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REPUBLICA   MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 

 

 

PROCES – VERBAL  NR. 05 

 

 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 

ORĂŞENESC IALOVENI 

 

 

din 01 noiembrie 2016 

 

 

 

             Total membri ai Consiliului    -  23 

             Dintre ei prezenţi                     - 20  

             Au lipsit motivat                      -  0 

             A lipsit nemotivat                  - 3  (Cernat Serghei, Vulpe Vasile, Caracuian 

Oleg), Condrea Igor, a întîrziat la 

ședință și nu a participat la vot 

asupra deciziei cu nr.05/06 cu 

privire la rectificarea bugetului 

orașului și alocarea mijloacelor 

financiare) 

 

 

 

 

                 Preşedintele şedinţei:                                               Ion Cujbă, 

                                                                           consilier orăşenesc 

                  A asistat:                                                           Valentin Bogos, 
                                       secretar interimar al Consiliului orăşenesc      
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                                                 ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni. 

  Raportor: Sergiu Armașu, primar. 

2. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2017. 

  Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

3. Cu privire la aprobarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 

pentru anul 2017. 

  Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

4. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2017 în prima lectură. 

  Raportor: Galina Savin, contabil-șef; 

5. Cu privire la corelarea bugetului orașului Ialoveni cu Legea bugetului de stat pe anul 

2016. 

  Raportor: Elena Palii, specialist. 

6. Cu privire la rectificarea bugetului orașului și alocarea mijloacelor financiare. 

  Raportor: Elena Palii, specialist. 

7. Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru îmbunătățirea serviciului de apă 

și canalizare în orașul Ialoveni. 

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar. 

8. Cu privire la casarea și/sau înstrăinarea prin licitație publică a tehnicii speciale din 

sectorul de amenajare și înverzire a primăriei orașului Ialoveni. 

 Raportor: Nicolae Cojocaru, maistru-sectorul de amenajare și înverzire. 

9. Cu privire la vînzarea terenului aferent. 

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar, Valentin Bogos, jurist. 

10. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Fîntînel”. 

  Raportori: Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

11. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Lunca 

Verde”. 

  Raportori: Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

12. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Vertina 

Prim” 

  Raportori: Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

13.  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 Ion Cujbă, consilier orășenesc.   

                                                S-a votat unanim. 

 

Președintele ședinței a luat cuvîntul și a propus: 

De a pune la vot ordinea de zi ca bază și cu adăugiri cu următoarele chestiuni pentru 

ordinea de zi: 

05/14 Cu privire la aprobarea modificărilor și complectărilor la decizia Consiliului 

orășenesc nr.04-05 din 14 septembrie 2016”Cu privire la privatizarea loturilor pomicole”. 

05/15 Cu privire la scutirea de plată pentru rezervarea lotului în cimitir. 

Decizia 05/09 Cu privire la vînzarea terenului aferent – de exclus de pe ordinea de zi. 

                                                 S-a votat unanim. 
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S-a examinat proiectele de decizii: 

 
DECIZIE 

 

05/01 Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului orășenesc 

Ialoveni 

 Raportor: Sergiu Armașu, primar. 

Au luat cuvîntul: Victor Gonța, Ion Cujbă, Veaceslav Poltavcenco, consilieri 

orășenești. 

 

         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 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 privind 

salarizarea funcționarilor publici, în temeiul art.14 alin.(2) lit.u), art.38 alin.(1) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 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 - 8, Abținuți – 11, Împotrivă – 0. 
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           DECIZIE 

 

05/02 Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2017 

Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

Au luat cuvîntul: Ion Cujbă, Sorin Tozlovanu, Alexei Ursuleac, consilieri 

orășenești. 

Dl Sorin Tozlovanu, consilier orășenesc a propus de a nu majora taxele locale 

pentru anul 2017 și de a menține în vigoare taxele locale la fel ca în anul 2016. 

 

         În  conformitate cu  prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova nr.93-

XV din 01 aprilie 2004, Titlul-VII Taxele locale și în temeiul art.14 alin.(2) lit.a) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă şi se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2017 pe teritoriul 

oraşului Ialoveni următoarele taxe locale:  

a) taxa pentru amenajarea teritoriului; 

b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului Ialoveni; 

c) taxa de  plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei); 

d) taxa de aplicare a simbolicii locale; 

e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii; 

f) taxa de piaţă; 

i)   taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru  

     rutele orăşeneşti; 

j)  taxa pentru parcare; 

q)  taxa pentru dispozitivile publicitare. 

2. Se stabilesc scutiri integrale de: 

- taxa pentru amenajarea teritoriului-fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de 

fermieri) care au atins vîrsta de pensionare; 

- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii–persoane care practică 

activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează 

sicrie, coroane, flori false, ghirlande; 

- taxa de plasare a publicităţii–producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de 

publicitate plasată pe trimiterile poştale; 

- taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului–organizatorii 

licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, 

acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi 

patrimoniului oraşului. 
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  Subiecţi ai impunerii  sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în 

calitate de întreprinzător. 
Denumirea taxei Baza impozabilă a  

obiectului 

Unitatea de măsură a cotei 

a)Taxa pentru 

amenajarea 

teritoriului. 

Numărul mediu scriptic 

trimestrial al salariaţilor 

şi/sau fondatorii 

întreprinderilor în cazul în 

care aceştia activează în 

întreprinderile fondate, însă 

nu sînt incluşi în efectivul 

trimestrial de salariaţi. 

- pentru salariaţii din întreprinderi, altele 

decît cele agricole şi fondatorii 

întreprinderilor – 100 lei anual pentru 

fiecare salariat; 

- pentru salariaţii din sectorul  agricol  - 50 

lei anual pentru fiecare salariat; 

- taxa pentru amenajarea teritoriului 

pentru fondatorii gospodăriilor ţărăneşti 

(de fermier) – 20 lei anual. 

b) Taxa de organizare 

a licitaţiilor şi loteriilor 

pe teritoriul or. 

Ialoveni. 

Venitul din vînzări ale 

bunurilor declarate la 

licitaţie sau valoarea 

biletelor de loterie emise. 

 

 

 

0,1% 

c)  Taxa de amplasare a 

publicităţii (reclamei) 

cu excepţia celei 

amplasate integral în 

zona de protecţie a 

drumurilor din afara 

perimetrului localităţii. 

Venitul din vînzările 

serviciilor de plasare  şi/sau 

difuzare a anunţurilor 

publicitare prin intermediul 

serviciilor cinematografice, 

video, prin reţelele telefonice, 

telegrafice, telex prin 

mijloacele de transport, prin 

alte mijloace (cu ecepţia TV, 

internetului, radioului, 

presei periodice, 

tipăriturilor), cu excepţia 

amplasării publicităţii 

exterioare. 

 

 

 

 

 

5 % 

d)  Taxa de aplicare a 

simboli locale. 

Venitul din vînzări ale 

produseor fabricate cărora i 

se aplisimbilica  

 

0,1% 

e)  Taxa pentru 

unităţile comerciale 

şi/sau de prestări 

servicii. 

Suprafaţa ocupată de 

unităţile de comerţ şi/sau de 

prestări servicii de deservire 

socială, amplasarea lor, tipul 

mărfurilor desfăcute şi 

serviciilor prestate. 

 

 

 

- pînă la 100000 lei  pentru fiecare unitate 

de comerţ şi/sau de prestări servicii de 

deservire socială.       

f) Taxa de piaţă. Suprafaţa totală a terenului 

şi a imobilelor amplasate pe 

teritoriul pieţii. 

 

 

1 leu anual pentru fiecare metru pătrat. 

i) Taxa pentru 

prestarea serviciilor de 

transport auto de 

călători pentru rutele 

orăşeneşti. 

Numărul de unităţi de 

transport. 

 

 

 

 

Lunar, cîte 150 lei pentru fiecare 

autoturism cu capacitatea de pînă la 8 

locuri inclusiv.   

Lunar 700 lei pentru fiecare autovehicol cu 

capacitatea de la 9 pînă la 16 locuri 

inclusiv. 

Lunar, 1050 de lei pentru fiecare autobuz 
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cu capacitatea de la 17 pînă la 24 de locuri 

inclusiv. Lunar, 1200 lei pentru fiecare 

autobuz cu capacitatea de peste 24 de 

locuri. 

j) Taxa pentru parcare. Suprafaţa de parcare 18 lei anual pentru fiecare m.p. 

q) Taxa pentru 

dispozitivile 

publicitare. 

Suprafaţa feţei (feţelor) 

dispozitivului publicitar. 

 

300 lei anual pentru fiecare metru pătrat. 

 

      Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar la locul 

desfăşurării activităţii de întrepreprinzător care este utilizată pentru afişarea 

denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m² (art.291 

alin. (1) lit. q) al Codului Fiscal). 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2017 şi urmează a fi 

adusă la cunoştinţa Direcţiei generale finanţe a Consiliului Raional Ialoveni, 

Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni şi contribuabililor (prin afișare 

și site primăria.md) în termen de 10 zile din momentul adoptării. 

4.  Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către Consiliul orăşenesc 

concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului oraşului.  

5. Termenul de achitare, prezentarea dărilor de seamă şi modul de plată a taxelor 

locale se efectuează conform prevederilor Titlului-VII din Codul fiscal. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina 

Savin, contabil-şef.  

                            S-a votat: Pentru - 19, Abtineri – 0, Împotrivă – 0.  

             Dl Onceanu Leonid, consilier orășenesc nu a participat la vot. 
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DECIZIE 

 

05/03 Cu privire la aprobarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de 

prestări servicii pentru anul 2017 

Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

Au luat cuvîntul: Ion Cujbă, Sergiu Purcica, Sorin Tozlovanu, Alexei Ursuleac, 

consilieri orășenești. 

Dl Alexei Ursuleac, consilier orășenesc, a propus de a modifica și a majora taxele 

locale din prezenta decizie la punctele:  

- pct.9 Farmacie 25000lei anual; 

- pct.11 Obiecte de comerț pentru realizarea produselor petroliere 

25000lei anual;  

- pct.13 lit.b) Sală de ceremonii 15000lei anual. 

S-a votat pentru modificarea propusă: Pentru - 17, Abțineri – 3, Împotrivă - 0.  

 

       În conformitate cu prevederile Titlului-VII a Codului Fiscal al Republicii 

Moldova nr.93-XV din 01 aprilie 2004, prevederile art.4 alin.(1) al Legii nr.435-

XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, prevederile 

art.5 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale și 

avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate, art.14 alin.(2), lit.a) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

I. Se aprobă taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pe teritoriul 

orașului Ialoveni, pentru anul 2017 după cum urmează:  

    1. Restaurante cu terasă                                                                            10000 

    2. Bar, cafenea cu terasă                                                                             6000 

    3. Bufet, bodegă                                                                                          5000         

    4. Ospătărie                                                                                                 3000 

    5. Fast-Food                                                                                                2500 

    6. Gherete:  

        a) amplasate pe teritoriul orașului Ialoveni                                           3500                                                                     

             b) locuri amenajate pentru comercializarea ziarelor şi revistelor          1000  

             c) specializate în comercializarea produselor de tutungerie                  5000 

             d) tonete amplasate pe teritoriul pieţii Agro-Industriale                         500 

             e) tonete cu comercializarea florilor                                                      4500 

     7. Terasa de vară                                                                                        4000 

     8. Magazin de tip ”Optică”               3000 

     9. Farmacie                                                                                              25000 

     10. Farmacie veterinară                                                                             3500 

          11. Obiecte de comerţ pentru realizare  (cu excepţia celor care  

                  se află total în zona de protecţie a drumurilor):               

                  a) produselor petroliere şi a gazelor lichefiate            25000 

     12. Baza angro (depozit)                                                                         15000  

          13.   Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului: 
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                - de la 9 m
2 
pînă la 20 m

2 
                       3600 centru; 3000 periferie; 

                     - de la 20 m
2
  pînă la 40 m

2
                    5000 centru; 3600 periferie; 

                     - de la 40 m² pînă la 60 m²                     7000 centru; 4000 periferie; 

                     - de la 60 m² pînă la 80 m²                     10000 centru; 5000 periferie; 

                     - de la 80 m² pînă la 100 m²                   12000 centru; 6000 periferie; 

                     - de la 100 m² pînă la 150 m²                 15000 centru; 7500 periferie; 

                     - de la 150 m² pînă la 300 m²                 20000 centru; 10000 periferie; 

                     - de la 300 m² în sus                               40000 centru; 20000 periferie. 

    a) Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului care nu comercializează  produse       

alcoolice şi produse din tutun: 

                     - de la 9 m
2 
pînă la 20 m

2 
                      2600 centru; 2000 periferie; 

                     - de la 20 m
2
  pînă la 40 m

2
                   4000 centru; 2500 periferie; 

                     - de la 40 m² pînă la 60 m²                    6000 centru; 3000 periferie; 

                     - de la 60 m² pînă la 80 m²                    8000 centru; 4000 periferie; 

                     - de la 80 m² pînă la 100 m²                  10000 centru; 5000 periferie; 

                     - de la 100m² pînă la 150 m²                 15000 centru; 7500  periferie; 

                     - de la 150m² pînă la 300 m
2
                 20000 centru; 10000 periferie;                                                                                                        

                     - de la 300 m² în sus                              40000 centru; 20000 periferie. 

               b) Sală de ceremonii                                                                      15000 lei 

              14. Comerţ neefectuat prin magazine (automate de vînzare)    1500unitate; 

              15. Întreţinerea, reparaţia vehiculelor şi comerţul cu amănuntul al pieselor          

                    componente şi accesorii pentru autovehicule:                                                                        

                    a) întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor                                      5000 

                    b) spălătorie auto                                         6000 centru; 5000 periferie. 

                    c) vulcanizare                                                                                  2200 

                    d) comerţul cu amănuntul al pieselor componente şi  

                     accesorii pentru autovehicole                                                         6000 

               16. Prestări servicii, cu excepţia posesorilor 

    de patente: 

                 1. Activităţi de servicii particulare: 

                           1.1 Spălarea şi curăţarea, vopsirea textililor şi blănurilor                   3240 

         1.2 Spălarea şi călcatul lengeriei                                                         3240 

         1.3 Curăţirea chimică şi vopsirea                 3240 

         1.4 Servicii a cabinelor cosmetice inclusiv săli  

              de fitnes, săli de forţă                                                                     4000 

         1.5 Activităţi de întreţinere corporală (saune)                                    1000 

                 1.6 Prestarea serviciilor de alte genuri neprevăzute  

                       în punct 1.1-1.5                                                                             3600 

                 1.7 Activităţi recreative-jocuri de noroc şi pariuri                           77000                                                                       

                 1.8  Frezerie                                                                          500 lei un loc 

                 17. Comercializarea producţiei Fabricate                                           5400 

Notă: 

- Tonetă - construcţie uşor demontabilă, ce deţine un stoc de mărfuri pentru 

zi, fără a dispune de sală comercială şi spaţiu pentru păstrarea mărfurilor; 

- Gheretă – construcţie de fabrică utilată cu o suprafaţă totală de pînă la 12m
2 

fără a dispune de spaţiu pentru păstrarea mărfurilor; 
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- Boutique – unitate cu suprafaţa comercială de pînă la 30m
2 
care 

funcţionează în baza contractelor de locaţiune a spaţiilor comerciale din 

centre comerciale, magazine, încăperi; 

- Fast-Food – unitate care propune clientelei sale o servicre rapidă de produse 

la preţuri unitare, oferta de produse se reduce la un sortiment limitat, bazat 

pe un singur produs şi este prezentată pe panouri luminoase, preparatele sunt 

preluate de clienţi la casă în momentul achitării şi consumate pe loc în faţa 

unităţii şi se servesc în invertar de unică folosinţă;      

II. Pentru întreprinderile care îşi încep activitatea pe parcursul anului, taxa se va 

percepe proporţional timpului real lucrat. 

III. În cazul stabilirii programului de lucru a întreprinderilor cu regim non-stop 

mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită. 

IV. Agenţii economici care au activat în regim non-stop în anul 2016, la solicitare 

urmează a activa non-stop şi în anul 2017. 

V.  Agenţii economici care au Notificat administrația publică locală despre 

inițierea activității de comerț şi îşi modifică denumirea întreprinderii, sediul, 

urmează să informeze despre modificările efectuate administrația publică locală. 

VI.  Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2017 şi urmează a fi 

adusă la cunoştinţa Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional Ialoveni, 

Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Ialoveni, contribuabililor prin afişare site 

primaria.md şi în ziarul “Ora Locală”. 

VII. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Savin, 

contabil-şef.  

                          S-a votat: Pentru - 17, Abțineri – 1, Împotrivă - 0.  

            Dl Onceanu Leonid și Dl Veaceslav Poltavcenco nu au votat. 
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                  DECIZIE 

 

05/04 Cu privire la aprobarea bugetului oraşuluiIaloveni pentru anul 2017 în 

prima lectură 

Raportor: Galina Savin, contabil-șef, Elena Palii, specialist. 

A luat cuvîntul: Igor Condrea, consilier orășenesc. 

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24 mai 1996 privind 

sistemul bugetar şi procesul bugetar şi ţinînd cont de Legea nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanţele publice locale și avînd în vedere avizele pozitive 

ale comisiilor consultative de specialitate, în temeiul prevederilor art.14 alin.(2) 

lit.n) a Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală,  Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă în prima lectură Bugetul Primăriei orașului Ialoveni pe anul 2017 

la venituri în sumă de 27104.3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 27104.3 mii 

lei. 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Savin, 

contabil-şef. 

 

                                  S-a votat: Pentru - 19, Abținuți – 1, Împotrivă - 0.  
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                                                   DECIZIE 

 

05/05 Cu privire la corelarea bugetului orasului Ialoveni cu Legea Bugetului 

de Stat pe anul 2016 

Raportor: Elena Palii, specialist. 

Au luat cuvîntul: Sorin Tozlovanu, Sergiu Purcica, Victor Gonța, Ion 

Delinschi, consilieri orășenești. 

 

 În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.23 din Legii nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea 

nr.267 din 01.11.2013, în legătură cu aprobarea Legii Bugetului de Stat pe anul 

2016 nr.154 din 01 iulie 2016 și avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor 

consultative de specialitate, în temeiul art.14 alin.(2) lit.n) a Legii nr.436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orășenesc 

Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se corelează: 

1.1 sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, 

conform anexei nr. 1; 

1.2 sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2; 

1.3 resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi 

pe programe, anexa nr. 3; 

 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării. 
 

 

Anexa nr.1 
la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr. 05/05 din 01 noiembrie 2016 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului local  

orașului Ialoveni 

   

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, 

mii lei 

I. VENITURI, total 1 25411.1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   17466.5 

II. CHELTUIELI, total 2+3 25411.1 

inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi   17466.5 

III. SOLD BUGETAR 

1-

(2+3) - 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 - 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)   - 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 
561 - 
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Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910  - 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930  - 

 
Anexa nr.2 

la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr. 05-05 din 01 noiembrie 2016 

Sinteza veniturilor bugetului local orașului Ialoveni pe anul 2016 

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, 

mii lei 

Venituri total: inclusiv   25411.1 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3200.2 

Impozitul funciar 1131 186.0 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 1461.4 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 - 

Taxe pentru servicii specifice 1144 1507.0 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor 

genuri de activitate 1145 190.0 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 - 

Dividende primite 1412 - 

Renta 1415 35.0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 75.0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 1260.0 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 - 

Alte venituri 1451 30.0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 

I 1912 17466.5 

 
Anexa nr.3 

la decizia Consiliului or.Ialoveni 

nr. 05-05 din 01 noiembrie 2016 

Resursele și cheltuielile bugetului local orasului Ialoveni 

conform clasificașiei funcționale și pe program 

   

Denumirea Cod 
Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli recurente, în total   25411.1 

          inclusiv cheltuieli de personal   12989.8 

     Investiții capitale, în total    - 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   3332.2 

            Resurse generale 1 3332.2 
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            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

      Cheltuieli, total   3332.2 

Exercitarea guvernării 0301 2982.2 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 350.0 

Servicii în domeniul economiei 04   

      Resurse, total   1500.0 

            Resurse generale 1  

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

      Cheltuieli, total   1500.0 

Administrarea patrimoniului de stat 5009  

Dezvoltarea drumurilor 6402 1500.0 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06  

      Resurse, total   3608.6 

            Resurse generale 1 3608.6 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

      Cheltuieli, total   3608.6 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2108.6 

Iluminarea stradală 7505 1500.0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   1772.3 

            Resurse generale 1 1772.3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

      Cheltuieli, total   1772.3 

Dezvoltarea culturii 8502 1257.3 

Sport 8602 80.0 

Tineret 8603 435.0 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   15198.0 

           Resurse generale 1 13938.0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1260.0 

      Cheltuieli, total   15198.0 

Educație timpurie 8802 12504.9 

Educație extrașcolară 8814 2693.1 

 

                                S-a votat: Pentru - 15, Abținuți – 5, Împotrivă - 0 .  
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DECIZIE 

 

05/06 Cu privire la rectificarea bugetului  orașului și alocarea mijloacelor 

financiare  

Raportor: Elena Palii, specialist. 

Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, consilier orășenesc, a propus de a acorda cîte: 

8.0mii lei la primele 15 persoane din prezenta decizie și anume (Alihanov Aliiar, 

Braileanu Ion, Nejel Valentin, Vlas Vasilistra, Remizov Marina, Blanari Lia, 

Murzac Maria, Arcadieva Zinaida, Vîrlan Ivan, Tutunaru Victor, Colta Maria, 

Lazari Galina, Grinco Tatiana, Odobescu Nadejda, Leca Nicolae), 

Dl Anatol Moldova 5.0mii lei; 

Dl Bostănică Mihail 5.0mii lei. 

 
         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 și 

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 alocă 133.0 mii lei din supravenitul format de la colectarea veniturilor 

proprii pentru: 

8.0 mii lei - ajutor unic Alihanov Aliiar în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Braileanu Ion în legătură cu starea materială grea.  

8.0 mii lei - ajutor unic Nejel Valentin în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Vlas Vasilistra în legătură cu starea materială grea.  

8.0 mii lei - ajutor unic Remizov Marina în legătură cu starea materială grea.  

8.0 mii lei - ajutor unic Blanari Lia în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Murzac Maria în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Arcadieva Zinaida în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Virlan Ivan în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Tutunaru Victor în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Colta Maria în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Lazari Galina în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Grinco Tatiana în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Odobescu Nadejda în legătură cu starea materială grea. 

8.0 mii lei - ajutor unic Leca Nicolae în legătură cu starea materială grea. 

1.0 mii lei - ajutor unic Barbaroș Constantin. 

1.0 mii lei -  ajutor unic Sinigur Dumitru. 

1.0 mii lei - ajutor unic Mîra Lucia. 

5.0 mii lei - ajutor unic Anatol Moldovanu pentru participarea la Campionatul 

Mondial la lupte la brîu și greco-romane or.Naberejnie Celni (Rusia). 

5.0 mii lei - ajutor unic Bostănică Mihail. 

                                S-a votat: Pentru - 18, Abținuți – 1, Împotrivă - 0, 

Dl Condrea Igor, consilier orășenesc nu a fost prezent în sală și nu a participat 

la vot.  
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DECIZIE 

 

05/07 Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru îmbunătățirea 

servicilor de alimentare cu apă în raionul Ialoveni 

Raportor: Radu Chilaru, viceprimar. 

 

       Avînd în vedere studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare cu apă în raionul Ialoveni”, elaborat în cadrul proiectului 

”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de 

Agenția de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ), în numele Ministerului 

Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și cu suportul 

financiar al Delegației Uniunii Europene și avînd în vedere avizul pozitiv al 

comisie de specialitate, în temeiul prevederilor art.14 alin.(2) lit.p), p
1
) a Legii 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

orășenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de 

apă și de canalizare în raionul Ialoveni (orașul Ialoveni și comuna Mileștii 

Mici)” ;  

2. Se acceptă măsurile investiționale și complimentare pentru orașul Ialoveni din 

cadrul Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de apă 

și de canalizare în raionul Ialoveni (orașul Ialoveni și comuna Mileștii 

Mici)”,Faza 1; 

3. Se aprobă ca prioritar pentru orașul Ialoveni proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor 

de apă și de canalizare în raionul Ialoveni (orașul Ialoveni și comuna Mileștii 

Mici)”, Faza1; 

4. Se împuternicește primarul orașului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU, pentru a 

semna Memorandumul de Înțelegere cu partenerii de implementare a 

proiectului, Acordul de Colaborare cu ADR Centru de implementarea a 

proiectului, cit și alte documente relevante proiectului;  

5. Se deleagă primarul orașului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU, în cadrul 

Comitetului Director Local (CDL) al proiectului; 

6. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului 

orașului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU; 

7. Prezenta Decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul oficial 

al Primăriei orașului Ialoveni,  www.ialoveni.md. 

 

                                                  S-a votat: Unanim. 
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DECIZIE 

 

05/08 Cu privire la înstrăinarea prin licitație publică a tehnicii speciale din 

sectorul de amenajare și înverzire a primăriei orașului Ialoveni 

Raportor: Nicolae Cojocaru, maistru-sectorul de amenajare și înverzire. 

Au luat cuvîntul: Veaceslav Poltavcenco – a propus de a da în arendă bunurile 

menționate în tabel, Ion Cujbă, Sorin Tozlovanu, Ion Delinschi, Andrei Bolduratu, 

Alexei Ursuleac, Victor Gonța, Leonid Onceanu - a propus de duce totul la 

“metalalom”, consilieri orășenești, 

Dl Nicolae Cojocaru a informat că este cumpărător la Tractor (buldover) dar 

urmează să se discute asupra prețului. 

Dl Ion Cujbă a propus și pus la vot excluderea (amînarea examinării) de pe ordinea 

de zi, pentru a fi examinată la ședința următoare, decizia 05/08 Cu privire la 

înstrăinarea prin licitație publică a tehnicii speciale din sectorul de amenajare și 

înverzire a primăriei orașului Ialoveni și s-a pus în sarcina Dl Cojocaru Nicolae, 

maistru, de a aduce oferte de la agentul economic care dorește să procure tractorul 

și de a prezenta oferta de la OAD. 

 

          S-a votat pentru a exclude: Pentru – 15, Abținuți – 5, Împotrivă - 0. 

 

      Avînd în vedere demersul dl Nicolae Cojocaru, masitru sectorul de amenajare 

și înverzire a primăriei Ialoveni, înregistrat cu nr.533 din 18.10.2016, cu privire la 

scoaterea la licitație a tehnicii mari (autogreider, buldozer, axcavator) și în temeiul 

prevederilor art.14 alin.(1), lit.z) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se includ în lista bunurilor pasibile de privatizare și se scot la licitație publică cu 

strigare, conform tabelului: 
Nr. de 

ordine 

 

Denumirea 

 

Model 

 

Anul fabricației 

Nr. de 

înmatriculare 

Prețul de 

bilanț/lei 

1. Autogreider  DZ-143 1988 ILA 738 498000.00 

2. Tractor 

(Buldozer) 

T-130 1987 - 331958.00 

3. Excavator IUMZ 

(ЮМЭ) 

1990 ILA 806 112370.00 

2.  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu 

Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.      

 

Proiectul de decizia a fost exclus de pe ordinea de zi cu votul majorității 

consilierilor. Pentru – 15, Abținuți – 5, Împotrivă - 0. 
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                                                     DECIZIE 

 

05/09 Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea 

Pomicolă ”Fîntînel” 

Raportori: Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

Au luat cuvîntul: Alexei Ursuleac, consilier orășenesc, care a propus de a fi 

respinse deciziile 05/09 cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe 

Întovărășirea Pomicolă „Fîntînel” și 05/10 cu privire la examinarea materialelor 

cadastrale pe Întovărășirea Pomicolă „Lunca Verde” din motiv că nu au fost 

prezentate actele inițiale de repartizare a terenului pentru întovărășiri pomicole de 

către președinții întovărășilor. 

Dna Viorica Podubnîi, a propus de a amîna examinarea dosarelor cadastrale la 

întovărășirile ”Fîntînel” și „Lunca Verde”, pentru ședința următoare pentru a putea 

prezenta președinții întovărășilor actele necesare.  

 

       Examinînd materialele cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Fîntînel” 

amplasată în extravilanul oraşului Ialoveni, întocmite de Oficiul Cadastral Ialoveni 

al Întreprinderea de Stat ”Cadastru”, reieşind din Legea Cadastrului bunurilor 

imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1518 din 17 decembrie 

2003 ”Despre crearea sistemului informaţional automatizat ”Registrul de Stat a 

Unităţilor administrativ-teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriul 

Republicii Moldova”, în conformitate cu prevederile art. 10 ale Codului Funciar 

nr.828 – XII din 25.12.91 şi 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: 

     a) materialele de stabilire a hotarului ÎP”Fîntînel” amplasată în extravilanul 

localităţii Ialoveni, r-nul Ialoveni, cu suprafaţa totală de 11,6239ha, conform anexei 

1. 

    b) planul geometric al loturilor pomicole din cadrul Î.P.”Fîntînel” cu numărul de 

163 loturi, conform anexei 2. 

       2. A solicita Oficiului Cadastral Teritorial Ialoveni de a îmbunătăţi datele cadastrale 

referitoare la Î.P.”Fîntînel”, conform propunerilor formulate în materiale cadastrale.    

3. Preşedintele Î.P.”Fîntînel” (dna Tamara Bobu): 

a) va prezenta Deţinătorului Registrului  de Stat a Unităţilor administrativ-

teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova  

(Î.S.”Cadastru”) dosarul de stabilire a hotarului Î.P.”Fîntînel” pentru înregistrarea 

întovărăşirii pomicole. 

     b) va anunţa persoanele care deţin titlurile de autentificare a dreptului 

deţinătorului de terenuri eliberate de Primăria oraşului Ialoveni despre înregistrarea 

acestora în registrul bunurilor imobile. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu CHILARU, 

viceprimarul oraşului Ialoveni.   

 

 S-a votat: Pentru – 2, Abținuți – 18, proiectul de decizie nu a fost aprobat. 
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                                                     DECIZIE 

 

05/10 Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea 

Pomicolă ”Lunca Verde” 

Raportori: Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

 

       Examinînd materialele cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Lunca Verde” 

amplasată în extravilanul oraşului Ialoveni, întocmite de Oficiul Cadastral Ialoveni 

al Întreprinderea de Stat ”Cadastru”, reieşind din Legea Cadastrului bunurilor 

imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1518 din 17 decembrie 

2003 ”Despre crearea sistemului informaţional automatizat ”Registrul de Stat a 

Unităţilor administrativ-teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriul 

Republicii Moldova”, în conformitate cu prevederile art.10 ale Codului Funciar 

nr.828–XII din 25.12.91 şi 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: 

     a) materialele de stabilire a hotarului ”Lunca Verde” amplasată în 

extravilanul localităţii Ialoveni, r-nul Ialoveni, cu suprafaţa totală de 3.5746ha, 

conform anexei 1. 

    b) planul geometric al loturilor pomicole din cadrul ”Lunca Verde” cu 

numărul de 46 loturi, conform anexei 2. 

       2. A solicita Oficiului Cadastral Teritorial Ialoveni de a îmbunătăţi datele 

cadastrale referitoare la ”Lunca Verde”, conform propunerilor formulate în 

materiale cadastrale.    

3.Preşedintele ”Lunca Verde” (dl Anton Burca): 

a) va prezenta Deţinătorului Registrului  de Stat a Unităţilor administrativ-

teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova  

(Î.S.”Cadastru”) dosarul de stabilire a hotarului ”Lunca Verde” pentru 

înregistrarea întovărăşirii pomicole. 

     b) va anunţa persoanele care deţin titlurile de autentificare a dreptului 

deţinătorului de terenuri eliberate de Primăria oraşului Ialoveni despre 

înregistrarea acestora în registrul bunurilor imobile. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu 

CHILARU, viceprimarul oraşului Ialoveni.   

 

S-a votat: Pentru – 1, Abținuți – 19, proiectul de decizie nu a fost aprobat. 
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                                                     DECIZIE 

 

05/11 Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea 

Pomicolă ”Vertina Prim” 

Raportori: Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Alexei Ursuleac, Victor Gonța, Ion Delinschi, 

Veaceslav Poltavcenco, consilieri orășenești. 

Dl Vîrtosu Fiodor, președintele întovărășirii ”Vertina Prim”, a prezentat actele 

inițiale ale întovărășirii pomicole și a dat explicații pe marginea măsurărilor 

efectuate, a informat asupra loturilor care nu sunt îngrijite. 

 

       Examinînd materialele cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Vertina Prim” 

amplasată în extravilanul oraşului Ialoveni, întocmite de Oficiul Cadastral Ialoveni 

al Întreprinderea de Stat ”Cadastru”, reieşind din Legea Cadastrului bunurilor 

imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1518 din 17 decembrie 

2003 ”Despre crearea sistemului informaţional automatizat ”Registrul de Stat a 

Unităţilor administrativ-teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriul 

Republicii Moldova”, în conformitate cu prevederile art.10 ale Codului Funciar 

nr.828–XII din 25.12.91 şi 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: 

     a) materialele de stabilire a hotarului ”Vertina Prim” amplasată în 

extravilanul localităţii Ialoveni, r-nul Ialoveni, cu suprafaţa totală de 4.6066ha, 

conform anexei 1. 

    b) planul geometric al loturilor pomicole din cadrul ”Vertina Prim” cu 

numărul de 53 loturi pomicole, conform anexei 2. 

       2. A solicita Oficiului Cadastral Teritorial Ialoveni de a îmbunătăţi datele 

cadastrale referitoare la ”Vertina Prim”, conform propunerilor formulate în 

materiale cadastrale.    

2. Preşedintele ”Vertina Prim” (dl Vîrtosu Fiodor): 

a) va prezenta Deţinătorului Registrului  de Stat a Unităţilor administrativ-

teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova  

(Î.S.”Cadastru”) dosarul de stabilire a hotarului ”Vertina Prim” pentru 

înregistrarea întovărăşirii pomicole. 

     b) va anunţa persoanele care deţin titlurile de autentificare a dreptului 

deţinătorului de terenuri eliberate de Primăria oraşului Ialoveni despre 

înregistrarea acestora în registrul bunurilor imobile. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu 

CHILARU, viceprimarul oraşului Ialoveni.   

 

S-a votat: Pentru – 15, Abținuți – 5, proiectul de decizie a fost aprobat. 
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DECIZIE 

 

05/12 Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la decizia 

Consiliului orăşenesc nr.04-05 din 14 septembrie 2016 ”Cu privire la 

privatizarea loturilor pomicole” 

  Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

 

Avînd în vedere Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat cu 

nr.1304/OT-1938 din 05.10.2016 și avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor 

cunsultative de specialitate, în temeiul prevederilor art.14 alin.(2) al Legii nr.436-

XVI din 28 decembrie2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

orăşenesc Ialoveni,  

DECIDE:  

1. Se aprobă modificările la pct.1 al deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni cu  

nr.04-05 din 14 septembrie 2016 “Cu privire la privatizarea loturilor pomicole”, 

după cum urmează: 

Se înregistrează după Administrația Publică Locală Ialoveni loturile de pămînt din 

Întovărășirile Pomilegumicole, conform tabelului. 

2. Punctele 1, 2, 3 din prezenta decizie devin respectiv punctele 2, 3, 4. 

3. În rest decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr.04-05 din 14 septembrie 

2016 rămîne fără de modificări. 

4. Controlul asupra executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dl Sergiu 

ARMAȘU, primar. 

 

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

 

05/13 Cu privire la scutirea de plată pentru rezervarea lotului în cimitir 

 Raportor: Ion Cujbă, Vladislav Frunză, consilieri orășenești. 

 

         Avînd în vedere cererea dl Grosu Leonid, înregistrată cu nr.487 din 

04.10.2016, cu privire la scutirea de plată pentru rezervarea unui lot în cimitir, 

materialele anexate și avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate, în 

temeiul art.14 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Dl Grosu Leonid, se scutește integral de la plata pentru rezervarea lotului în 

cimitirul nou din str.Viilor, sectorul 5, rîndul 15, locul 4 (lîngă soția 

decedată-Grosu Olga). 

2.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina 

Savin, contabil-șef. 

S-a votat: Unanim. 
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DECIZIE 

 

05/14 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 

 

În temeiul prevederilor 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 01 noiembrie 2016 în cazul în care preşedintele 

şedinţei Dl Cujbă Ion, consilier orășenesc se va afla în imposibilitatea de a le 

semna. 

S-a votat: Unanim. 

 

                                         

Preşedintele şedinţei                                                           Ion Cujbă 

 

Secretar interimar 

 

al Consiliului orăşenesc                                                     Valentin Bogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

Consilierii – participanţi la şedinţa din 01 noiembrie 2016 

 

Nr. de or. Numele/prenumele 
1. Gonţa Victor 

2. Ursuleac  Alexei 

3. Condrea Igor 

4. Purcica Sergiu 

5. Frunze Ion 

6. Poltavcenco Vladislav 

7. Delinschi Ion 

8. Frunză Vladislav 

9. Plămădeală Tudor 

10. Mîra Ion 

11. Leonid Onceanu 

12. Luca Eugeniu 

13. Crudu Ivan 

14. Nemţanu Igor 

15. Tozlovanu Sorin 

16. Mîra Igor 

17. Grosu Gheorghe 

18. Boldurat Andrei 

19. Cherdivară Dumitru 

20. Ion Cujbă 

 

Consilierii – absenţi  la şedinţa din 01 noiembrie 2016 

 

Nr. d/o Numele / Prenumele Motivat Nemotivat 
1. Cernat Serghei  + 

2. Vulpe Vasile  + 

3. Oleg Caracuian  + 

 

      Secretar interimar 

      al Consiliului orăşenesc                                                 Valentin Bogos 

 
 


