fax:00-40-232-292438;
primariaraducaneni@yahoo.com
www.comunaraducaneni.ro; pop. 7 200
Mun. PAŞCANI (jud. Iaşi);
Pantazi Dumitru
populaţia 33 745; localitati
Tel: 00 40 0730 607 844
infratite Norvrgia, Ungaria
E-mail: primar@primariapascani.ro; pop. 33 745
Chişineu-Criş (jud. Arad);
Gheorghe Burdan
populaţia 7987;
Tel: 00400722233172
primariachcris@zahoo.com; pop. 7987
or. Ineu (jud Arad); populaţia Călin-Ilie Abrudan
9 260; loc. înfrăţite Franţa
Tel: 0040257511550
(Seynod)
E-mail calin_aburdan@yahoo.com
populaţia 9 260
mun. Moreni,
Constantin Dinu
jud. Dîmboviţa;
Tel: 0040 0245/667.265
pop. 18 687
E-mail: contact@primariamoreni.ro
pop. 18 687
com. Brebu, jud. Prahova;
Adrian Gheorghe Ungureanu
pop. 7 103
Tel: 0040 244.357.521
pop. 7 103
or. Cugir, jud. Alba; pop.21
Teban Adrian Ovidiu
376
Tel: 40-258-751.001
E-mail office@primariacugir.ro
pop.21 376
mun. Galaţi,
Mariu STAN;
jud. Galaţi
pop. 249 432
mun. Medgidia, jud.
Marian Iordachi;
Constanţa
pop 39 780

S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-14 Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc
Ialoveni nr. 01-06 din 14 februarie 2014
Raportor: Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”.
Au luat cuvîntul: Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală, Sergiu
Purcica, Sergiu Armașu-primar, Ion Cujba Radu Chilaru, Părintele Iurie, Olesea Hîncu,
reprezentant ”Ialoveni Online”, Victor Gonța, Vulpe Vasile, Caracuian Oleg - consilieri
orășenești.
S-a propus decizia cu nr.02-14 de fi examinată la ședința următoare a Consiliului
orășenesc.
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 01- 06 din 14 februarie 2014 ”Cu privire la
aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirului nou din oraşul Ialoveni”, stabilirea
taxei pentru rezervarea (arenda) loturilor de înmormîntare” se modifică şi se completează
după cum urmează:
Punctul 2 se completează cu subpunctele 2.1, 2.2, 2.3, în următoarea redacție:
2.1 Pentru sectoarele 1,2,3:
- Gratis, la existența defuncților pînă la gradul II de rudenie înmormîntați în aceste
sectoare, în funcție de existența locurilor disponibile.
2.2 . Pentru sectorul 4:
- Gratis, la prezentarea certificatului de ctitor, eliberat de către părintele bisericii
”Acoperămîntul Maicii Domnului din or. Ialoveni”, în funcție de existența
locurilor disponibile;
- Gratis, la prezentarea certificatului eliberat de Primarului or. Ialoveni, pentru
înmormîntarea personalităților marcante ale or. Ialoveni în funcție de existența
locurilor disponibile;
- 3000 lei pentru rezervarea unui lot alături de rude.
- 5000 lei pentru rezervarea a două loturi alături de rude.
2.3 . Pentru sectorul 5 și celelalte:
- Gratis, pentru înmormîntarea unei persoane.
- 1000 lei pentru rezervarea unui lot alături de rude (maximal 3 loturi).
3. Deciziile nr.02-25 din 04 aprilie 2014 și nr.01-25 din 12 februarie 2015 pentru
completarea deciziei nr. 01-06 din 14 februarie 2014 se abrogă.
S-a votat: Pentru examinarea la ședința următoare – 20.

DECIZIE
02-15 Cu privire la atribuirea terenului pentru stupine
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
Au luat cuvîntul: Veaceslav Poltavcenco, Grosu Gheorghe – consilieri orășenști.
Avînd în vedere cererea Dl Poparcea Vasile cu privire la amplasarea
stupinelor și în temeiul art. 14 alin. (2) lit. i1), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se atribuie terenul cu suprafața de _______ Dl Poparcea Vasile, fără dreptul
de a privatiza, amplasat în extravilan orașului, sectorul 306, pentru
amplasare stupinelor.
2. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință persoanei vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 6, Împotrivă - 1, Abținuți –13.

DECIZIE
02-16 Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei
Raportor: Sergiu Stog, arhitect-șef.
Au luat cuvîntul: Vulpe Vasile, Condrea Igor, Gonța Victor, Onceanu Leonid,
Sergiu Purcica – consilieri orășenești.
Avînd în vedere cererea Dlui Baraghin Mihail, înregistrată cu nr. 49 din
05.02.2016, Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei şi în temeiul
prevederilor pct. 27, 32 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din
30.03.2000 ”Privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor
şi amenajărilor”, în conformitate cu art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd avizul pozitiv al
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite schimbarea destinaţiei, încăperilor proprietate privată, cu nr.
cadastral 5501203440.01, 5501203440.02, 5501203440.03 din garaj, bucătărie de
vară şi construcţie accesorie cu suprafaţa de 107.8 m², în spațiu locativ, amplasat în
or. Ialoveni, str. Timişoara.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Stog, arhitect-şef al orașului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 15, Împotrivă - 0, Abținuți – 5.

DECIZIE
02-16/1 Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei
Raportor: Sergiu Stog, arhitect-șef.
Avînd în vedere cererea Dnei Botea Larisa, înregistrată cu nr. 45 din
03.02.2016, Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei şi în temeiul
prevederilor pct. 27, 32 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din
30.03.2000 ”Privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor
şi amenajărilor”, în conformitate cu art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd avizul pozitiv al
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite schimbarea destinaţiei, a încăperii proprietate privată (apartament),
cu nr. cadastral 5501210167.01.032 din apartament, în atelier de croitorie, cu
suprafaţa totală de 32.2 m², amplasat în or. Ialoveni, str. Danil Sihastru 2, ap.
32.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu Stog,
arhitect-şef al orașului Ialoveni
S-a votat: Pentru – 19, Împotrivă - 0, Abținuți – 1.

DECIZIE
02-16/2 Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei
Raportor: Sergiu Stog, arhitect-șef.
Avînd în vedere cererea administratorului SRL”Tenar”, înregistrată cu nr. 28
din 18.01.2016, Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei şi în temeiul
prevederilor pct. 27, 32 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din
30.03.2000 ”Privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor
şi amenajărilor”, în conformitate cu art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd avizul pozitiv al
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite schimbarea destinaţiei, încăperilor proprietate privată, cu nr.
cadastral 5501204496.01.002 din încăperi comerciale în încăperi locative, cu
suprafaţa totală de 86.0 m², amplasate în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun
5/3, ap.2.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu Stog,
arhitect-şef al orașului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 18, Împotrivă - 0, Abținuți – 2.

DECIZIE
02-17 Cu privire la examinarea cererii privind eliberarea autorizației pentru
jocuri de noroc
Raportor: Valentin Bogos, jurist.
Avînd în vedere cererea depusă de către SRL”SPORTGL”, înregistrată cu nr.
246 din 15.03.2016 și în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) al Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se ia act de cererea înaintată de SRL”SPORTGL”, cu privire la eliberarea
autorizației pentru funcționarea sălii de jocuri de noroc, în or.Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun, 78/1.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Valentin
Bogos, juristul primăriei.
S-a votat: Pentru – 0, Împotrivă – 20, Abținuți - 0.

DECIZIE
02-18 Cu privire la prelungirea itinerarului rutei nr. 35
Raportor: Mihai Railean, specialist.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Igor Condrea, Victor Gonța-consilieri
orășenești.
Avînd în vedere numeroasele solicitări ale locuitorilor oraşului Ialoveni,
sectorului Moldova şi Albeni, în scopul reglementării şi asigurării calitative a
serviciilor publice de transport public local şi interurban din oraşul Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), (2) al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizele
pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acceptă prelungirea itinerarului rutei nr. 35 în sectorul Moldova, pîna la
intersecția str. Moldova - str. Timișoara, şi prelungirea itinerarului rutei nr.
35 în sectorul Albeni, pînă la intersecția str. Grădinilor – str. Valea Crucii.
2. Se pune în sarcina primarului or.Ialoveni să intervină către autorităţile
centrale competente în vederea executării punctului 1 din prezenta decizie
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
ARMAŞU, primar.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-19 Cu privire la acordarea scutirii de plata lunară pentru întreţinerea
copiilor în instituţiile preşcolare
Raportor: Valentina Plamadeala, viceprimar.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 ”Cu
privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de
educaţie preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a
Instrucţiunii Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999”
Cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă”
şi cererile părinţilor, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acordă scutire integrală, de plata lunară pentru întreţinerea în instituţiile
preşcolare a copiilor:
- Gîndea David - a.n. 2010
- Gîndea Stanislav - a.n. 2013
Sursa de acoperire - din alocaţiile prevăzute pentru instituţiile respective.
2. Decizia în cauză se pune în aplicare de la data adoptării şi produce efecte
juridice pînă la 31 decembrie 2016.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina, contabiluluişef.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-20 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 03-14 din 29 aprilie 2015 “Cu
privire la stabilirea indemnizației lunare”
Raportor: Valentin Bogos, jurist.
Avînd vedere cererea Dnei Șavga Olga, înregistrată cu nr. 84 din
24.02.2016, cu privire la abrogarea, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 03-14 din 29 aprilie
2015 ”Cu privire la stabilirea indemnizației lunare”.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dl Bogos
Valentin, jurist.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-21 Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL”Ghervas Petrol”,
SRL”Aflogen”
Raportori: Sergiu Armașu, primar, Elena Palii, specialist principal.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica-consilier orășenesc, Sergiu Armașu-primar.
Avînd în vedere cererea depusă și semnată de către administratorii
SRL”Ghervas Petrol”, SRL”Aflogen” înregistrată cu nr. 065 din 27.01.2016 și în
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se ia act de cererea înaintată de către directorii SRL”Ghervas Petrol”,
SRL”Aflogen”, cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc.
2. Se modifică pct. 11 lit. a) din Decizia nr. 03 - 03 din 23 septembrie 2015 ”Cu
privire la aprobarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii
pentru anul 2016”, după cum urmează: sintagma ”30000” se substituie cu sintagma
”20000”, în rest decizia rămîne fără modificări.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Valentin
Bogos, juristul al primăriei
S-a votat: Pentru – 19, Împotrivă – 0, Abțineri - 1.

DECIZIE
02-22 Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orăşenesc nr.
01-17 din 27 ianuarie 2016
Raportori: Sergiu Armașu, primar, Valentin Bogos, jurist.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Ion Delinschi, Radu Chilaru.
În conformitate cu pct. 7 al Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu
reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM cu nr. 136 din 10.02.2009 și în
temeiul art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE :
1. Se aprobă modificările la punctul 1 din decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr.
01-17 din 27 ianuarie 2016, ”Cu privire la abrogarea deciziei nr. 02-05 din 30
iulie 2015 cu privire la instituirea Comisiei de licitație”, după cum urmează:
- În pct. 2 alin. 1 cuvintele “Sergiu Armașu, Primarul orașului Ialoveni”, se
substituie cu cuvintele ”Radu Chilaru, viceprimar”.
2. În rest decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr.01-17 din 27 ianuarie 2016
rămîne fără de modificări.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate
4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dl Radu Chilaru, viceprimar.
S-a votat: Pentru – 5, Împotrivă – 1, Abțineri - 13.

DECIZIE
02-22/1 Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orăşenesc
nr. 02-10 din 30 iulie 2015
Raportori: Sergiu Armașu, primar, Valentin Bogos, jurist.
În conformitate cu pct. 2 şi 3 al Regulamentului cu privire la activitatea
grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1380 din 10.12.2007 în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI
din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE :
1. Se aprobă modificările la punctul. 1 aliniat. 1 din decizia Consiliului orășenesc
Ialoveni nr. 02-10 din 30 iulie 2015, ”Cu privire la crearea grupului de lucru”,
după cum urmează:
- În pct. 1 alin. 1 cuvintele “Sergiu Armașu, Primarul orașului Ialoveni”, se
substituie cu cuvintele ”Radu Chilaru, viceprimar”.
2. În rest decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr. 02-10 din 30 iulie 2015
rămîne fără de modificări.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate
4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dl Radu Chilaru, viceprimar.
S-a votat: Pentru – 5, Împotrivă – 0, Abțineri - 13.

DECIZIE
02-23 Cu privire la stabilirea programului de lucru în regim non-stop
Raportori: Sergiu Armașu, primar, s-a propus de a respinge proiectul de decizie
din motivul plîngerilor de la cetațeni și pentru a evita careva pericol.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Vulpe Vasile - consilieri orășenești.
Avînd în vedere cererea agentului economic, prin care solicită stabilirea
programului de lucru în regim non-stop, în conformitate cu pct. 5.1.1 al
Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a
unităţilor comerciale şi/sau de prestare servicii de deservire socială şi în temeiul
art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, avizul pozitiv al Comisiei consultative de specialitate în problemele
de drept şi administraţiei publice, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
D E C I D E:
1. Se stabileşte programul de lucru în regim non-stop a unităţii comerciale şi/sau de
prestări servicii de deservire socială agentului economic:
SRL”CALLIDUS GRUP” – prestări servicii alimentație publică BAR ”Guava”.
2. Agenţii economici, la care se stabileşte programul de lucru în regim non-stop,
mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Valentin Bogos,
juristul primăriei.
S-a votat: Pentru – 11, Împotrivă – 3, Abțineri - 5.

DECIZIE
02-24 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de
Stat nr 1304/OTu – 400 din 02.03.2016
Raportor: Bogos Valentin, jurist.
Au luat cuvîntul: Igor Condrea - consilier orășenesc.
Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OTu- 400 din 02.03.2016, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DISPUNE :
1. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
1304/OTu - 400 din 02.03.2016 privind abrogarea deciziei Consiliului
orăşenesc Ialoveni nr. 01-09 din 27.01.2016 ”Cu privire la darea în locațiune
a spațiilor neutilizate”.
2. Se admite notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat și
se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 01-09 din 27.01.2016
”Cu privire la darea în locațiune a spațiilor neutilizate”.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Valentin
Bogos, jurist primăria Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 18, Împotrivă – 1, Abțineri - 0.

DECIZIE
02-25 Darea de seamă a specialistului în problemele perceperii fiscale, despre
activitate în anul 2015
Raportor: Vîrlan Nina, specialist.
Examinînd informaţia prezentată de specialiştii în problemele perceperii
fiscale din cadrul primăriei, cu privire la acumularea impozitelor pentru bunurile
imobiliare şi funciare de la persoanele fizice pe teritoriul oraşului pe anul 2015,
Consiliul orăşenesc constată că impozitul pentru anul 2015 şi restanţa pentru anul
2014 în sumă de 1366564, urmau să fie acumulate. La fel s-a constatat că s-au
acumulat 88,7%, adică 1204480 lei.
Totodată s-au format restanţe la acumularea imozitelor în legătură cu plecarea
contribuabililor peste hotare,litigii referitor la stabilirea proprietarilor, litigii din
cauza neachitării în termen a impozitelor.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului cu nr. 998 din
20.08.2003, privind activitatea serviciului și taxelor locale din cadrul primăriei, art.
14 alin. (2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşănesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se ia act de de informaţia prezentată, (anexă) cu privire la acumularea
impozitelor pentru bunurile imobiliare şi funciare de la persoane fizice pe
teritoriul oraşului pe anul 2015.
2. Specialiştii în problemele perceperii fiscale din cadrul primăriei vor
întreprinde măsuri suplimentare privind acumularea integrală a impozitelor
imobiliare şi funciare pe teritoriul oraşului pe anii 2014 - 2015.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină perceptorilor
fiscali din cadrul primăriei Ialoveni.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-26 Cu privire la repartizarea masei lemnose
Raportor: Dumitru Erecci, specialist în probleme ecologice.
Examinînd informaţia prezentată de Dl Dumitru Erecci, pădurar, specialist în
probleme ecologice, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşănesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se ia act de de informaţia prezentată, (anexă) cu privire la repartizarea masei
lemnoase.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină Dl Dumitru
Erecci.
S-a votat: Unanim

DECIZIE
02-27 Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de
locuit
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primar,Oleg Caracuian, Veaceslav Poltavcenco
- consilieri orășenești, petiționar.
S-a propus: de a crea o comisie în vederea depistării terenurilor din întovărășirile
pomicole pentru alocarea unor categorii de persoane social vulnerabile.
Avînd în vedere cererea Dna Murgeneanu Inessa, înregistrată cu nr. 521 din
17.11.2015 și în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din
25.12.1991 Codul funciar şi materialele prezentate, în temeiul art. 14 alin. (2) al
Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se atribuie Dna Murgeneanu Inessa, familie nou-formată un sector de teren
cu suprafaţa de 0,06 ha, pentru construcţia casei de locuit, pe
str._____________________.
2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei vizate, contra semnătură.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 0, Împotrivă – 18, Abțineri - 1.

DECIZIE
02-27/1 Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei
de locuit
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Avînd în vedere cererea Dl Condrea Vadim, înregistrată cu nr. 395 din
21.09.2015 și în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din
25.12.1991 Codul funciar şi materialele prezentate, în temeiul art. 14 alin. (2) al
Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se atribuie Dl Condrea Vadim, familie nou-formată un sector de teren cu
suprafaţa de 0,06 ha, pentru construcţia casei de locuit, pe
str.__________________.
2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei vizate, contra semnătură.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 0, Împotrivă – 18, Abțineri - 1.

DECIZIE
02-27/2 Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei
de locuit
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Avînd în vedere cererea Dl Rusu Ion, înregistrată cu nr. 554 din 30.03.2016
și în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din 25.12.1991 Codul
funciar şi materialele prezentate, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se atribuie Dl Rusu Ion, familie nou-formată un sector de teren cu suprafaţa
de 0,06 ha, pentru construcţia casei de locuit, pe str.___________________.
2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei vizate, contra semnătură.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 0, Împotrivă – 18, Abțineri - 1.

DECIZIE
02-28 Cu privire la stabilirea relațiilor de colaborare
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primar, Sergiu Purcica, Grosu Gheorghe, Ion
Delinschi, Victor Gonța, Sorin Tozlovanu, Veaceslav Poltavcenco - consilier
orășenesc, Radu Chilaru, viceprimar
S-a propus: Fracțiunea Partidului Democrat a propus de a exclude din puctul 2 al
prezentei decizii sintagma “Managementul deșeurilor solide”.
Dl Sergiu Armașu, primar: În cazul neprelucrării deșeurilor din groapa de gunoi
existentă în orașul Ialoveni în timpul apropiat se așteaptă o catastrofă la nivel
național, în acest caz stimați Consilieri responsabilitatea vă revine fiecărui în
parte.
Prin urmare propun ca proiectul inițial de decizie de pe ordinea de zi să fi pus la
vot în întregimeÎn varianta inițială fără de modificări.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2), lit. j) și k) al Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în scopul aplicării
proiectelor la concursul de selectare a proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul
National de Dezvoltare Regionala (FNDR), în perioada anilor 2017-2020,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se stabilesc legături de colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale din
vecinătatea Orașului Ialoveni, după cum urmează:
- Orașul Codru;
- Comuna Mileștii Mici;
- Satul Costești;
- Satul Sociteni.
2. Primăria orașului Ialoveni va formula scrisori de intenție către autoritățile
localităților menționate, pentru promovarea şi protejarea intereselor
autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul realizării unor acţiuni
sau lucrări de interes comun, în următoarele domenii de intervenție:
- Infrastructura drumurilor regionale și locale;
- Aprovizionarea cu apă și canalizare;
- Eficiența energetică a clădirilor publice;
- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
- Sporirea atractivității turistice.
3. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
ARMAȘU, Primarul orașului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 12, Împotrivă – 3, Abțineri - 5.
DECIZIE

02-29 Cu privire la desemnarea administratorului de buget
Raportor: Elena Palii, specialist principal.
În temeiul art. 24 al Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 Finanțelor publice și
responsabilității bugetar fiscale, art. 20 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.2003
Privind finanțele publice locale, art. 14 alin. (2) lit. n), art. 19 din Legea nr. 436XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, de prevederile setului
metodologic privind eleborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin
ordinul ministrului finanțelor nr. 191 din 31 decembrie 2014, Consiliul orășenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se autorizează Dl Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, cu rolul de
administrator de buget.
2. Administratorul de buget urmează:
- să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației
economice (k2) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) în cadrul unui
subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea
cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții
capitale și a transferurilor interbugetare;
- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției,
alocațiile repartizate prin decizia autorității reprezentative și deliberative din
fondul de rezervă, precum și tranferurile cu destinație specială de la bugetul
de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decît legea
bugetului de stat;
- autoritățile bugetare (Org 1 ) să modifice planurile de alocații între
instituțiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceluiași subprogram
P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autoritățile
bugetare pot modifica resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleiași
funcții (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.
- Instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între nivele K5-K6, cu
respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificației economice de către
instituția superioară.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-30 Cu privire la stabilirea chiriaşului în ordinul de repartiţie
Raportor: Valentin Bogos, jurist.
Examinînd cererea cet. Petru Pădureţ privind schimbarea chiriaşului în
ordinul de repartiţie în temeiul art. 14 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art. 57 al Codului cu privire la locuinţe al
RSSM, nr. 306 din 03.06.1983, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. A schimba în ordinul de repartiţie eliberat pe numele cetăţeanului Goian
Nicolau Ana, anul naşterii 06.01.1969 - chiriaşul principal din apartamentul
cu nr. 50 din str. Alexandru cel Bun, 5/4, or.Ialoveni.
2. A elibera un alt ordin de repartiţie a spaţiului locativ pentru apartamentul nr.
50 din str. Alexandru cel Bun, 5/4, cu înscrierea chiriaşului principal în
persoana cet. Petru Pădureţ, anul naşterii 10.02.1982.
3. Î.M”Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni”, va elibera ordin de repartiţie,
conform prezentei decizii.
4. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Valentin
Bogos, secretarul interimar al Consiluilui orăşenesc.
S-a votat: Pentru – 1, Împotrivă – 11, Abțineri - 4.

DECIZIE
02-31 Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului orăşenesc în
instanţele de judecată
Raportor: Bogos Valentin, jurist.
Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primar, Sergiu Purcica, Ion Frunze, Sorin
Tozlovanu - consilieri orășenești.
S-a propus: Sergiu Purcica a propus de a modifica prezenta decizie și a adăuga
punctul 2, 3, 4 cu următorul text:
2.Dl Tudor Lazăr, avocat se numește reprezentant al Consiliului orășenesc
Ialoveni în instanțele de judecată cu toate drepturile părții în proces stabilite la
art. 81 al Codului de Procedură civilă al RM, pentru a reprezenta Consiliul
orășenesc Ialoveni pe dosarul Primarul or.Ialoveni către Consiliul orășenesc
Ialoveni.
3.Taxa pentru serviciile prestate de avocat se stabilește în mărime de 5000 lei
pentru fiecare caz în parte.
4.Sursa de acoperire din supravenit format de la plata taxelor și impozitelor
locale.
În varianta finală s-a pus spre vot cu următorul text redactat:
În temeiul art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul Comisiei
consultative de specialitate în problemele de drept şi administraţie publice,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Dl Nicolae Fală, avocat se numeşte reprezentant al Consiliului orășenesc
Ialoveni în instanțele de judecată cu toate drepturile părții în proces stabilite
de art. 81 al Codului de Procedură Civilă al RM, pentru a reprezenta
Consiliul orășenesc Ialoveni pe dosarul Covaș Vasile împotriva Consiliului
orășenesc Ialoveni.
2. Dl Tudor Lazăr, avocat se numește reprezentant al Consiliului orășenesc
Ialoveni în instanțele de judecată cu toate drepturile părții în proces stabilite
la art. 81 al Codului de Procedură civilă al RM, pentru a reprezenta Consiliul
orășenesc Ialoveni pe dosarul Primarul or.Ialoveni către Consiliul orășenesc
Ialoveni.
3. Taxa pentru serviciile prestate de avocat se stabilește în mărime de 5000 lei
pentru fiecare caz în parte.
4. Sursa de acoperire din supravenit format de la plata taxelor și impozitelor
locale.
5. Se împuternicește Dl Armașu Sergiu, primarul orașului Ialoveni să încheie
contracte în baza prezentei decizii.
S-a votat: Pentru – 15, Împotrivă – 5.

DECIZIE
02-32 Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
Au luat cuvîntul: Victor Gonța, Oleg Caracuian, Onceanu Leonid, Sergiu Purcica
- consilieri orășenești, Mîța Lilia, Radu Chilaru – viceprimar, Sergiu Armașu primar.
Pentru suplinirea funcției publice de secretar al Consiliului orășenesc
Ialoveni în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 158-XVI din
04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și a
procesului verbal al ședinței comisiei de concurs pentru ocupararea funcției publice
vacante de secretar al Consiliului orășenesc Ialoveni, Hotărîrea Guvernului nr. 331
din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, art. 14 alin. (2) lit. u), art.
38 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică
locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
4. Se ia act de rezultatele concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
de secretar al Consiliului orășenesc Ialoveni (hotărîrea comisiei se
anexează).
5. Se numește Dna Mîța Lilia, cîștigătoare a concursului, în funcția de secretar
al Consiliului orășenesc Ialoveni, începînd cu 14.04.2016 cu salarizarea în
conformitate cu legislația în vigoare (fișa postului se enexează).
6. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință persoanei vizate.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 8, Împotrivă – 2, Abținuți - 10.

DECIZIE
02-33 Cu privire la trecerea în proprietate a terenului de pe lîngă casă
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Au luat cuvîntul: Veaceslav Poltavcenco, Sergiu Purcica-consilieri orășești.
În conformitate cu prevederile art.11 al Codului funciar al Republicii
Moldova, materialele prezentate și anexate de Dna Kaminskii Eugenia şi în
temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrşia publică locală, Consiuliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Trecerea în proprietatea Dnei Kaminskii Eugenia, locuitoare a or. Ialoveni, str.
Petru Ştefănucă, 36”A”, sectorul de teren ocupat de casă cu suprafaţa de 0,0672 ha
cu numărul cadastral 5501213.160 conform certificatului de moştenitor testamentar
nr. 5322 din 25 septembrie 2015, eliberîndu-i titlu de proprietate.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Iurie Saponari,
specialist în reglementarea regimului funciar.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-34 Cu privire la formarea bunurilor imobile şi întroducerea lor în
domeniul public și privat al Administraţiei Publice Locale
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu – primar, Sorin Tozlovanu, Sergiu Purcica, Oleg
Caracuian, Victor Gonța, Igor Condrea, Veaceslav Poltavcenco – consilieri
orășenești, Radu Chilaru – viceprimar.
S-a propus: de a modifica și a adăuga sintagma: ”și privat “ în denumirea deciziei
de a exclude punctul 6.din table cu sintagma “sens giratoriu”.
de a include punctul 2. în prezenta decizie după cum urmează:
Nr.
d/o
Amplasarea
Suprafaţa (ha)
Destinaţia
1.
Str.Testimițeanu
0.03
Sub construcții
S-a votat: Unanim.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 91 - XVI din 05.04.2007 privind
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din
25.09.1998 cadastrul bunurilor imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor
imobile nr. 61 din 29.01.1999 și în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI
din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se formează şi se întroduc în domeniul public al Administraţiei Publice Locale
următoarele bunuri imobile conform tabelului:
Nr.
d/o
Amplasarea
Suprafaţa (ha)
Destinaţia
1.
Sec. 214 Gunoişte
Amenajat
4.37
2.
Sec. 308 Cimitirul nou
Amenajat
2.6251
3.
Sec. 202, Parc Moldova
Amenajat
10.96
4.
Sec. 308, Stadion şes. Mardari
Amenajat
0.30
5.
Sec. 308, Stadion Cimitirul nou
Amenajat
0.64
6.
Sec. 213, Monument Centru
Amenajat
0.1928
7.
Sec. 209 Parc Huțuleuca
Amenajat
1.5281
8.
str.Prieteniei
Amenajat
0.1615
2. Se formează și se întroduce în domeniul privat al Administrației Publice Locale
bunul imobil conform tabelului:
Nr.
d/o
Amplasarea
Suprafaţa (ha)
Destinaţia
1.
Str.Testimițeanu
0.03
Sub construcții
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
Radu Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Unanim cu modificările propuse.

DECIZIE
02-34/1 Cu privire la examinarea situației create în trafic str. Prieteniei, 13
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu – primar, Sergiu Purcica, Oleg Caracuian,
Veaceslav Poltavcenco – consilieri orășenești, Cetățeni.
Avînd în vedere demersul unui grup de consilieri cu privire la ameliorarea
traficului rutier în perimetrul str. Prieteniei, 13 și în conformitate cu prevederile art.
14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se ia act de inițiativa unui grup de Consilieri întru rezolvarea problemei
traficului rutier pe str. Prieteniei, 13.
2. Se crează grupul de lucru în următoare componenţă:
- Reprezentantul Inspectoratului Naţional de Patrulare Ialoveni;
- Sergiu Stog, arhitector-şef al oraşului Ialoveni;
- Reprezentantul SA”Drumuri Ialoveni”.
3. Se pune în sarcina Dl Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni de a interveni
către autoritățile competente pentru soluționarea problemei create.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-35 Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi
scoaterea lor la licitaţie publică
Raportor: Iurie Saponari, specialist în reglementarea regimului funciar.
Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Ion Frunze, Veaceslav Poltavcenco-consilieri
orășenești, Sergiu Stog - arhitect-șef, cetățeni, Sergiu Armașu – primar.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 91-XVI din 05 aprilie 2007 privind
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din 25
septembrie 1998 privind cadastrul bunurilor imobile, Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea
bunurilor imobile nr. 61 din 29 ianuarie 1999 şi a Regulamentului privind licitaţiile
cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 136 din 10.02.2009 şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor
consultative de specialitate pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniul public
local şi juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale,
art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se includ în lista terenurilor pasibile de privatizare, loturile conform tabelului;
2. Se scot la licitaţie publică terenurile sub construcţii conform tabelului:
Nr. d/o Amplasarea

1.

Str. Petre Ştefănucă

Nr.
cadastral
5501...

209.455

Suprafaţa
(ha)
Destinaţia

0.0035

Sub
construcţii

Preţ iniţial
(lei)

4521

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 8, Împotrivă – 5, Abținuți - 7.

DECIZIE
02-36 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 04-08 din
22.12.2015
Raportor: Sergiu Purcica – consilier orășenesc
În temeiul art.14 alin. (2) al Legii 436 – XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă modificările ce se operează în decizia Consiliului orășenesc
Ialoveni cu nr. 04-08 din 22.12.2015 “Cu privire la aprobarea rezultatelor
licitației publice de vînzare a bunului imobil din 07.09.2015”, după cum
urmează:
a) În denumirea deciziei cuvîntul “vînzare”, se substituie cu cuvîntul ”arendă”,
în rest decizia rămîne fără schimbări.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pun în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul orașului Ialoveni.
S-a votat: Unanim.

DECIZIE
02-37 Cu privire la abrogarea și modificarea deciziei Consiliului orăşenesc 0219 din 30 iulie 2015 ”Cu privire la constituirea comisiei de concurs”
Raportor: Sergiu Purcica – consilier orășenesc.
Au luat cuvîntul: Oleg Caracuian, Sergiu Purcica, Sorin Tozlovanu, Ion Frunze,
Veaceslav Poltavcenco, Sergiu Stog - arhitect-șef, cetățeni, Sergiu Armașu –
primar.
În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
4. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 02-19 din 30 iulie 2015
”Cu privire la constituirea comisiei de concurs”.
5. Se instituie Comisia pentru desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul Primăriei oraşului Ialoveni şi se aprobă
componenţa nominală după cum urmează:
1. Sergiu Armașu, Preşedinte al comisiei de concurs;
2. _________________, secretar al Consiliului orăşenesc, secretar al comisiei
de concurs;
3. Elena Palii, specialist, preşedintele Comitetului Sindical;
4. Victor Gonța, consilier orăşenesc;
5. Igor Condrea, consilier orăşenesc;
6. Andrei Bolduratu, consilier orăşenesc;
7. Sergiu Purcica, consilier orăşenesc;
8. Ion Cujba, consilier orăşenesc;
9. _________________, reprezentantul aparatului președintelui raionului
Ialoveni.
6. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate.
7. Se stabileşte că în caz de eliberarea membrilor comisiei de concurs din
funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de
persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi
decizii.
8. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dl Sergiu
Armașu, primarul orașului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 11, Împotrivă – 8, Abținuți - 1.

DECIZIE
02-38 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile
Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în
imposibilitatea de a le semna
Raportor: Sergiu Purcica – consilier orășenesc, președintele ședinței.
În temeiul art. 20 alin. (1), al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se desemnează Dl Onceanu Leonid, consilier orăşenesc, să semneze
deciziile Consiliului orăşenesc din 14 aprilie 2016 în cazul în care preşedintele
şedinţei Dl Sergiu Purcica se va afla în imposibilitatea de a le semna.
S-a votat: Unanim.

Preşedintele şedinţei

Sergiu Purcica

Secretar interimar
al Consiliului orăşenesc

Valentin Bogos

