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REPUBLICA   MOLDOVA 

 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL  NR. 01 

 

AL ŞEDINŢEI  (DE CONSTITUIRE) A CONSILIULUI 

ORĂŞENESC IALOVENI 

 

din  17   iulie   2015 

 

 

 

 

 

 

 

Total membri ai Consiliului  -   23 

Dintre ei prezenţi                  -   22  

 

                       Au lipsit motivat                     -   1 (Ion Mîra) 

                      Au lipsit nemotivat                 -   0 

 

 

 

 

 

 

                 Preşedintele şedinţei:                  Gheorghe Caracuian, 

                                              consilier orăşenesc 

 

                  A asistat:                                  Vasile Covaş, 

                                                     Secretar al Consiliului orăşenesc 

                                                          Alexei Ursuleac, consilier orăşenesc 
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Secretarul Consiliului orăşenesc informează publicul: 

                       

                        Stimaţi consilieri, Onorată asistenţă! 

 

 În rezultatul alegerilor locale generale, desfăşurate la 14 şi 28 iunie 2015 a 

fost ales Consiliul orăşenesc şi primarul oraşului Ialoveni. În temeiul art.13 alin (2) 

al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 26 decembrie 2006, 

prima şedinţă a Consiliului nou ales se convoacă de către Consiliul electoral de 

circumscriţie. Avînd în vedere faptul, că instanţa de judecată a validat mandatele 

consilierilor orăşeneşti prin hotărîrea nr.3CA-112/2015 din 24 iunie 2015 şi a 

primarului prin hotărîrea nr.3CA-123/2015 din 13 iulie 2015, s-a dispus convocarea 

primei şedinţe (de constituire) a Consiliului orăşenesc pentru 17 iulie 2015, ora 

15:00. 

    În componenţa Consiliului orăşenesc Ialoveni au fost aleşi 23 de consilieri, 

stabiliţi conform  art. 11 alin. (1) al Legii privind administraţia publică locală. S-au 

înregistrat şi sunt prezenţi 22 consilieri. 

În conformitate cu art.13 alin. (3) al Legii prima şedinţă a Consiliului este 

deliberativă dacă la ea participă cu puţin 2/3 din numarul consilierilor aleşi. În cazul 

de faţă această condiţie este îndeplinită. Şedinţa este deliberativă. Putem începe 

lucrările şedinţei consiliului orăşenesc. 

    Stimaţi consilieri si invitaţi: 

La şedinţă asistă  judecătorul Judecătoriei Ialoveni, dna Ludmila Barbos,  

preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei orăşeneşti dl Valentin Bogos şi 

alţi membri. Dl Anatol Dimitriu, Preşedintele raionului Ialoveni, dl Mihai Silistraru, 

şef adjunct al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, alţi cetăţeni ai 

oraşului Ialoveni.   

Declar deshisă prima şedinţa a consiliului orăşenesc Ialoveni. 

Stimaţi consilieri propun să onorăm  Drapelul de stat al Republicii 

Moldova. 

                                          

                                              

Onorată asistenţă! 

 

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(4) al Legii privind administraţia 

publică locală lucrările primei şedinţe este condus de cel mai în vîrstă consilier 

dintre cei prezenţi la şedinţă. 

Conform datelor biografice ale consilierilor cel mai în vîrsta este  dl Gheorghe 

Caracuian, consilier din partea Partidului Democrat din Moldova. 

Stimaţi consilieri, conform art.13.alin.(4) al Legii privind administraţia 

publică locală, preşedintele şedinţei este asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri 

consilieri din cei prezenţi. Cel mai tînăr consilier este dul Alexei Ursuleac,  consilier 

din partea Blocului Electoral “Platforma Populară  Europeană din Moldova – IURIE 

LEANCĂ”. 
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Conform art.16 alin.(7) al Legii privind administraţia publică locală, preşedintele 

şedinţei este asistat de secretarul Consiliului orăşenesc, Vasile Covaş. 

Persoanele nominalizate îşi ocupă locurile în prezidium. 

Preşedintele şedinţei: Gheorghe Caracuian, consilier orăşenesc. 

 

       Stimaţi consilieri! 

 

La prima şedinţa se propune spre examinare urmatoarea ordine de zi: 

1. Cu privire la aducerea la cunoştinţă consilierilor hotărîrea instanţei 

judecătoreşti privind legalitatea alegerilor şi validarea mandatelor 

consilierilor Consiliului orăşenesc Ialoveni si primarul oraşului Ialoveni. 

     Înmînarea mandatelor. 

     Raportor: Valentin Bogos, preşedindele Consiliului electoral de 

circumscripţie Ialoveni nr.21/1, dna Ludmila Barbos, judecător la Judecătoria 

oraşului Ialoveni. 

 

2. Cu privire la iniţierea constituirii fracţiunilor, alianţelor, blocurilor în 

Consiliul local. 

      Raportor: Gheorghe Caracuian, preşedinte al şedinţei. 

 

3. Cu privire la aprobarea numărului de comisii consultative de specialitate ale      

Consiliului local. 

      Raportor:Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc Ialoveni. 

 

4. Cu privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate pentru diferite 

domenii de activitate al Consiliului orăşenesc Ialoveni. 

      Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc Ialoveni. 

 

 

Ordinea  de zi ca bază a fost adoptată unanim. 

 

 

A fost stabilit regulamentul de lucru: 

Fiecărui raportor pentru o chestiune i se acordă pîna la 5 minute, cu excepţia primei 

întrebări. 

Pentru dezbateri – fiecare vorbitor - pînă la 5 minute 

În cadrul dezbaterii problemelor de pe ordinea de zi consilierul  îşi poate exprima 

opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. 

 

Regulamentului de lucru a fost supus votului. 

 

AU VOTAT: Pentru: 22;    Împotrivă: 0;   S-au abţinut: 0. 
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  În conformitate cu art. 26 al Legii nr.457-XVdin 14 noiembrie 2003 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor 

locale şi raionale, secretarul consiliului număra voturile şi consemneaza rezultatul 

votării pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, dar consiliul poate decide formarea 

comisiei pentru numărarea voturilor  pe anumite chestiuni din ordinea de zi supuse 

votării. 

    Cu majoritatea de voturi numărarea voturilor la adoptarea deciziilor Consiliului 

orăşenesc i-a fost încredinţată dlui Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

          

         Stimaţi consilieri, purcedem la examinarea chestiunilor din ordinea de zi. 

 

 

Chestiunea nr.1 

 

 “Cu privire la aducerea la cunoştinţa consilierilor  

hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor 

şi rezultatele validării mandatelor consilierior Consiliului orăşenesc 

Ialoveni şi Primarului oraşului Ialoveni.” 

 

Raportor: Valentin Bogos, preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale nr.21/1, dna Ludmila Barbos, judecător la Judecătoria oraşului Ialoveni. 

 

         Preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale nr. 21/1, aduce 

la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei de judecată privind legalitatea 

alegerilor şi rezultatele validări mandatelor consilierilor, primarului şi înmînează 

legitimaţiile. Hotărîrea instanţei de judecată se anexează la procesul – verbal.  

 

      

DECIZIE 

 

În conformitate cu art. 13, art. 14 alin. (2), art. 27 ale Legii nr. 436 – XVI din 

28 decembrie 2011 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni 

DECIDE: 

1. Se ia act de informaţia prezentată de preşedintele Consiliului electoral de 

nivelul întîi al circumscripţiei electorale Ialoveni nr. 21/1 privind validarea 

mandatelor consilierilor Consiliului orăşenesc Ialoveni şi Primarului oraşului 

Ialoveni. 

 

S-a votat unanim. 
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Chestiunea nr.2   

 

”Cu privire la iniţierea constituirii  fracţiunilor, alianţelor, blocurilor”. 

Raportor: Gheorghe Caracuian, preşedinte al şedinţei. 

 

             Preşedintele şedinţei informeaza consilierii despre prevederile p.3 al 

Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale despre 

modalitatea formării fracţiunilor, alianţelor, blocurilor. 

Dezbaterea chestiunii nr.2. 

 

Au luat cuvînt: Sergiu Purcica, Alexei Ursuleac,Victor Bînzari, consilieri orăşeneşti. 

 

 

DECIZIE 

 

În conformitate cu pct. 3 al Regulamentului – cadru privind constituirea şi 

funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457 – XV din 

14.11.2003 în temeiul art. 14 alin (2) din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

DECIDE: 

 

1. Se constituie conform proceselor – verbale şi declaraţiilor în cadrul 

Consiliului orăşenesc Ialoveni următoarele fracţiuni: 

1. Fracţiunea PDM 

2..Fracţiunea BE PPEM 

3. Fracţiunea PL 

 

S-a votat unanim. 
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Chestiunea nr.3. 

 

,,Cu privire la aprobarea numărului de Comisii consultative de specialitate. 

Raportor: Vasile Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc. 

     

 

DECIZIE 

 

În temeiul art. 14 alin (2) lit. w) a Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, pct. 8 - 14 ale Regulamentului - cadru privind 

constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale adoptat prin Legea nr. 457 – 

XV din 14.11.2003, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

DECIDE: 

 

1. Se formează patru comisii consultative de specialitate ale Consiliului 

orăşenesc pentru principalele domenii de activitate, după cum urmează: 

 

- comisia pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniul public local; 

- comisia pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, 

cultură, tineret şi sport; 

- comisia pentru construcţie şi industrie, protecţia mediului, amenajarea 

teritoriului, resurse funciare; 

- comisia juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice 

locale. 

 

S-a votat unanim. 
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Chestiuna nr. 4  

 

“Cu privire la iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate 

pentru diferite domenii de activitate”. 

Raportor: Vasile Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc. 

 

Au luat cuvînt: Gheorghe Caracuian, Vladimir Cernat, Victor Bînzari, consilieri 

orăşeneşti. 

 

DECIZIE 

 

În conformitate cu pct. 8 – 10 ale Regulamentului – cadru privind constituirea 

şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457 – XV din 

14.11.2003 în temeiul art. 14 alin (2) din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

DECIDE: 

 

1. Se constitie Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc în 

următoarea componenţă: 

 

a). Comisia pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniul public local: 

1. Caracuian Gheorghe  - PDM 

2. Purcica Sergiu - PDM 

3. Luca Eugeniu – BE PPEM 

4. Nemţanu Igor – BE PPEM 

5. Cernat Vladimir - PL 

6. Cernat Sergiu - PL 

7. Tozlovanu Sorin - PLDM 

 

b) Comisia pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, cultură, 

tineret şi sport: 

1. Cherdivară Dumitru - PDM 

2.Mîra Ion - PDM 

3.Crudu Ion – BE PPEM  

4. Boldurat Andrei - PL 

5.Grosu Gheorghe - PPPN 

 

c). comisia pentru construcţie şi industrie, protecţia mediului, amenajarea 

teritoriului, resurse funciare:  

1. Mîra Igor - PDM  

2. Frunză Vladislav - PDM 

3. Ursuleac Alexei – BE PPEM  

4. Plămădeală Tudor – BE PPEM 
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5. Vulpe Vasile - PL 

6. Ţurcanu Valeriu - PLDM 

7. Onceanu Leonid - PSRM 

 

d). comisia juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice 

locale: 

 

1. Purcica Sergiu - PDM  

2. Caracuian Oleg - PDM  

3. Ursuleac Alexei – BE PPEM 

4. Frunze Ion -  BE PPEM 

5. Bînzari Victor - PL  

6. Cernat Vladimir - PL 

7. Cujbă Ion – PCRM 

 

S-a votat unanim. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei           Gheorghe Caracuian 

 

 

Secretar al Consiliului orăşenesc          Vasile Covaş 
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Consilierii – participanţi la şedinţa din 17 iulie  2015 

 

 

Nr.d/o Numele, prenumele 

1.  Gheorghe Caracuian 

2.  Alexei Ursuleac 

3.    Vladimir Cernat 

4.  Sergiu Purcica 

5.  Frunze Ion 

6.  Valeriu Ţurcanu 

7.  Victor Bînzari 

8.  Dumitru Cherdivară 

9.  Tudor Plămădeală 

10.  Leonid Onceanu 

11.  Serghei Cernat 

12.  Eugeniu Luca 

13.  Ion Cujbă 

14.  Vladislav Frunză 

15.  Igor Nemţanu 

16.  Sorin Tozlovanu 

17.  Vasile Vulpe 

18.  Igor Mîra 

19.  Gheorghe Grosu 

20.  Ivan Crudu 

21.     Andrei Boldurat 

22.     Oleg Caracuian 

 

       

Consilierul – absent la şedinţa din 17 iulie 2015 

 

Nr. d/o Numele / Prenumele Motivat Nemotivat 

1. Ion Mîra  +  

 

 

 

 

 

 

  Secretar al Consiliului orăşenesc                                      Vasile Covaş 

 

 

 


