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REPUBLICA   MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 

 

PROCES –VERBAL  Nr. 02 

 

AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI 

ORĂŞENESC IALOVENI 

 

din 30 iulie 2015 

 

             Total membri ai Consiliului    -  23 

             Dintre ei prezenţi                     -  21 

             Au lipsit motivat                      -    2 (Sergiu Cernat, Ion Cujbă) 

             Au lipsit nemotivat                  -   0 

 

 

                 Preşedintele şedinţei:                                                 Victor Bînzari, 

                                                                                      consilier orăşenesc 

 

                  A asistat:                                                                      Vasile Covaş, 

                                                                              secretarul Consiliului orăşenesc                                    
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ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la numirea în funcţie pe o perioadă determinată. 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni 

2. Cu privire la alegerea viceprimarilor. 

    Raportor:Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni; 

3. Cu privire la mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pentru simestrul întîi  

al anului 2015. 

    Raportor: Galina Caracuian, contabil şef 

4. Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chişinău. 

    Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

5. Cu privire la instituirea Comisiei de licitaţie. 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni 

6. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru 

trimestrul IV al   anului 2015. 

    Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

7. Cu privire la constituirea comisiei de disciplină. 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni 

8. Cu privire la constituirea Comisiei administrative. 

    Raportor: Vasile Covaş, Secretarul Consiliului orăşenesc 

9. Cu privire la aprobarea componenţei „Comisiei pentru drepturile copilului” 

     Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

10. Cu privire la crearea grupului de lucru. 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni 

11. Cu privire la demisie. 

     Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

12. Cu privire la crearea Comisiei pentru examinarea documentelor şi stabilirea 

taxei pentru eliberarea autorizaţiilor. 

     Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

13. Cu privire la constituirea Comisiei pentru ameliorarea situaţiei privind protecţia 

mediului înconjurător. 

     Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

14. Cu privire la crearea Echipei Multidisciplinare teritoriale. 

     Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

15.Cu privire la constituirea Comisiei pentru protecţia socială. 

    Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

16. Cu privire la instituirea Comisiei. 

    Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

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

    Raportor: Elena Palii, specialist 

18. Cu privire la constituirea Comisiei pentru acordarea şi stabilirea ajutorului 

social. 

    Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 

19. Cu privire la constituirea Comisiei de concurs. 

   Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc 
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20. Cu privire la instituirea Comisiei pentru monitorizarea transportului de călători. 

    Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

21. Cu privire la aprobarea plăţii părinteşti la şcoala de arte. 

  Raportor: Elena Palii, specialist.  

22. Cu rivire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orăşenesc nr. 01-04 

din 17 iulie 2015. 

  Raportor:Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

23. Cu privire la acceptarea acordării îndemnizaţiei unice. 

   Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

   24. 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: Victor Bînzari, Preşedintele şedinţei. 

 

Ordinea de zi cu modificările propuse spre examinare a fost aprobată 

unanim. 
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S-a examinat: 

 

02-01 Cu privire la numirea în funcţie pe o perioadă determinată. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

Au luat cuvîntul: Victor Gonţa, consilier orăşenesc, care a propus ca de numit în 

funcţie secretarul Consiliului orăşenesc în termen de trei ani. 

DECIZIE 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) al Legii nr. 158- XVI din 4 

iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public în care este 

stipulat că după împlinirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru 

limită de vîrstă, secretarul Consiliului orăşenesc poate fi numit, la decizia 

Consiliului orăşenesc, pe o perioada determinată, dar nu mai mare de 3 ani, în 

aceeaşi funcţie publică, primind pensia şi salariul conform legislaţiei,  art. 14 al 

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

Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Domnul Vasile Covaş, se numeşte pe termen de 6 luni, în funcţia de 

secretar al Consiliului orăşenesc Ialoveni. 

2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanei vizate şi intră în vigoare la 

data adoptării. 

 

Au votat unanim. 
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02-02 Cu privire la alegerea viceprimarului. 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

Au luat cuvîntul: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

DECIZIE 

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

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,  

DECIDE: 

1. Domnul Radu Chilaru se alege în funcţie de viceprimar al oraşului Ialoveni. 

 

Au votat: pentru -16, , abţineri – 1, contra - 0 

 

DECIZIE 

02-02/1  

. 

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

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,  

DECIDE: 

1. Doamna Valentina Plămădeală se alege în funcţie de viceprimar al oraşului 

Ialoveni. 

Au votat: pentru – 18, contra – 1, abţineri - 1. 
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02-03 Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru simestrul 

întîi al anului 2015 

Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef. 

 

Au luat cuvîntul:Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, Leonid Onceanu, 

Sorin Tozlovanu, Sergiu Purcica, Victor Gonţa, consilieri orăşeneşti. 

 

DECIZIE 

Examinînd raportul prezentat de dna Galina Caracuian, contabil-şef, privind  

executarea bugetului oraşului pentru semestrul întîi al  anului 2015 (anexele 1-2), 

în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) al Legii nr. 397 din 16 octombrie 

2003 privind finanţele publice locale şi în temeiul art. 14 alin. (2) litera n) al Legii 

nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd 

în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate pentru buget, 

economie, finanţe şi patrimoniul public local şi juridică pentru ordinea publică şi 

activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Se ia act de raportul prezentat privind executarea bugetului oraşului pentru  

semestrul întîi al anului 2015. 

2. Se pune în sarcina dlui Sergiu Armaşu, Primarul oraşului, executor 

(ordonator) principal de credite să ţină la control permanent efectuarea 

cheltuielilor bugetare, care nu vor depăşi alocaţiile prevăzute în buget 

pentru anul 2015 cu modificările ulterioare, precum şi să nu se admită 

datorii creditoriale neîntemeiate la finele anului bugetar. 

3. Controlul asupra exercitării prezentei decizii se pune în seama dlui Sergiu 

Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 
 

Au votat: pentru – 15, abţineri -6, contra -0 
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Anexă nr. 1  

la decizia 

nr.02-03  

       

     

din 

30.07.2015  

       

           

 
Informaţie cu privire 

       

 
la executarea bugetului oraşului  Ialoveni 

       

 
                      la partea de   venituri  pe I simestru an. 2015 

        

 
          mii lei 

       

Clas. Denumirea venitului 
Plan anual 

aprobat  

Plan  

preciz. pe 

anul 2015 

Plan 

preciz.   

pe I 

simestru 

2015 

Executat pe  

I simestru 

2015 

Devieri 

(+.-) 

faţă de 

pl. 

Prec.I 

simestr

u   

       

000-00 Venituri totale 22 437,7 23 176,9 12 866,1 13 281,2 415,1 
 

      100-00 Venituri curente 7 434,0 8 051,5 4 184,9 4 600,1 415,2 
 

      111-00 Impozitele pe venit 3 000,0 3 000,0 1 300,0 1 616,3 316,3 
 

      111-01 Impozitul pe venit din salariu 2 920,0 2 920,0 1 260,0 1 533,4 273,4 
 

      111-09 Alte impozite pe venit 80,0 80,0 40,0 82,9 42,9 
 

                  0,0 
 

                  0,0 
 

                  0,0 
 

      114-00 Impozitele pe proprietate 1 463,0 1 463,0 702,4 1 017,5 315,1 
 

      114-01 Impoz.func.pe teren.destin.agricol 0,7 0,7 0,6 16,5 15,9 
 

      114-02 Impoz.func.pe teren.destin.neagric 31,5 31,5 13,5 22,2 8,7 
 

      114-03 Impozit funciar persoane fizice 70,1 70,1 33,0 51,8 18,8 
 

      114-06 Impozitul funciar pasuni,finete       7,6 7,6 
 

      114-07 Imp.funciar teren.agric.GT 79,4 79,4 23,0 72,0 49,0 
 

      114-12 Impoz.bun.imobil.persoane 

juridice 
250,0 250,0 139,0 110,9 -28,1 

 

      114-14 Impoz.bunuri imob.persoane 

fizice 
1 031,3 1 031,3 493,3 736,5 243,2 

 

      115-00 Impoz.interne,mărfuri,servicii 245,0 245,0 125,0 95,5 -29,5 
 

      115-39 Taxa pent.servic.de trans.auto de 

călăt. 
180,0 180,0 90,0 50,4 -39,6 

 

      115-41 Taxa de amplasare a publicităţii 5,0 5,0 5,0   -5,0 
 

      115-57 Plata autorizatie de constructie 60,0 60,0 30,0 45,1 15,1 
 

                  0,0 
 

      121-00 Venit.activ.întreprin.şi propriet. 240,0 247,3 133,3 150,2 16,9 
 

      121-12 Dobînzi la soldurile 

mijloac.băneşti 
  7,3 7,3 7,2 -0,1 

 

                  0,0 
 

      121-33 Arenda p/u terenuri neagricole 30,0 30,0 15,0 20,9 5,9 
 

      121.36 Alte venituri din proprietate 30,0 30,0 15,0 12,7 -2,3 
 

      121.37 Taxa p/u patenta de întreprinzător 180,0 180,0 96,0 109,4 13,4 
 

                  0,0 
 

      122-00 Taxe şi plăţi administrative 1 196,0 1 541,0 907,0 767,2 -139,8 
 

      122-27 Taxa de piaţă 6,0 6,0 3,0 2,3 -0,7 
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122-28 Taxa p-u amenajarea teritoriului 350,0 350,0 170,0 184,3 14,3 
 

      122-30 Taxa p/u amplasarea 

obiect.comerc 
800,0 1 145,0 710,0 552,2 -157,8 

 

      122.32 Taxa de aplicare a simbolicii 

locale 
      0,1 0,1 

 

      122-34 Taxa pentru parcare 10,0 10,0 6,0 6,5 0,5 
 

      122-40 Alte încasări         0,0 
 

      122-69 Taxa pentru dispozitivele 

particulare 
30,0 30,0 18,0 21,8 3,8 

 

      123-01 Amenzi şi sancţiuni 

administrative 
65,0 298,2 263,2 211,4 -51,8 

 

                  0,0 
 

      300 Transferuri,mijloace transmise 15 003,7 15 123,4 8 679,2 8 679,2 0,0 
 

      311 Transferuri curente de la bugetul 

de stat 
896,9 896,9 448,8 448,8 0,0 

 

      315 Transf.cu dist.spec.de la bug.de 

stat 
13 115,4 13 235,1 7 734,2 7 734,2 0,0 

 

      316 Transferuri din fondul de 

compensare 
991,4 991,4 496,2 496,2 0,0 

 

                  0,0 
 

      151-00 Mijloace speciale 1225,0 1257,0 754,0 742,0 -12,0 

       
            0,0 

       

411.00 

Granturi interne pentru 

instituţ.publice   2,0 2,0 1,9 
-0,1 

       
            0,0 

       
            0,0 

       

200.00 

Mijl.din 

vînz.bunur.propr.publică   950,8 950,8 950,8 
0,0 

       

      
 

       

  

 

 

 

    

Anexa 

nr.2 

 

   Denumirea articolului Plan aprobat  pe 

an 

 

Plan precizat  

pe sim I  

Executat  

 pe sim.I 

Devieri 

fata de planul 

precizat 

Total cheltuieli: 22437.7 17666.5 13650.6 -4015.9 

Retribuirea muncii 9584.1 6018.0 4801.8 -1216.2 

Contributii la Asigurari Sociale 2049.4 1247.0 1049.8 -197.2 

Prime de asigurari medicale 378.2 240.8 189.7 -51.1 

Plata marfurilor si serviciilor total: 7026.3 5465.7 3807.2 -1658.5 

Inclusiv:     

Energie electricica 574.1 404.7 291.5 -113.2 

Gaze naturale 1070.0 929.0 822.7 -106.3 

Rechizite de birou,marfuri de uz 

gospodaresc 

192.1 247.0 151.0 -96.0 

Materiale didactice 20.0 20.0 5.0 -15.0 
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Carti si editii perodice 29.0 3.5 1.1 -2.4 

Alimentatia 2680.1 1711.0 1369.8 -341.2 

Medicamente si consumabile 9.5 6.5 1.5 -5.0 

Serviciide telecomunicatie si posta 90.6 50.3 34.3 -16.0 

Servicii de transport 158.7 88.8 78.2 -10.6 

Echipament si inventar moale 81.0 97.6 15.3 -82.3 

Reparatii curente ale cladirilor si 

incaperilor 

610.9 625.6 163.0 -462.6 

Reparatii curente ale utilajului si 

unventarului 

103.9 73.5 40.8 -32.7 

Arenda incaperilor 180.0 147.0 133.5 -13.5 

Simboluri de stat si locale  15.0 11.6  -11.6 

Formare profesionala 10.5 9.0  -9.0 

Servicii editoriale  30.5 30.5  

Cheltuieli de protocol 15.0 5.0 3.0 -2.0 

Lucrari de informatica si de calcul 72.8 42.1 29.8 -12.3 

Apa si canalizarea 288.8 199.4 124.9 -74.5 

Salubritatea 37.3 27.0 17.2 -9.8 

Alte marfuri si servicii 787.0 712.1 485.3 -226.8 

Comision afferent serviciilor 

bancare 

 24.5 8.8 -15.7 

Deplasari 5.1 16.9 11.7 -5.2 

Documente executorii  80.0 80.0  

Transferuri curente: 3394.6 2462.1 1899.2 -562.9 

Inclusive:     

Transferuripentru acoperirea 

pierderilor suferite prin acoperirea 

de ilesniri de transport (131.02) 

 30.0  -30.0 

Transferuri p-u amenajarea 

teritoriilor (131.05) 

3354.9 2196.2 1693.4 -502.8 

Ajutoare unice populatiei conform 

deciziilor(135.21) 

 122.8 112.5 -10.3 

Alte transferturi de catre populatie 

(indemnizatii pentru copii tutelati  

si alte ) 

 61.5 60.8 -0.7 
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 (135.25) 

Indemnizatii achitate la incetarea 

raporturilor de munca (135.31) 

 6.5 4.6 -1.9 

Indemnizatii pentru incapacitatea 

temporara de munca achitate de 

angajator (135.33) 

39.7 45.1 27.8 -17.3 

Cheltuieli capitale  2136.0 1811.1 -324.9 

Procurarea mijloacelor fixe  189.9 189.8 -0.1 

Reparatii capitale  1852.0 1529.9 -322.1 

Transferuri capitale pentru lucrari 

topografogeodezice de cartografie 

si cadastru 

 80.0 77.4 -2.6 

Transferuri capitale pentru 

proiectarea tipica 

 14.1 14.0 -0.1 
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02-04 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chişinău.  

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

DECIZIE 

        În conformitate cu art. 14 alin. 2 al Legii nr.436 - XVI din 28.12.2006 privind 

administratia  publică locală, examinînd notificarea nr. 1304/1083 din 28.05.2015 

prin care OTC solicită abrogarea parţială a deciziei Consiliului orăşenesc nr.03-03 

din 29.04.2015 „Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor 

financiare” prin care a fost alocate 50 mii lei ajutor unic pentru reparaţia bisericii 

„Sfînta Cuvioasa Parascheva”, monument de arhitectură  din sec. XIX şi avînd în 

vedere că prin decizia Consiliului orăşenesc nr. 04-04 din 16  august 2013 a fost 

alocate mijloace financiare în sumă de 80 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de 

construcţie şi reparaţie a bisericilor Sfîntul Vasile şi Sfinţii Martiri Brîncoveni din 

or. Ialoveni, iar OTC a notificat-o şi a depus acţiuni în judecată pentru a o declara 

nulă, iar Curtea Supremă de Justiţie a considerat recursul înaintat inadmisibil 

lăsînd în vigoare decizia Curţii de Apel Chişinău din 04 septembrie 2014, prin care 

a casat Hotărîrea Judecătoriei Ialoveni şi a respins cererea OTC ca fiind 

neîntemeiată, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Se ia act de notificarea înaintată de Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei 

de Stat a Republicii Moldova prin care solicită abrogarea parţială  a deciziei 

nr. 03-03 din 29.04.2015 „Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi 

alocarea mijloacelor financiare”. 

2. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Chişinău ca neîntemeiată. 

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

Bogos, juristul primăriei. 

 

Au votat unanim. 
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02-05 Cu privire la instituirea Comisiei de licitaţie. 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

DECIZIE 

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 instituie Comisia de licitaţie a Primăriei oraşului Ialoveni din 17  persoane, 

după cum urmează: 

1. Preşedintele Comisiei – Sergiu Armaşu, primar. 

2. Vicepreşedintele Comisiei – Radu Chilaru, viceprimar. 

3. Secretarul Comisiei -  Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 
 

Membrii Comisiei: 

4. Galina Caracuian – contabil – şef; 

5. Elena Palii – specialist pentru planificare; 

6. ____________ - Reprezentantul Consiliului raional Ialoveni; 

7. _____________ - Reprezentantul Inspectoratului Fiscal pe raionul Ialoveni; 

8. Victor Gonţa - consilier orăşenesc; 

9. Dumitru Cherdivară - consilier orăşenesc; 

10. Vasile Vulpe – consilier orăşenesc; 

11.  Igor Condrea – consilier orăşenesc; 

12.  Igor Nemţanu  - consilier orăşenesc; 

13.  Alexei Ursuleac – consilier orăşenesc; 

14.  Veaceslav Poltavcenco – consilier orăşenesc; 

15. Leonid Oncean – consilier orăşenesc; 

16. Ion Cujbă – consilier orăşenesc; 

17. Gheorghe Grosu – consilier orăşenesc. 

2. 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. 

3. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc nr. 02-14 din 29 iulie 2011”Cu 

privire la instituirea Comisiei de licitaţie. 

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

Armaşu, Primarul oraşului. 

Au votat unanim. 
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02-06 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orăşenesc 

pentru trimestrul IV al anului 2015. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consililui orăşenesc Ialoveni. 

 

DECIZIE 

  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 Planul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV al 

anului 2015 (se anexează). 

2. Decizia se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate. 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile 

Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc.   

 Anexă 

la decizia Consiliului orăşenesc nr. 02-06 din 30 iulie 2015 

Planul de activitate a Consiliului orăşenesc Ialoveni 

pentru trimestrul IV al anului 2015 

Data Specificarea chestiunii Responsabil de 

pregătire 

Raportor 

I. Şedinţa  Consiliului  orăşenesc 

Octombrie      1. Cu privire la mersul executării 

bugetului oraşului Ialoveni pe 9 luni ale 

anului 2015. 

 

    2. Cu privire la aprobarea taxelor 

locale pentru anul 2016. 

 

   3. Cu privire la aprobarea taxei pentru 

amplasarea unităţilor comerciale şi/sau de 

prestări servicii de deservire socială şi 

tarifelor stabilite de Consiliul orăşenesc 

pentru anul 2016. 

Galina Caracuian, 

contabil-şef 

 

 

Galina Caracuian, 

contabil-şef 

 

Valentin Bogos, jurist 

 

 

Galina Caracuian, 

contabil-şef 

 

 

Galina Caracuian, 

contabil-şef 

 

Valentin Bogos, jurist 
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   4.Cu privire la stabilirea cotelor 

impozitului funciar pentru anul 2016. 

 

   5.Cu privire la aprobarea bugetului 

oraşului Ialoveni pentru anul 2016 în 

prima lectură. 

 

   6. Cu privire la aprobarea bugetului 

oraşului Ialoveni pentru anul 2016 în 

lectura a doua. 

 

 

 

Elena Condrea, 

specialist 

 

Sergiu Armaşu, 

Primarul oraşului 

 

Elena Palii, specialist 

 

 

 

 

 

Elena Condrea, 

specialist 

 

Elena Palii, specialist 

 

Elena Palii, specialist 

 

II Activităţi organizatorice şi culturale 

 

 

 

 

1. Şedinţele Comisiilor consultative de 

specialitate ale Consiliului orăşenesc. 

 

 

 

 

2.Hramul oraşului Ialoveni 

 

Preşedinţii comisiilor, 

Secretarul Consiliului 

orăşenesc, Vasile 

Covaş 

Aparatul Primăriei 

oraşului Ialoveni 

 

 

Au votat unanim. 
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02-07 Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină. 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

DECIZIE 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la comisia de 

disciplină aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 519 din 22.06.2010 „Cu 

privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201  

din 11 martie 2009”, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul  orăşenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Se constiuie comisia de disciplină a Primăriei oraşului Ialoveni în 

următoarea componenţă: 

1. Covaş Vasile, secretarul Consiliului orăşenesc, preşedintele comisiei. 

2. Bogos Valentin, jurist, secretarul comisiei. 

 

Membrii comisiei: 

3. Palii Elena, specialist pentru planificare, preşedintele comitetului sindical a 

organizaţiei sindicale primare a Primăriei oraşului Ialoveni. 

4. Onceanu Leonid, consilier orăşenesc. 

5. Cherdivară Dumitru, consilier orăşenesc. 

 

Membri suplianţi: 

1. Purcica Sergiu, consilier orăşenesc. 

2. Vulpe Vasile, consilier orăşenesc. 

3. Plămădeală Tudor, consilier orăşenesc. 

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă publică prin afişare în locuri publice. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile 

Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

Au votat unanim. 
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02-08 Cu privire la constituirea Comisiei administrative. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

A luat cuvîntul: Victor Bînzari, consilier orăşenesc. 

 

DECIZIE 

 

În conformitate cu prevederile art.2 al Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 

25.03.2010 privind aprobarea Regulamentului Comisiei administrative, art. 14 alin. 

(2) al Legii 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

orăşenesc Ialoveni,  

DECIDE: 

I. Se instituie Comisia administrativă pe lîngă autoritatea executivă în 

următoarea componenţă:  

1. Bogos Valentin, juristul primăriei, preşedintele comisiei; 

2. __________, specialist în relaţiile cu publicul; 

3. Vîrlan Grigore, conducător artistic, Casa de Cultură; 

4. Munteanu Vasile, medic, Centrul de Medicină Publică; 

5. Trincan Iurie, reprezentantul IP Ialoveni. 

 

II. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 02-08 din 29 iulie 

2011 „Cu privire la instituirea Comisiei administrative” cu modificările şi 

completările ulterioare. 

III. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor comisiei din funcţiile 

deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele 

nou-desemnate în funcţiile respective fără emiterea unei alte decizii ale 

Consiliului orăşenesc . 

 

 

Au votat unanim. 
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02-09 Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei pentru protecţia 

drepturilor copilului. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

DECIZIE 

 

În conformitate cu pct. 15-18 ale Regulamentului Consiliului Naţional 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 

din 09.04.1998 în temeiul art. 14 alin (2) al Legii nr 436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşănesc Ialoveni, 

 

         DECIDE: 

1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia drepturilor 

copilului după cum urmează: 

 1.Sacara Valentina, director, liceul teoretic „Ana Muntean”, preşedinte al 

comisiei; 

 2. Niţă Violeta, asistentă socială, secretar al comisiei; 

 3. Andreeva Larisa, profesoară, liceul teoretic ,,P. Ştefănucă’’; 

 4. Mîra Clara – profesoară, gimnaziul ,,Grigore Vieru’’; 

 5. Sanduţă Liuba, director adjunct, şcoala primară ,,Ion Creangă’’ 

 6. Devder Eleonora, învăţătoare la clasele primare, gimnaziul „Grigore Vieru”; 

 7. Nelea Sănduţă, inspector superior GMM al IP Ialoveni. 

2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, 

atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou desemnate în 

funcţiile respective, fără emiterea altei decizii ale Consiliului orăşănesc. 

 

Au votat unanim. 
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02-10 Cu privire la crearea grupului de lucru. 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

A luat cuvîntul: Victor Bînzari, consilier orăşenesc. 

DECIZIE 

În conformitate cu pct. 2 şi 3 al Regulamentului cu privire la activitatea 

grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 1380 din 10.12.2007 în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,  

 

DECIDE: 

I. Se creează grupul de lucru al primăriei oraşului Ialoveni pentru 

efectuarea achiziţiilor publice în următoarea componenţă: 

1. Sergiu Armaşu, primarul oraşului Ialoveni, conducătorul grupului de 

lucru; 

2. Elena Palii, specialist pentru planificare, secretarul grupului de lucru; 

               Membrii grupului de lucru: 

3. Radu Chilaru, viceprimarul oraşului; 

4. Galina Caracuian, contabil-şef; 

5. Sergiu Stog, arhitect; 

Rezerva: 

1. Valentin Bogos, juristul primăriei; 

2. Elena Bogos, contabil superior; 

3. Nina Vîrlan, specialist în problemele perceperii fiscale. 

II.     Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, cu respectarea principiilor transparenţei, 

publicităţii, obiectivităţii, imparţialităţii şi eficienţei realizării achiziţiilor 

publice. 

III. Autoritatea contractantă este în drept să atragă în caz de necesitate în 

componenţa grupului de lucru pentru achiziţii, în calitate de consultanţi, 

specialişti şi experţi din domenii în care se efectuează achiziţia. 

IV. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în seama  dlui Sergiu 

Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

Au votat unanim. 
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02-11 Cu privire la demisie. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

Au luat cuvîntul: Alexei Ursuleac, consilier orăşenesc a propus ca chestiunea în 

cauză să o examinăm la şedinţa următoare a Consiliului orăşenesc. 

 

 

DECIZIE 

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

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se acceptă demisia dlui Serghei Cernat, şeful Î.M.”Piaţa Agroindustrială 

Ialoveni” începînd cu 31.07.2015, în baza cererii depuse înregistrată cu nr. 

220 din 20.07.2015  în conformitate cu prevederile art.85 alin.(1) al Codului 

Muncii al Republicii Moldova. 

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei vizate. 

 

Au votat: 1 – pentru, contra – 0, 21 – abţineri 
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02-12 Cu privire la crearea Comisiei pentru examinarea documentelor pentru 

eliberarea autorizaţiilor şi stabilirea taxei. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

Au luat cuvîntul: Victor Bînzari, Sergiu Purcica, Boldurat Andrei, Sorin 

Tozlovanu, Oleg Caracuian, , consilieri orăşeneşti, Vasile David,antreprenor.  

 

DECIZIE 

 

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

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Se crează Comisia pentru examinarea documentelor pentru eliberarea 

autorizaţiilor şi stabilirea taxei de amplasare şi funcţionare a unităţilor 

comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul 

oraşului Ialoveni, după cum urmează: 

1. Victor Gonţa, consilier orăşenesc, preşedintele comisiei; 

2. Bogos Valentin, jurist, secretarul comisiei; 

3. Crudu Ion, consilier orăşenesc; 

4. Caracuian Galina, contabil-şef; 

5. Boldurat Andrei, consilier orăşenesc. 

2. Dispoziţia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate. 

 

Au votat unanim. 
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02-13 Cu privire la constituirea Comisiei pentru ameliorarea situaţiei privind 

protecţia mediului înconjurător. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

DECIZIE 

În scopul amenajării şi salubrizării oraşului Ialoveni, în conformitate cu 

prevederile Legii privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515- XII 

din16.06.1993, prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 678 din 06.06.2008 „Cu 

privire la desfăşurarea Concursului naţional „Cea mai modernă, solubră şi mai 

amenajată localitate”, în temeiul art.art. 20 alin. (1), 31 alin.(4) ale Legii nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

I. Se constituie Comisia pentru ameliorarea situaţiei privind protecţia 

mediului înconjurător, în următoarea componenţă:  

1.Mihai Railean, specialist în problemele tineretului şi sportului - 

preşedintele comisiei; 

2. Nicolae Cojocaru, maistru sectorul de amenajare şi înverzire, secretarul 

comisiei; 

Membrii comisiei: 

3.Inspector de la Agenţia Ecologică Ialoveni; 

4.Reprezentant al I.P. Ialoveni; 

5.Erecci Dumitru, specialist în probleme ecologice. 

II.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate. 

III.  Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui 

Mihai Railean, specialist în problemele tineretului şi sportului. 

 

Au votat unanim. 
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02-14 Cu privire la crearea Echipei Multidisciplinare teritoriale. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

A luat cuvîntul: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

DECIZIE 

În temeiul Hotărîrii Guvernului RM nr.228 martie 2014 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului de activitate a Echipelor multidisciplinare teritoriale din 

SNR”, Legii asistenţei sociale nr.547 din 25.12.2013, Legii nr.45-XVI din 

01.03.2007 cu privire la prevenire şi combaterea violenţei în familie, Legii nr.140 

din 14.06.2013 privind protecţia socială a copiilor aflaţi în situaţie de risc, Hotărîrii 

Guvernului RM nr.270 din 08.04.2014, în temeiul art. 14 alin. (1) al Legii nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

orăşănesc Ialoveni, 

         DECIDE: 

1. Se crează Echipa Multidisciplinară Teritorială în următoarea componenţă: 

1. Valentina Plămădeală, Viceprimar; 

2. Buhai Maria, asistent social; 

3. Lotcă Virgiliu, şeful poliţiei sectorului I Ialoveni 

4. Rezeşu Gheorghe, şeful Centrului medicilor de familie; 

5. Beleac Maria, membră a Organizaţiei veteranilor din or. Ialoveni 

2. În caz de eliberare din funcţiile deţinute a unor membri , atribuţiile lor în 

cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile 

respective, fără emiterea unei noi decizii. 

 

Au votat unanim. 
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02-15 Cu privire la constituirea Comisiei pentru protecţia socială. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

A luat cuvîntul: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

DECIZIE 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind distribuirea ajutorului 

material din mijloacele Fondului Republican şi fondurile locale de susţinere socială 

a populaţiei aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1083 din 26 octombrie 

2000, decizia Consiliului de administrare al Fondului local de susţinere socială a 

populaţiei nr. 02-07 din 26.07.2007 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 Comisia pentru protecţia socială a populaţiei din oraşul 

Ialoveni în următoarea componenţă:  

Preşedintele comisiei: 

Valentina Plămădeală, Viceprimarul oraşului Ialoveni; 

Secretarul comisiei: 

__________________, specialist pentru relaţii cu publicul; 

Membrii comisiei: 

- Gheorghe Rezeşu, şeful Centrului medicilor de familie din or. 

Ialoveni; 

- Tatiana Vrajmaş, şefa grădiniţei de copii nr. 5 „Licurici”; 

 -  Maria Buhai, asistent social. 

          2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate. 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei 

Valentina Plămădeală, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

S-a votat unanim. 
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02-16 Cu privire la instituirea Comisiei. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

 

DECIZIE 

Întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1182 din 

22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare 

intersectorală în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei 

mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, în temeiul 

art. 29 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşănesc Ialoveni, 

 

         DECIDE: 

1. Se instituie Comisia orăşenească de coordonare a activităţilor de implimentare a 

mecanismului de colaborare intersectorală în domeniul medico-social în vederea 

prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 

ani la domiciliu din oraşul Ialoveni, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

Gheorghe Rezeşu, şeful medicilor de familie; 

Secretar: 

Vera Colnic, asistent social; 

Membrii Comisiei: 

Nelea Sanduţa, ins. sup. GMM al IP Ialoveni; 

Tatiana Vrajmaş, şefa grădiniţei de copii „Licurici”; 

Maria Drobot, şefa grădiniţei de copii „Lăstărel”; 

Ana Balaur, şefa grădiniţei de copii „Andrieş”; 

Constantin Barbăroşie, reprezentant al IP Ialoveni. 

 

S-a votat unanim. 
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02-17 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor 

financiare. 

Raportor: Elena Palii, specialist. 

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, Leonid Onceanu, 

Vasile Vulpe, Sergiu Purcica, Victor Gonţa, Veaceslav Poltavcenco, Victor 

Bînzari, Oleg Caracuian, consilieri orăşeneşti, Nadejda Stegărescu, asistent social. 

 

 

DECIZIE 

 

      În conformitate cu prevederile art.27 al Legii  nr.397-XV din 16.10.2003 

privind finanţele publice locale şi ţinînd cont de necesitatea de a preciza planul la 

venituri si cheltuieli la unele articole, in temeiul art.14, pct.(2), litera n) al Legii 

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

orăşenesc Ialoveni, 

D E C I D E :       

I. Se aloca _4.4_mii lei din fondul de rezervă : 

 

2.0   mii lei  - ajutor unic dnei Tatiana Golban pentru tratament. 

0.4 mii lei  - ajutor unic dnei Aliona Sandu in legatură cu 

paguba pricinuită gospodăriei pe data de 06.05.2015. 

2.0 mii lei - ajutor unic dnei Maria Brai în legătură cu decesul 

soţului şi starea materială grea .   

 

Au votat unanim. 

 

        Punctul doi din proiectul deciziei nu a fost aprobat deoarece nu a acumulat 

numărul necesar de voturi. (pentru – 3, contra – 5, abţineri -12). 
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02-18 Cu privire la constituirea comisiei pentru acordarea şi stabilirea 

ajutorului social. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

DECIZIE 

În conformitate cu prevederile Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la 

ajutorul social, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşănesc Ialoveni 

 

         DECIDE: 

1. Se constituie Comisia pentru acordarea şi stabilirea ajutorului social a 

populaţiei din or. Ialoveni în următoarea componenţă: 

     Preşedintele comisiei: 

- Valentina Plămădeală, Viceprimarul oraşului Ialoveni; 

Secretarul comisiei: 

- Niţă Violeta, asistent social; 

 

Membrii comisiei: 

- Ion Mîra, consilier orăşenesc; 

- Condrea Elena, specialist în problemele perceperii fiscale; 

- Maria Buhai, asistent social 

 

2. În caz de eliberare din funcţiile deţinute a unor membri , atribuţiile lor în 

cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile 

respective, fără emiterea unei noi decizii. 

 

Au votat unanim. 
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02-19 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, Victor Bînzari, 

consilier orăşenesc. 

 

 

DECIZIE 

În conformitate cu pct. 54 alin. 1, pct. 57 al Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 201 din 11 martie 2009 în temeiul art. 28 – 30 ale Legii nr. 158 din 04.07.2007 

„Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” şi art. 14 alin. (2) al 

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

Consiliul orăşănesc Ialoveni, 

         DECIDE: 

1. Se instituie Comisia pentru desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 

funcţiilor publice vacante în cadrul Primăriei oraşului şi se aprobă 

componenţa nominală după cum urmează: 

1. Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, Preşedinte al comisiei de 

concurs; 

2. Radu Chilaru, Viceprimarul oraşului, vicepreşedintele comisiei de concurs; 

3. Vasile Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc, secretar al comisiei de 

concurs; 

4. Elena Palii, specialist, preşedintele Comitetului Sindical; 

5. Ion Mîra, consilier orăşenesc; 

6. Ion Frunze, consilier orăşenesc; 

7. Andrei Bolduratu,consilier orăşenesc; 

8. Ion Cujbă, consilier orăşenesc.  

9. Elena Ciuş, consultant în problemele resurse umane, aparatul preşedintelui 

raionului; 

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate. 

3. Se stabileşte că în caz de eliberarea membrilor comisiei de concurs din 

funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de 

persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi 

decizii. 

 

S-a votat unanim. 
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02-20 Cu privire la instituirea comisiei pentru monitorizarea transportului de 

călători. 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, Victor Bînzari, 

Dumitru Cherdivară, Veaceslav Poltavcenco, Victor Gonţa, consilieri orăşeneşti, 

Virgiliu Tudorache, Gheorghe Manolache, antreprenori. 

 

DECIZIE 

         În scopul ameliorării situaţiei deservirii populaţiei oraşului Ialoveni cu 

transport de călători şi lichidării neajunsurilor în activitatea microbuzelor şi 

autobuzelor, 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 instituie comisia pentru monitorizarea transportului de călători în or.Ialoveni 

în următoarea componenţă: 

1. Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni - preşedintele comisiei 

2. Mihail Railean, specialist, secretarul comisiei 

3. Sorin Tozlovanu, consilieri orăşenesc 

4. Igor Condrea, consilier orăşenesc 

5.  Onceanu Leonid, consilier orăşenesc 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu 

Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

S-a votat unanim. 
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02-21 Cu privire la aprobarea plăţii părinteşti la şcoala de arte. 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

A luat cuvîntul: Victor Bînzari, consilier orăşenesc. 

 

DECIZIE 

       Examinînd demersul directorului şcolii de arte privitor la aprobarea plăţii 

părinteşti la şcoala de arte, şi în conformitate cu pct. 2 al Regulamentului privind 

modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 450 din 16.06.2011, în temeiul art. 14 

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

publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

DECIDE: 

1. Se aprobă plata părintească lunară la şcoala de arte pentru anul de studii 2015-

2016 după cum urmează: 

 

Pian                                      -  200 lei 

Vioară                                  -  200 lei 

Instrumente aerofone           -  200 lei 

Canto                                    -  200 lei 

Acordeon                              - 200 lei 

Chitara                                  - 200 lei 

Arta plastică                         - 200 lei 

2. Elevii care studiază două profiluri plata lunară va constitui 150 lei de profil.  

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

Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

Au votat unanim. 
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02-22 Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orăşenesc 

nr.01-04 din 17 iulie 2015. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consilului orăşenesc. 

 

Au luat cuvîntul: Victor Bînzari, Victor Gonţa, consilieri orăşeneşti. 

 

DECIZIE 

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

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşănesc 

Ialoveni, 

 

         DECIDE: 

1.Se aprobă modificările ce se operează în decizia Consiliuli orăşenesc Ialoveni 

nr.01-04 din 17 iulie 2015 cu privire la constituirea Comisiilor consultative de 

specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului orăşenesc Ialoveni, 

după cum urmează: 

a) La punctul 1 a) al deciziei, cuvintele “Caracuian Gheorghe” şi “Cernat 

Vladimir” se substituie cu cuvintele “Gonţa Victor” şi “Condrea Igor”; 

b) La punctul 1 c) al deciziei, cuvintele “Ţurcan Valeriu” se substituie cu cuvintele 

“Poltavcenco Vladislav”; 

c) La punctul 1 d) al deciziei, cuvintele “Cernat Vladimir” se substituie cu 

cuvintele“Condrea Igor”. 

S-a votat unanim. 
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02-23 Cu privire la acceptarea acordării indemnizaţiei unice. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consilului orăşenesc. 

 

Au luat cuvîntul: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, Victor Bînzari, Oleg 

Caracuian, consilieri orăşeneşti, Galina Caracuian, contabil şef. 

 

 

DECIZIE 

        Avînd în vedere, că prin decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr.03-03 din 

29 aprilie 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului opraşului şi alocarea 

mijloacelor financiare” a fost alocate 163,0 mii lei – indemnizaţia consilierilor 

pentru participare la şedinţele Consiliului orăşenesc şi în legătură cu expirarea 

mandatului aleşilor locali”, în temeiul art.25 alin (1) al Legii 768 din 02.02.2000 

privind statutul alesului local care a activat cel puţin doi ani în această calitate, i se 

acordă o îndemnizaţie unică,egală cu salariul mediu lunar pe  economia naţională 

pentru anul precedent (4225 lei), conform art. 17 alin (2) al Legii nr.199 din 

16.07.2010 „Cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică” care 

prevede că, la expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare sau eliberare din 

funcţie, persoana cu funcţie de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie 

unică egală cu 2 salarii ale funcţiei, dacă legea specială ce reglementează 

activitatea avcestei persoane nu prevede un alt cuantum al îndemnizaţiei, în 

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

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

 

 

DECIDE: 

I.  Se acceptă acordarea unei indemnizaţii unice în sumă de 4225 lei 

următorilor consilieri care au activat mai mult de doi ani în această calitate 

după cum urmează: 

1. Bînzari Victor                                21.Cernat Vladimir 

2. Bogos Victor                                  22.Cotovan Mihail 

3. Sacara Valentina                            23. Ţurcanu Valeriu 

4. Ciobanu Natalia 

5. Stegărescu Gheorghe 

6. Vîrtosu Anatol 

7. Cernat Igor 

8. Goncearova Nina 

9. Gonţa Victor 

10. Condrea Igor 
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11. Cherdivară Dumitru 

12. Cimpoacă Angela 

13. Poltavcenco Vladislav 

14. Timciuc Nadejda 

15. Vulpe Vasile 

16. Caracuian Oleg 

17. Buhai Vitalie 

18. Tozlovanu Sorin 

19. Draguţan Vladimir 

20. Ursu Mihail 

                            23 x 4225 = 97175 lei 

II. Se acceptă acordarea indemnizaţiei unice egale cu 2 salarii ale funcţiei 

persoanelor cu funcţie de demnitate publică (primar şi viceprimar): 

1. Caracuian Gheorghe - 12400 lei; 

2. Cernat Veaceslav – 11200 lei; 

         TOTAL - 23600 

 

   TOTAL GENERAL – 120775 lei 

 

III. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina 

Caracuian, contabil şef 

 

Au votat: pentru - 15, contra – 0, abţineri - 6 
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02-24 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: Victor Bînzari, Preşedintele şedinţei. 

 

 

DECIZIE 

 

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 Leonid Onceanu, consilier orăşenesc, să semneze 

deciziile Consiliului orăşenesc din 30 iulie 2015 în cazul în care preşedintele 

şedinţei dul Victor Bînzari se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

 

S-a votat unanim. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                   Victor Bînzari 

  

Secretar al Consiliului orăşenesc                                 Vasile Covaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Consilierii – participanţi la şedinţa din 30 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.  Eugeniu Luca 

12.  Vladislav Frunză 

13.  Igor Nemţanu 

14.  Sorin Tozlovanu 

15.  Vasile Vulpe 

16.  Igor Mîra 

17.  Gheorghe Grosu 

18.  Ivan Crudu 

19.     Andrei Boldurat 

20.     Oleg Caracuian 

21.      Ion Mîra 

 

       



35 
 

Consilierii – absent la şedinţa din 30 iulie 2015 

 

Nr. d/o Numele / Prenumele Motivat Nemotivat 

1. Ion Cujbă  +  

2. Sergiu Cernat +  

 

 

 

 

Secretar al Consiliului orăşenesc                                  Vasile Covaş  

 


