
 

                                                                               

REPUBLICA   MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 

 

PROCES – VERBAL  NR. 01 

 

AL ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI 

ORĂŞENESC IALOVENI 

 

din 27 ianuarie 2016 

 

             Total membri ai Consiliului    -  23 

             Dintre ei prezenţi                     - 22  

             Au lipsit motivat                      -   0 

             A lipsit nemotivat                  -   1  (Bolduratu Andrei) 

 

 

                 Preşedintele şedinţei:                                           Igor Condrea, 

                                                                           consilier orăşenesc 

                  A asistat:                                                           Valentin Bogos, 

                                                       secretarul Consiliului orăşenesc                                    

 

 



                                    ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2016 în prima 

lectură. 

   Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

2. Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare social-economică pentru anii 

2016-2020. 

   Raportor: Radu Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

3. Cu privire la participarea oraşului Ialoveni în cadrul Proiectului Migraţie şi 

dezvoltare Locală (MIDL). 

   Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

4. Cu privire la aprobarea Planului de activitate ”Oraşul Ialoveni Capitala 

Naţională a Tineretului 2016” 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

5. Cu privire la negocierea lansării proiectului privind deschiderea rutei de 

troleibus cu mers autonom Chişinău-Ialoveni. 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

6. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2016 în lectura a 

doua. 

    Raportor: Elena Palii, specialist principal. 

7. Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare. 

   Raportor: Radu Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

8.  Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare. 

    Raportor: Elena Palii, specialist principal. 

9. Cu privire la examinarea prescripţiei privind rezultatele inspectării financiare 

complexe efectuate la Primăria oraşului Ialoveni. 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, Galina Caracuian, 

contabil-şef. 

10. Cu privire la darea în locaţiune a spaţiilor neutilizate. 

   Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

11. Cu privire la examinarea prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor 

constatate în cadrul inspectării financiare complexe la ÎM”Piaţa Agroindustrială 

Ialoveni”. 

    Raportor: Nicolae Bejan, director ÎM”Piaţa Agroindustrială Ialoveni”. 

12. Cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de Dl Vasile David. 

   Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

13. Cu privire la examinarea petiţiei unui grup de cetăţeni din sectorul Moldova 

privind ruta nr.35. 

   Raportor: Mihail Railean, specialist. 

14. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată. 

   Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

15. Cu privire la acordarea scutirii de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în 

instituţiile preşcolare. 

   Raportor: Valentina Plamadeala, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 



16. Cu privire la aprobarea acordului de prietenie şi parteniriat dintre oraşul 

Ialoveni şi oraşul Senec, Republica Slovacă. 

   Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

17. 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: 

      Dl Victor Gonța, consilier orășenesc de a include pe ordinea de zi, 

următoarele decizii: 

- Cu privire la schimbarea destinației construcției (cererea dl Boris Patlatîi); 

- Cu privire la schimbarea destinației construcției (cererea dl Spoialo Petru); 

- Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni nr.02-05 din 30 

iulie 2015 cu privire la instituirea comisiei de licitație. 

     Dl Sergiu Purcica, consilier orășenesc de a include pe ordinea de zi a ședinței, 

următoarea decizie: 

- Cu privire la asigurarea transparenței achizițiilor publice și reclamațiilor; 

     Deasemenea a mai propus de a exclude de pe ordinea de zi decizia nr.01-01 cu 

privire la aprobarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2016 în prima lectură, 

din motiv că decizia menționată a fost aprobată la ședința Consiliului orășenesc din 

data de 22 decembrie 2015. 

     Dl Mîra Igor, consilier orășenesc a propus de a exclude de pe ordinea de zi 

decizia cu privire la încetarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată a dl 

Vasile Covaș, din motiv că acesta nu este prezent la ședință. 

       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: 

- Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr.03-06 din 23 septembrie 2015, cu privire la stabilirea indemnizației de 

conducere; 

- Cu privire la premiere. 

 

     Sa pus la vot ordinea de zi cu adăugările propuse, s-a decis de a include pe 

ordinea de zi următoarele decizii: 

- Cu privire la schimbarea destinației construcției (cererea dl Boris Patlatîi); 

- Cu privire la schimabrea destinației construcției (cererea dl Spoialo Petru); 

- Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni nr.02-05 din 30  

              iulie 2015 cu privire la instituirea comisiei de licitație. 

- Cu privire la asigurarea transparenței achizițiilor publice și reclamațiilor; 

- Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orășenesc nr.03-06  

- din 23 septembrie 2015; 

  S-a votat unanim, restul proiectelor de decizii nu au întrunit numărul necesar 

de voturi pentru a fi introduse pe ordinea de zi adăugător. 



DECIZIE 

01-01 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a 

orașului Ialoveni pentru anii 2016-2020 

 

    Raportor: Radu Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni.   

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) litera. p)  al Legii nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Strategia de dezvoltare social-economică a orașului Ialoveni 

pentru anii 2016-2020; 

2. Se subliniază despre necesitatea amplificării efortului Consiliului orășenesc 

și Primăriei întru implementarea actului aprobat; 

3. La prima ședință a fiecărui an cu începere din anul 2017 să se prezinte un 

raport cu obiectivele ce au fost realizate în anul precedent și care urmează a 

fi realizate ulterior. 

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

ARMAȘU, Primarului orașului Ialoveni. 

 

S-a votat unanim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE 

01-02 “Cu privire la participarea oraşului Ialoveni în cadrul Proiectului Migraţie şi 

Dezvoltare Locală (MiDL), implementat de PNUD-Moldova cu sprijinul financiar al 

Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare” 

      Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni.                     

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită prin Proiectul Migraţie şi 

Dezvoltare Locală (MiDL), implementat de PNUD-Moldova cu sprijinul financiar al 

Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, în baza raportului prezentat de către 

Primarul oraşului dl Sergiu Armaşu privind necesitatea utilizării acestei oportunităţi, în 

conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) literele j) şi o) din Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Se acceptă participarea oraşului Ialoveni în perioada 2015-2017 în calitate de 

beneficiar al Proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală (MiDL), implementat de 

PNUD-Moldova, în corespundere cu prevederile Documentului de Program 

semnat dintre PNUD Moldova şi Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii 

Moldova. 

2. Administraţia Publică Locală se angajează să acorde consultanţilor şi experţilor 

Proiectului PNUD Migraţie şi Dezvoltare Locală (MiDL) tot sprijinul 

organizatoric şi logistic solicitat în procesul de implementare a activităţilor 

proiectului. 

3. Primarul dl Sergiu Armaşu: 

a) Va delega un funcţionar din cadrul Primăriei să coordoneze toate activităţile specifice 

proceselor aferente migraţiei. În îndeplinirea sarcinilor puse, funcţionarul responsabil va 

dispune de toate condiţiile necesare de activitate.   

b) Va sprijini şi va crea toate condiţiile necesare iniţierii, creării şi consolidării Asociaţiei 

Băştinaşilor din localitate.  

c) Va asigura actualizarea/elaborarea, printr-un proces participativ şi transparent, a 

Strategiei de Dezvoltare Locală 2020, prin incorporarea aspectelor aferente migraţiei. Va 

asigura implicarea plenară a comunităţii de emigranţi în toate etapele procesului de 

planificare strategică.  

d) Va asigura prioritizarea transparentă, inclusiv prin participarea comunităţii migranţilor, a 

unei propuneri de proiect care va fi detaliată și depusă spre co-finanţare Proiectului 

Migraţie şi Dezvoltare Locală al PNUD-Moldova.  

e) Va participa personal sau va delega reprezentaţii APL la toate evenimentele organizate 

de Proiectul PNUD Migraţie şi Dezvoltare Locală (inclusiv programele de instruire). 

f) Va asigura durabilitatea acţiunilor întreprinse în contextul proiectului.  

4. Consiliul Local se angajează să asigure discutarea şi aprobarea în termen rezonabil a 

tuturor deciziilor aferente procesului de cooperare în cadrul Proiectului PNUD Migraţie 

şi Dezvoltare Locală, inclusiv actualizarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

până în septembrie 2016.  

5. Executarea prevederilor prezentei decizii este pusă în sarcina Dlui Sergiu Armaşu, 

primarul oraşului Ialoveni. 

 

S-a votat unanim.  



                                                DECIZIE 

01-03 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Primăriei pentru 

proiectul ”Oraşul Ialoveni Capitala Națională a Tineretului 2016” 

 

     Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

     Au luat cuvîntul:  Cernat Sergiu, Purcica Sergiu, Caracuian Oleg,  

        Gonța Victor, Frunză Ion, consilieri orășenești, Părintele Iurie. 

 

Avînd în vedere că administraţia publică locală din oraşul Ialoveni în 

parteneriat cu tinerii şi asociaţiile reprezentative ale acestora au pregătit, depus şi 

au cîştigat concursul privind desemnarea Capitalei Naţionale a Tineretului pentru 

anul 2016.  

Pentru realizarea proiectului respectiv Consiliul orăşenesc va aloca 250 mii 

lei din bugetul local, Consiliul raional 300 000 lei, iar restul va fi acoperit de 

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova  prin asociaţiile obşteşti 

de tineret din raion. 

În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28 dcembrie 2006 

privind administraţia publică locală, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Programul acţiunilor care va fi derulat pe parcursul anului 2016, cu 

alocarea a 250 mii lei din bugetul Administrației Publice Locale (se anexează). 

2. După executarea programului de acțiuni, Administrația Publică Locală v-a 

prezenta raportul despre realizarea proiectului în ședința Consiliului orășenesc. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Valentina 

Plamadeala, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

S-a propus de a pune la vot excluderea punctului 12 din anexă: 

Pentru: 13 

Împotrivă: 7 

Abținuți: 2  

Proiectul s-a votat în întregime cu modificări unanim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                DECIZIE 

01-04 ”Cu privire la negocierea lansării proiectului privind deschiderea rutei 

de troleibuz  cu mers autonom Chişinău-Ialoveni.”  

 

 Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

       În temeiul art.14 alin. (2) litera. j) şi art.29 alin. (1) din Legea Republicii 

Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în 

scopul de a extinde reţeaua rutieră a transportului electric, transport ecologic, 

Consiliul oraşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

 1. Se ia act de nota informativă a Primarului or.Ialoveni cu privire la 

extinderea rutieră a transportului electric fără reţea de contact pînă în or.Ialoveni. 

 2. Se împuterniceşte Primarul or.Ialoveni, dl Sergiu Armaşu: 

 -să negocieze cu Primăria municipiului Chişinău şi ÎM „Regia Transport 

Electric” Chişinău întru deschiderea rutei de troleibuz „Chişinău-Ialoveni”; 

 - să constituie grupul de lucru al Primăriei or.Ialoveni, în vederea pregătirii, 

organizării şi iniţierii proiectului „Deschiderea rutei de troleibuz cu mers autonom 

Chişinău-Ialoveni” şi să  prezinte Consiliului oraşului Ialoveni  pentru aprobare 

documentaţia respectivă;  

            - să intervină, în numele Consiliului orăşenesc Ialoveni, către Consiliul 

municipal Chişinău, întru aprobarea proiectului „Deschiderea rutei de troleibuz cu 

mers autonom Chişinău-Ialoveni”. 

 3. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dlui. 

Sergiu ARMAŞU, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

S-a votat unanim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                DECIZIE 

01-05 Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2016,  

în lectura a doua 

 

    Raportor: Elena Palii, specialist principal. 

 

 Au luat cuvîntul: Sergiu Purcica, Gonța Victor, Vulpe Vasile, Onceanu Leonid, 

Sergiu Cernat, Grosu Gheorghe,  Condrea Igor, Caracuian Oleg, Poltavcenco  

 Veaceslav, consilieri orășenești. 

 

        În temeiul art. 43 alin. (1) lit. b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-

XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate 

prin legea nr. 267 din 01.11.2013, examinînd bugetul oraşului în a doua lectură, 

Consiliul orăsenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Se aprobă: 

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

inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, 

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; 

1.4 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 4; 

1.5 sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din 

bugetul local, conform anexei nr.5; 

1.6 efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, 

conform anexei nr. 6; 

1.7 cuantumul fondului de rezervă a bugetului local, în sumă de 350.00 mii 

lei. 

1.8 nota informativă, anexa nr. 7. 

1.9 reparația străzilor anexa nr. 8. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 
 

S-a votat unanim.  

 

 

                                          



                                             DECIZIE 

01-06 Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă 

și de canalizare 
 

  Raportor: Radu Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

      În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2), art.13 din Legea nr.303 din 

13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, 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 acceptă inițierea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimenatare cu apă și de canalizare din orașul Ialoveni către operatorul 

regional S.A”Apă-Canal Chișinău”; 

2. Se pune în sarcina viceprimarului orașului Ialoveni, dlui Radu CHILARU, 

de comun cu reprezentanții operatorului, să pregătească întregul set de 

documente, prevăzut de art. 13 alin. (7) al Legii nr. 303 menționate, necesar 

pentru încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare; 

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

CHILARU, viceprimarul orașului Ialoveni. 

 

S-a votat unanim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                DECIZIE 

01-07 Cu privire la rectificarea bugetului  orasului si alocarea mijloacelor 

financiare 

 

Raportor: Elena Palii, specialist principal. 

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, Sergiu Cernat - 

președintele comisiei pentru buget, economie, finanțe și patrimoniu public care a 

adus spre cunoștință că la comisie Caracuian Oleg a propus de a aloca 5.0 mii lei 

Dnei Popa Ana, ajutor material unic din motiv că a decedat soțul și îngrijește de 

una singură un copil minor. 

 

       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, în temeiul art.14, pct.(2), litera n) al Legii 

nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publică locală, Consiliul 

orăşenesc Ialoveni 

D E C I D E :      

I. Se aloca  342,5 mii lei din soldul disponibil format din transferurile cu      

destinațaia speciala la data 01.01.2016: 

342,5 mii lei  - contributia primăriei la proiectul finanțat de Fondul pentru 

efeciență energetică a RM pentru obiectul ”Lucrări de termoizolare a fațadelor și 

schimbarea tîmplăriei la grădinița de copii ”Andrieș”din or.Ialoveni”. 

II. Se aloca _56.5  mii lei din Fondul de rezerva pentru urmatoarele: 

48.0 mii lei  - ajutor material unic participanților la războiul din  

Transnistria (240 persoane cîte 200 lei). 

0.5 mii lei - ajutor material unic dlui N.Gorceac invalid din războiul din 

Transnistria. 

7.0 mii lei - ajutor material unic participanților la războiul din Afganistan 

(35 persoane cate 200 lei). 

0.5 mii lei – ajutor unic dlui M.Bostanica, invalid de războiul din Afganistan. 

0.5 mii lei - ajutor material unic dnei Vutcarău Eugenia, pentru fratele decedat în 

războiul din Afganistan. 

5.0 mii lei – ajutor material unic dnei Ana Popa 

 

S-a votat unanim.  

 

 

 

 



                                                DECIZIE 

01-08 Cu privire la examinarea prescripției privind rezultatele inspectării 

financiare complexe efectuate la Primăria orașului Ialoveni 

 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni,  

                     Galina Caracuian, contabil-şef. 

 

       Avînd în vedere prescripția Inspecției Financiare cu nr.27-09-12/1865 din 24 

decembrie 2015 cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate 

la Primăria orașului Ialoveni 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 rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la 

Primăria orașului Ialoveni. 

2.  Se aprobă planul de măsuri în scopul înlăturării încălcărilor depistate 

în rezultatul inspectării financiare complexe (conform anexei). 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 

angajaților primăriei orașului Ialoveni, pe domenii de activitate. 

 

S-a votat unanim.  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           DECIZIE 

01-09 Cu privire la darea în locaţiune a spațiilor neutilizate 

   Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni,  

Caracuian Oleg, Luca Eugeniu, Sergiu Purcica, Victor Gonța, consilieri 

orășenesti. 

 

    S-a propus de a modifica membrii comisiei și a exclude după cum 

urmează: Sergiu Stog, architect-șef – Caracuian Oleg, consilier orășenesc.; 

               Elena Palii, specialist planificare - Delinschi Ion, consilier orășenesc.; 

               Larisa Sănduță, contabil – Grosu Gheorghe, consilier orășenesc.; 

 

S-a votat:  Pentru – 14, Împotrivă -  6, Abținuți – 2.  

 

Proiectul de decizie a fost votat în întregime cu modificările propuse. 

 

         În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2), lit.b), c), d), art.19 alin. (4), 

art.77 alin.(2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, art.875 al Codului Civil al RM, pct. 10, 11, 13, 14, 17 ale Hotărîrea 

Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 Cu privire la modul de dare în locaţiune a 

activelor neutilizate şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative 

de specialitate pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniul public local, juridică, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni, 
 

DECIDE: 

1. Se transmit în locaţiune, încăperile cu altă destinaţie decît cea locativă, din 

str.Alexandru cel Bun, 45, pentru amplasarea oficiilor, care se va efectua prin 

negocieri directe de către comisie. 

2. Se împuterniceşte dl Sergiu ARMAŞU, primarul oraşului Ialoveni, de a întocmi, 

încheia şi/sau de a modifica contractele de locaţiune pentru încăperile specificate în 

pct.1, din prezenta decizie. 

3. Se instituie Comisia de negocieri privind darea în locaţiune a activelor 

neutilizate în următoarea componenţă: 

- Preşedinte – Sergiu ARMAŞU, primar; 

- Secretar – Valentin Bogos, jurist; 

- Membrii comisiei – Caracuian Oleg, consilier orășenesc; 

                                   Delinschi Ion, consilier orășenesc; 

                                   Grosu Gheorghe, consilier orășenesc. 

4. Controlul şi calculul la plata chiriei, asupra executării prezentei decizii se 

pune în sarcina dnei Galina Caracuian, contabil-şef. 

 

                    S-a votat: Pentru – 14, Împotrivă – 8. 

 



                                                DECIZIE 

01-10 Cu privire la examinarea prescripției privind lichidarea iregularităților 

constatate în cadrul inspectării financiare complexe la ÎM”Piața 

Agroindustrială Ialoveni” 

 

    Raportor: Nicolae Bejan, director ÎM”Piaţa Agroindustrială Ialoveni”. 

 

A luat cuvîntul: Sergiu Purcica, consilier orășenesc. 

S-a propus: de a exclude de pe ordinea de zi și a fi aprobată la următoarea 

ședință a Consiliului orășenesc cu elaborarea planului de acțiuni privind 

lichidarea iregularităților constatate în cadrul inspectării financiare complexe 

la ÎM”Piaţa Agroindustrială Ialoveni. 

 

       Avînd în vedere prescripția Inspecției Financiare cu nr. 27-08-10/1919 din 31 

decembrie 2015 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 rezultatele prescripției Inspectării Financiare privind 

lichidarea iregularităților constatate în cadrul inspectării financiare 

complexe la ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni”. 

2. Se pune în sarcina dl Nicolae Bejan, director ÎM”Piața 

Agroindustrială Ialoveni” efectuarea măsurilor ce se impun în vedere 

înlăturării încălcărilor depistate și informarea Inspecției Financiare 

despre măsurile întreprinse în termenul solicitat. 

3. Controlul asupra executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui 

Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului Ialoveni. 

 

           S-a votat:  pentru – 8, împotrivă - 9, abținuți – 4.  

 

                                                

 

 

 

 

 

 



 DECIZIE 

01-11 Cu privire la examinarea cererii prealabile 

 

   Raportor: Valentin Bogos, jurist. 

 

  Au luat cuvîntul: Delinschi Ion, consilier orășenesc, Vasile David, petiționar. 

 

        Avînd în vedere cererea depusă de către Vasile David înregistrată cu nr.595 

din 22 decembrie 2015 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: 

5. Se ia act de cererea înaintată de Vasile David, cu privire la anularea deciziei 

cu nr. 03-03 din 23 septembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea taxei pentru 

unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2016”. 

6. Se respinge ca neîntemeiată cererea depusă. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Valentin 

Bogos, juristul primăriei. 

 

          S-a votat:  pentru – 7, împotrivă - 1, abținuți – 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                DECIZIE  

   

01-12 Cu privire la examinarea petiției unui grup de cetățeni din sectorul 

Moldova privind ruta 35 

 

Raportor: Mihail Railean, specialist.          

A luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni. 

       Avînd în vedere petițiile repetate ale unor grupuri de cetățeni din sectorul 

Moldova, cu privire la asigurarea cu transport public a locuitorilor din sectorul 

respectiv și în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr 436 –XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliu orăşenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Se ia act de adresarea unui grup de cetățeni din sectorul Moldova privind ruta nr. 

35 din orașul Ialoveni. 

2. Se pune în sarcina Dl Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, de a interveni 

către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu un demers privind 

modificarea itinerarului de deplasare a rutei nr.35 din orașul Ialoveni și stabilirea 

stației terminus str.Moldova. 

3. Despre măsurile întreprinse a aduce spre cunoștință consilierilor pînă la următoarea 

ședință ordinară a Consiliului orășenesc Ialoveni. 

4. Control asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dl Sergiu Armașu, 

primarul orașului Ialoveni. 

S-a votat unanim.  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   DECIZIE   

  

01-13 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată 

 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni,  

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, Victor Gonța,     

Purcica Sergiu, Cernat Sergiu, Condrea Igor, Caracuian Oleg, Mîra Igor. 

        Avînd în vedere faptul expirării termenului de 6 luni de la numirea în funcție 

pe perioadă determinată și în conformitate cu prevederile art. art. 61, 62 alin. (1) 

lit. h) al Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, art. 38 alin. (4), art. 14 alin. (2) din Legea Republicii 

Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 Privind administraţia publică locală, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se încetează raporturile de serviciu pe perioadă determinată cu Dl Vasile 

Covaș, secretarul Consiliului orășenesc Ialoveni, începînd cu 02 februarie 

2016 în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost numit. 

2. Se anunță concurs privind suplinirea funcției publice vacante de secretar 

al Consiliului orășenesc Ialoveni. 

3. Se împuternicește Dl Bogos Valentin, jurist în cadrul primăriei, să 

îndeplinească atribuțiile secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni, pînă 

la data numirii în bază de concurs a secretarului Consiliului orășenesc. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 februarie 2016 și se aduce 

la cunoștință persoanei vizate. 

 

S-a votat:  pentru – 13, împotrivă - 0, abținuți – 9.  

                                             

                                 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   DECIZIE   

 

01-13/1 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru suplinirea funcției 

de Secretar al Consiliului orășenesc  

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, Victor Gonța,        

Purcica Sergiu, Cernat Sergiu, Condrea Igor, Caracuian Oleg, Mîra Igor. 

        Avînd în vedere faptul expirării termenului de 6 luni de la numirea în funcție 

pe perioadă determinată a secretarului Consiliului orășenesc și în conformitate cu 

prevederile art. art. 28 alin.(1), lit.a), 29, art. 74 al Legii nr. 158-XVI din 

04.07.2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, art. 38, 

art. 14 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 Privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se instituie comisia pentru organizarea concursului privind suplinirea 

funcției publice vacante de secretar al Consiliului orășenesc Ialoveni, în 

următoare componență: 

 - Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni; 

 - Gheorghe Grosu, consilier orășenesc; 

 - Valentin Bogos, jurist, primăria Ialoveni; 

 - Ion Frunză, consilier orășenesc; 

 - Oleg Caracuian, consilier orășenesc; 

 - Ion Delinschi, consilier orășenesc; 

 - Igor Condrea, consilier orășenesc; 

           2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare inclusiv pe  

              site-ul  oficial al Primăriei orașului Ialoveni. 

              S-a votat:  pentru – 13, împotrivă - 0, abținuți – 9.  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



DECIZIE 

 

01-14 Cu privire la acordarea scutirii de plata lunară pentru întreţinerea 

copiilor în instituţiile preşcolare. 

 

Raportor: Valentina Plamadeala, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

A luat cuvîntul: Dna Tatiana Vrajmaș, directoare grădiniță. 

 
        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:  

- Sănduţă Ana-Maria – 2010 

- Sănduţă Bogdan – 2011 

- Sănduţă Iosif – 2013 

- Gheban Ion – 2010 

- Iavorschii Arcadie – 2010 

- Gîngota Daria – 2012 

- Laşcu Iana – 2010 

- Tîrgoală Petru – 2010 

- Purcica Otilia – 2010 

- Tulbure Inga – 2010 

- Barcaru Nicoleta – 2009 

- Nataluha Bogdan – 2010 

- Nataluha Ilinca - 2011 

- Sîrbu Daria – 2010 

- Ciobanu Alina – 2009 

- Popov Darian – 2009 

- Lupu Iustina- 2010 

- Vatavu Iana – 2010 

- Vatavu Gabriela - 2009 

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 dnei Galina 

Caracuian, contabil-şef. 

 

                                      S-a votat unanim 



                                     DECIZIE 

01-15 Cu privire la aprobarea acordului de stabilire a prieteniei și parteneriat 

dintre orașul Ialoveni și orașul Senec, Republica Slovacă 

 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

În scopul consiolidării și dezvoltării pe baze reciproce avantajoase a relațiilor 

economice, culturale, tehnico-științifice, de antreprenoriat și comerciale dintre orașul 

Slovac, Senec și orașul Ialoveni, în temeiul art. 14 alin. (2), litera k) şi art. 29, alin. (1), 

litera n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  

 

DECIDE: 

1. Se aprobă acordul de prietenie și parteneriat dintre orașul Ialoveni și orașul Senec, 

Republica Slovacă. 

2. Se împuterniceşte Dl Sergiu Armașu, Primarul oraşului Ialoveni să semneze 

pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de prietenie și parteneriat. 

 

                                      S-a votat unanim 

 

                                     DECIZIE 

01-16 Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orăşenesc nr.   

  03-06 din 23 septembrie 2015 

 

Raportor: Bogos Valentin, jurist 

       În conformitate cu cerinţele stipulate în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 

381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile 

bugetare în baza Reţelei tarifare unice”, 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 ce se operează în decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 03-

06 din 23 septembrie 2015, ”Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere” 

(anexă), după cum urmează: 

1. Pentru personalul cu funcții de conducere din instituțiile de învățămînt 

preșcolar, care dețin grade manageriale, indemnizația de conducere pentru anul de 

învățămînt 2015-2016 se stabilește începînd cu 01.02.2016 după cum urmează: 

 

 

Instituţia 

 

 

Elevi/copii 

 

Nr. de  

grupe 

 

Categoria 

instituţiei 

 

Mărimea 

indemnizaţiei 

Şcoala de arte 242 elevi  IV 20% 

2. În rest decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr.03-06 din 23 septembrie 2015 

rămîne fără de modificări. 

3. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dnei Galina Caracuian, contabil-șef. 

                                      S-a votat unanim 

 



                                            DECIZIE  

 

01-17 Cu privire la abrogarea deciziei nr.02-05 din 30 iulie 2015 cu privire la 

instituirea Comisiei de licitație 

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, Victor Gonța,              

Purcica Sergiu, Cernat Sergiu, Caracuian Oleg. 

În conformitate cu pct. 7 al Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi 

cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 10.02.2009, 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.02-05 din 30 iulie 2015 

”Cu privire la instituirea Comisiei de licitație”. 

2. Se instituie Comisia de licitație a Primăriei orașului Ialoveni din 13 

persoane, după cum urmează: 

1. Preşedintele Comisiei – Sergiu Armaşu, Primarul orașului Ialoveni. 

2. Secretarul Comisiei -  _______________, secretarul Consiliului orăşenesc. 

Membrii Comisiei: 

3. Galina Caracuian – contabil – şef; 

4. __________________ - Reprezentantul Consiliului raional Ialoveni; 

5. ________________- Reprezentantul Inspectoratului Fiscal pe raionul 

Ialoveni; 

6. Victor Gonţa - consilier orăşenesc; 

7. Vasile Vulpe – consilier orăşenesc; 

8. Andrei Bolduratu – consilier orăşenesc; 

9.  Igor Nemţanu  - consilier orăşenesc; 

10.  Igor Mîra – consilier orăşenesc; 

11.  Vladislav Frunză – consilier orăşenesc; 

12.  Ion Cujbă – consilier orăşenesc; 

13. Gheorghe Grosu – consilier orăşenesc. 

3. În activitatea sa Comisia de licitaţie se va conduce de Regulamentul privind 

licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009. 

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu 

Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

             S-a votat:  pentru – 13, împotrivă - 0, abținuți – 9.  

 

 

 

 

 



                                            DECIZIE  

 

01-18 Cu privire la asigurarea transparenței achizițiilor publice și 

reclamațiilor 

 

Raportor: Sergiu Purcica, consilier orășenesc. 

 

         În temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală și pentru asigurarea tranparenței achizițiilor publice 

efectuate de Administrația publică Locală, Consiliul orășenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Pentru asigurarea transparenței achizițiilor publice efectuate de Primăria 

orașului Ialoveni, începînd cu anul 2016, vor fi publicate pe site-ul oficial a 

primăriei orașului Ialoveni toate contractele de achiziții prin: licitații publice, 

concursuri ale ofertelor de prețuri și contractelor de valoare mică, cu 

respectarea Legii privind datele cu caracter personal. 

2. Publicarea actelor în cauză se v-a face prin scanarea lor în original, după 

semnarea de către membrii grupului de lucru, în două etape: 

a) În decurs de trei zile lucrătoare de la data îndeplinirii, se vor publica 

hotărîrile și procesele verbale ale grupului de lucru pentru achiziții publice. 

b) În ziua semnării, se vor publica toate contractele de achiziție a lucrărilor, 

bunurilor și serviciilor pentru Primăria orașului Ialoveni. 

3. În decurs de o lună primăria orașului Ialoveni va include în grila site-ului 

oficial al accesului la el necondiționat a tuturor cetățenilor. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu 

Armașu, primarul orașului Ialoveni. 

 

                                         S-a votat unanim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            DECIZIE  

 

01-19 Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei 

 

Raportor: Victor Gonța, consilier orășenesc 

 

Avînd în vedere cererea dlui Spoialo Petru, înregistrată cu nr. 496 din 

10.11.2015, Cu privire la schimbarea destinației 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, construcţiilor proprietate privată, cu nr. 

cadastral 5501203444.01 şi 5501203444.02 din garaj cu bucătărie de vară în spaţiu 

locativ, cu suprafaţa totală de 90.1 m², amplasat în or. Ialoveni, str. Timişoara. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu 

Stog, arhitect-şef al or. Ialoveni. 

 

                   S-a votat:  pentru – 14, abținuți – 9.  

 

                                            DECIZIE  

 

01-19/1 Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei 

 

Raportor: Victor Gonța, consilier orășenesc 

 

Avînd în vedere cererea dlui Boris Patlatii, înregistrată cu nr. 497 din 

10.11.2015, 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, construcţiilor proprietate privată, cu nr. 

cadastral 5501203437.01 şi 5501203437.02 din garaj cu bucătărie de vară în spaţiu 

locativ, cu suprafaţa totală de 93 m², amplasat în or. Ialoveni, str. Timişoara. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu 

Stog, arhitect-şef al or. Ialoveni. 

 

                              S-a votat:  pentru – 13, abținuți – 6. 



                           

                                              DECIZIE  

 

01-20 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 art. 20 alin. (1) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

      1. Se desemnează dul Onceanu Leonid, consilier orăşenesc, să semneze 

deciziile Consiliului orăşenesc din 27 ianuarie 2016 în cazul în care preşedintele 

şedinţei dul Condrea Igor se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

 

                                     S-a votat unanim 

 

Preşedintele şedinţei                                                     Igor Condrea 

Secretar  

al Consiliului orăşenesc                                                Valentin Bogos 

 


