REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROCES – VERBAL NR. 03
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
ORĂŞENESC IALOVENI

din 27 mai 2016

Total membri ai Consiliului

- 23

Dintre ei prezenţi

- 20

Au lipsit motivat

- 1 (Frunză Vladislav)

A lipsit nemotivat

- 2 (Cernat Serghei, Onceanu Leonid)

Preşedintele şedinţei:
A asistat:

Victor Gonța,
consilier orăşenesc
Valentin Bogos,
secretarul interimar al Consiliului orăşenesc

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la situația economico-financiară a ÎM”Gospodăria Locativ Comunală
Ialoveni” și examinarea prescripției privind lichidarea iregularităților constatate în
cadrul inspectării financiare complexe efectuate.
Raportor: Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală
Ialoveni”.
2. Cu privire la interzicerea depozitării deșeurilor menajere solide din alte localități
pe teritoriul orașului Ialoveni.
Raportor: Oleg Caracuian, consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni.
3. Cu privire la îmbunătățirea calității iluminatului stradal în orașul Ialoveni.
Raportor: Victor Gonța, consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni.
4. Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni.
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
5. Cu privire la redenumirea grădiniței de copii nr. 5, ”Licurici”.
Raportor: Tatiana Vrajmaș, director grădinița de copii ”Licurici”. EXCLUSĂ
6. Cu privire la identificarea terenului pentru groapa “Beker”.
Raportor: Erecci Dumitru, specialist în probleme ecologice.
7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe la ÎM”Gospodăria Locativ Comunală
Ialoveni”.
Raportor:Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală
Ialoveni”.
8. Cu privire la situația economico-financiară a ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni”
și examinarea prescripției privind lichidarea iregularităților constatate în cadrul
inspectării financiare complexe efectuate.
Raportor: Nicolae Bejan, director ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni”
9. 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.
Președinte al ședinței a fost ales:
Dl Victor Gonța, consilier orășenesc.
S-a votat unanim
La ședință au luat cuvîntul și s-a propus:
Dl Sorin Tozlovanu, consilier orășenesc, a propus de a include pe ordinea de zi
adăugător un proiect de decizie care a trecut prin comisiile de specialitate și anume
decizia cu nr. :
- 03-10 Cu privire la construcția sistemului centralizat de canalizare de pe
str.Bucovina;
Dl Sergiu Armașu, primar al orașului Ialoveni, a propus de a include pe
ordinea de zi adăugător un proiect de decizie care a trecut prin comisiile de
specialitate și anume decizia cu nr.:

- 03-11 Cu privire la aprobarea contribuției financiare în cadrul programului
Fondului de Granturi Mici, ediția II-2016;
Dl Victor Gonța, consilier orășenesc, președintele ședinței, a propus de a
include pe ordinea de zi adăugător două proiecte de decizii care a trecut prin
comisiile de specialitate și anume deciziile cu nr.:
- 03-12 Cu privire la rectificarea bugetului orașului și alocarea mijloacelor
financiare;
- 03-13 Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului orășenesc ialoveni în
instanțele de judecată.
Dl Oleg Caracuian, consilier orășenesc a propus de a exclude de pe ordinea zi
decizia nr. 03-04 cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni
(din motiv că dna Mîța Lilia a depus acțiune în instanța de judecată).
S-a votat pentru a exclude de pe ordinea de zi decizia cu nr. 03-04
Pentru - 12, Abținuți – 8.
Decizia 03-05 cu privire la redenumirea grădiniței de copii nr. 5 Licurici – s-a
exclus de pe ordinea de zi.
S-a pus la vot ordinea de zi cu adăugările și modificările propuse mai sus,
s-a decis de a include pe ordinea de zi următoarele decizii:
- 03-10 Cu privire la construcția sistemului centralizat de canalizare de pe
str.Bucovina;
- 03-11 Cu privire la aprobarea contribuției financiare în cadrul programului
Fondului de Granturi Mici, ediția II-2016;
- 03-12 Cu privire la rectificarea bugetului orașului și alocarea mijloacelor
financiare;
- 03-13 Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului orășenesc ialoveni în
instanțele de judecată.
S-a votat unanim.

După aprobarea ordinii de zi a fost luată o pauză unde la data de 02.06.2016 a
fost înregistrat demersul președintelui ședinței Dl Victor Gonța de a prelungi
ședința Consiliului orășenesc Ialoveni din 27.05.2016 la data de 03.06.2016 la
orele 14.00 în sala de ședințe a primăriei orașului Ialoveni.

La data de 03.06.2016 a fost prelungită ședința cu prezența a 17
Consilieri din cei 23 aleși, unde s-a examinat:

DECIZIE
03-01 Cu privire la situația economico-financiară a ÎM”Gospodăria Locativ
Comunală Ialoveni” și examinarea prescripției privind lichidarea
iregularităților constatate în cadrul inspectării financiare complexe efectuate
Raportor:Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”.
A luat cuvîntul: Victor Gonța, consilier orășenesc.
Examinînd informaţia prezentată de Dl Alexandr Gutium, director
ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”, Cu privire la situația economicofinanciară a ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”, examinarea prescripției
privind lichidarea iregularităților constatate în cadrul inspectării financiare
complexe efectuate și avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor consultative
de specialitate 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 informaţia prezentată, cu privire la situația economico-financiară la
ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”.
2. Se ia act de rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la
ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”(anexă).
3. Se pune în sarcina Dl Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ
Comunală Ialoveni” întreprinderea măsurilor în vederea lichidării
iregularităților depistate.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină Dl Radu
Chilaru, viceprimar al orașului Ialoveni.
S-a votat unanim.

DECIZIE
03-02 Cu privire la interzicerea depozitării deșeurilor menajere solide din alte
localități pe teritoriul orașului Ialoveni
Raportor: Oleg Caracuian, consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni.
Au luat cuvîntul: Victor Gonța, Oleg Caracuian (a propus ca prezenta decizie să
fie executată în termen de 90 de zile cu aducerea spre cunoștință consilierilor),
Vulpe Vasile, Tozlovenu Sorin, Cujba Ion, Ursuleac Alexei, consilieri orășenești;
Gutium Alexandr director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”;
Chilaru Radu, viceprimar;
Sergiu Armașu, primar al orașului Ialoveni (a menționat faptul că contractele nu
au fost încheiate recent dar de fosta conducere a ÎM”Gospodăria Locativ
Comunală Ialoveni” și la moment nu este posibil juridic de a rezilia contractele).
În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală și avînd în vedere că la moment la gunoiștea
orașului Ialoveni se depozitează deșeuri menajere solide din alte localități,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se interzice depozitarea și prelucrarea deșeurilor menajere solide din alte
localități pe teritoriul orașului Ialoveni.
2. Se pune în sarcina Administrației publice locale și conducerii
ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni” de a găsi soluții în vederea
rezolvării problemei create și informarea Consiliului orășenesc Ialoveni în
termen de 90 de zile despre măsurile întreprinse.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dl Sergiu Armașu,
primarul orașului Ialoveni.
4.
S-a votat: Pentru – 16 cu modificări, Împotrivă - 0, Abținuți – 1.

DECIZIE
03-03 Cu privire la îmbunătățirea calității iluminatului stradal în orașul
Ialoveni
Raportor: Victor Gonța, consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni.
Au luat cuvîntul: Oleg Caracuian (a solicitat ca prezenta decizie să fie executată
în termen de 30 zile), Vulpe Vasile, Victor Gonța, Sorin Tozlovanu (a menționat
că urmează de depistat sursa de acoperire în cazul în care vor fi schimbate
întrerupătoarele sau fot elementele), Frunze Ion (a explicat mecanismul de
deconenctare a iluminatului centralizat pe timp de noapte în orașul ialoveni),
Ursuleac Alexei, Luca Eugen, consilieri orășenești;
Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni (a adus spre cunoștință Consilierilor
că nu dispunem de surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor, în cazul
unor lucrări adăugătoare și acoperirea cheltuielilor)
Elena Palii, specialist pentru planificare.
În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. q), al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală 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, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se stabilește program fără întreruperi pe timp de noapte a iluminatului
stradal, pe întreg teritoriul orașului Ialoveni.
2. Termenul de realizare a prezentei decizii este 30 de zile calendaristice.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu
Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru – 13, Împotrivă - 0, Abținuți – 4.

DECIZIE
03-04 Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni
Raportor: Sergiu Armașu, primar.
A luat cuvîntul: Oleg Caracuian, consilier orășenesc.
Pentru suplinirea funcției publice de secretar al Consiliului orășenesc
Ialoveni, în baza Procesului verbal al ședinței comisiei de concurs pentru
ocupararea funcției publice vacante de secretar al Consiliului orășenesc Ialoveni, a
cererii prealabile a Dnei Mîța Lilia, 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, Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind
salarizarea funcționarilor publici și avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor
consultative de specialitate în temeiul 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:
1. Se ia act de rezultatele concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
de secretar al Consiliului orășenesc Ialoveni (hotărîrea comisiei se
anexează).
2. Se numește Dna Mîța Lilia, cîștigătoare a concursului, în funcția de secretar
al Consiliului orășenesc Ialoveni, începînd cu _________ salarizarea în
conformitate cu legislația în vigoare.
3. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință persoanei vizate.
4. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru a fi exclusă - 0, Abținuți – 12, Împotrivă - 8.
(la ședința din 27.05.2016)

DECIZIE
03-05 Cu privire la identificarea terenului pentru groapa ”Beker”
Raportor: Erecci Dumitru, specialist în probleme ecologice.
Au luat cuvîntul: Sorin Tozlovanu, Victor Gonța, consilieri orășenești;
Sergiu Armașu, primar al orașului Ialoveni.
Vulpe Vasile, consilier orășenesc, (a propus de a exclude de pe ordinea de zi
pentru ședința viitoare a Consiliului orășenesc).
Avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate în
temeiul În temeiul art. 14 alin. (1), (2), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se pune în sarcina Dl Radu Chilaru, viceprimar, identificarea
terenului pentru groapa ”Beker” cu suprafața de 0,05ha, amplasată în
extravilanul orașului Ialoveni.
2. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință locuitorilor orașului.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
Dumitru Erecci, specialist în probleme ecologice.
S-a votat: Pentru a fi exclusă - 14, Abținuți – 2.

DECIZIE
03-06 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale ÎM”Gospodăria Locativ
Comunală Ialoveni”
Raportor:Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”.
Au luat cuvîntul: Oleg Caracuian, Ion Cujba, consilier orășenesc.
În temeiul pct. 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele
fixe și avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate,
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 acceptă demersul ÎMGLC Ialoveni şi se permite casarea mijloacelor fixe, în
baza documentației prezentată de întreprindere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea
Sac ACD-300
Cîntar
Ustanovka C-231
Computator LG
Dulap
Masă
Musorovoz KO4133307
Boiler electric
Motopompă
Ferestrău cu benzină
Calculator "Samsung"
TOTAL:

Cod
16820770
168207
168207
148470
16940330
16940330
158705
16851629
14841350
16820740
148470

Anul procurării
1987
1981
1992
2004
2006
2006
1993
2003
2007
2009
2008

Valoarea iniţială de Uzura
bilanţ
calcul (%)
12400
100
6500
100
1973,33
100
6802
100
1280
100
850
100
34446
100
1250
100
3775
100
4750
100
11000
100
85026,33

2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dl Alexandr Gutium, director
ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu Chilaru
viceprimarul oraşului Ialoveni.
S-a votat: Pentru - 14, Abținuți – 2.

DECIZIE
03-07 Cu privire la situația economico-financiară la ÎM”Piața Agroindustrială
Ialoveni” și examinarea prescripției privind lichidarea iregularităților
constatate în cadrul inspectării financiare complexe efectuate
Raportor: Nicolae Bejan, director ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni”(nu a fost
prezenta la data de 03.06.2016, dar sa expus la comisiile de specialitate)
A luat cuvîntul: Dl Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni.
Examinînd informaţia prezentată de Dl Nicolae Bejan, director ÎM” Piața
Agroindustrială Ialoveni”, Cu privire la situația economico-financiară a ÎM” Piața
Agroindustrială Ialoveni”,examinarea prescripției privind lichidarea iregularităților
constatate în cadrul inspectării financiare complexe efectuate și avînd în vedere
avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate 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 informaţia prezentată, cu privire la situația economico-financiară
la ÎM” Piața Agroindustrială Ialoveni”.
2. Se ia act de rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la ÎM”Piața
Agroindustrială Ialoveni”(anexă).
3. Se aprobă planul de măsuri în scopul înlăturării încălcărilor depistate în
rezultatul inspectării financiare complexe (conform anexei).
4. Se pune în sarcina Dl Nicolae Bejan, director ÎM”Piața Agroindustrială
Ialoveni” întreprinderea măsurilor în vederea lichidării iregularităților
depistate.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină Dl Radu
Chilaru viceprimarul orașului Ialoveni.
S-a votat: Pentru - 13, Abținuți – 2.

DECIZIE
03-08 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.
În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1), al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se desemnează Dl Sorin Tozlovanu, consilier orăşenesc, să semneze
deciziile Consiliului orăşenesc din 27 mai 2016 în cazul în care preşedintele
şedinţei Dl Victor Gonța se va afla în imposibilitatea de a le semna.
S-a votat: Pentru - 15, Abținuți – 1.

DECIZIE
03-09 Cu privire la construcția sistemului centralizat de canalizare de pe
strada Bucovina
Raportor: Sorin Tozlovanu, consilier orășenesc.
Avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor consultative de
specialitate în temeiul art. 14 alin. (1), (2) lit. f), al Legii nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 4 alin. (1) lit. (c), al Legii nr.
435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, având în vedere
cererea locuitorilor de pe strada Bucovina privind construcția sistemului centralizat
de canalizare,
DECIDE:
1. Se permite amplasarea și construcția sistemului de canalizare pe
strada Bucovina din orașul Ialoveni.
2. Se pune în sarcina dl Radu Chilaru, viceprimar al orașului Ialoveni, să
coordoneze proiectul de execuție a lucrărilor cu toate serviciile
desconcentrate raionale necesare.
3. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință locuitorilor de pe str.
Bucovina.
4. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, primarul orașului Ialoveni.
S-a votat unanim.

DECIZIE
03-10 Cu privire la aprobarea contribuției financiare în cadrul programului
Fondul de Granturi Mici, ediția II-2016
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.
Au luat cuvîntul: Sorin Tozlovanu, Victor Gonța, consilieri orășenești.
Sergiu Armașu, primar al orașului Ialoveni.
Avînd în vedere scrisoarea Fundației ”Fundacja Solidarnosci Miedzvnarodowej”
în Republica Moldova, privind acceptarea spre finanțare a proiectului depus de
Primăria orașului Ialoveni în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte ”FGM”, în
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), (3), al Legii nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă contribuția financiară în cadrul proiectului Fondul de Granturi
Mici, ediția II-2016, în sumă de 200 000 lei, cu acoperire din supravenituri;
2. Se aprobă deschiderea codului IBAN special destinat pentru gestionarea
mijloacelor financiare ale proiectului;
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dl Sergiu
ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni.
S-a votat: Pentru - 15, Abținuți – 1.

DECIZIE
03-11 Cu privire la rectificarea bugetului orasului si alocarea mijloacelor
financiare
Raportor: Sergiu Armașu, primar al orașului Ialoveni
Au luat cuvîntul: Oleg Caracuian (a propus de a aloca suma de 15000 lei pentru
participarea lui Dan Castrașan la competiții), Victor Gonța, Ion Delinschi,
consilieri orășenești.
Avînd în vedere demersul Federației de lupte din Republica Moldova,
înregistrat cu nr. 474 din 23.05.2016, 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 și avînd în
vedere avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate, în temeiul art. 14
alin. (2), lit. n), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
I.

Se aloca 15.0 mii lei din Fondul de Rezervă pentru acordarea ajutorului
unic Dl Castrașan Dan pentru participarea la Campionatul European la
lupte greco - romane care se desfășoară în or. Stockholm (Suedia).
S-a votat unanim.

DECIZIE
03-12 Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului orăşenesc Ialoveni
în instanţele de judecată
A luat cuvîntul: Oleg Caracuian, consilier orășenesc.
Radu Chilaru, viceprimar.
Sergiu Armașu, primar al orașului Ialoveni.
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 publică,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Dl Caracuian Oleg, consilier orăşenesc, se numește reprezentant al
Consiliului orăşenesc Ialoveni în instanţele de judecată cu toate drepturile
părţii în proces stabilite la art. 81 al Codului de Procedură Civilă al
Republicii Moldova, pentru a reprezenta Consiliul orășenesc Ialoveni în
instanța de judecată dosarul civil, Mîța Lilia către Consiliul orășenesc
Ialoveni.
2. Se împuterniceşte Primarul orașului Ialoveni dl Sergiu Armașu să elibereze
procură dlui Caracuian Oleg, consilier orăşenesc.
S-a votat unanim.

Preşedintele şedinţei

Victor Gonța

Secretar interimar
al Consiliului orăşenesc

Valentin Bogos

