
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E

Nr. 03/01 din 12 a p r i l i e  2017
s\

Cu privire la înfiinţarea întreprinderii Municipale „Serviciul
inter municipal de întreţinere a drumurilor locale Ialoveni - Mileştii Mici”

/V

In conformitate cu prevederile art.4 alin.(l) lit. 1), art.5 alin.(2) din Legea 
privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28 decembrie 2006; art.14 alin.(2) 
lit. b), c), h), i), j) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28 
decembrie 2006; Hotărîrii Guvernului nr.387 din 06.06.1994 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului model al întreprinderii municipale, în baza Acordului de 
cooperare din 2016, încheiat între Primăria oraşului Ialoveni şi Primăria comunei 
Mileştii Mici, Ghidului autorităţilor publice locale privind cooperarea 
intercomunitară, elaborat de Consiliul Europei şi PNUD, Consiliul orăşenesc 
Ialoveni,

DECIDE:

1. Se înfiinţează, în comun cu UAT Mileştii Mici, întreprinderea municipală 
„Serviciul intermunicipal de întreţinere a drumurilor locale Ialoveni -  Mileştii 
Mici”;

2. Se aprobă Statutul întreprinderii Municipale, conform anexei nr. 1 şi Contractul 
de constituire, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie;

3. Capitalul social al întreprinderii constituie 10 000 (zece mii) lei, Consiliul 
orăşenesc Ialoveni contribuind cu cota sa parte de 5 000 (cinci mii) lei şi Comuna 
Mileştii Mici cu 5 000 (cinci mii) lei;

4. Se instituie Consiliul Director al întreprinderii în număr de cinci membri, dintre 
care trei reprezentanţi ai Consiliului orăşenesc Ialoveni şi doi reprezentanţi ai 
Consiliului comunal Mileştii Mici, după cum urmează:
1) dl Sergiu Armaşu, primarul oraşului Ialoveni, preşedintele Consiliului director;
2) dl Victor Gonţa, consilier orăşenesc, membru;
3) dl Poltavcenco Vladislav, consilier orăşenesc, membru;
4) dl Lilian Carmanu, primarul comunei Mileştii Mici, membru;
5) dl Liviu Captari, consilier al comunei Mileştii Mici, membru.

La expirarea mandatului membrilor Consiliului Director, noii membri vor fi 
desemnaţi prin deciziile consiliilor fondatoare.



5. Se împuterniceşte dl Tudor Mesina, specialist în cadrul Primăriei oraşului
5 A  5 .  t  « i iIaloveni să înregistreze întreprinderea la oficiul teritorial al Camerei înregistrării 

de Stat;
6. Se împuterniceşte dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, să numească 

administratorul întreprinderii;
7. Activitatea financiară şi economică a întreprinderii este verificată prin efectuarea 

auditului situaţiilor financiare în baza unui contract de audit încheiat cu o 
societate de audit;

8. Decizia Consiliului orăşenesc nr. 04-21 din 14 septembrie 2016 Cu privire la 
crearea întreprinderii Intermunicipale „Serviciul de întreţinere a drumurilor 
locale Ialoveni-Milestii Mici” si decizia Consiliului orăşenesc nr. 02/29 din 14

3 5 9

martie 2017 cu privire la unele măsuri organizatorice privind crearea 
întreprinderii Intermunicipale „Serviciul de întreţinere a drumurilor locale 
Ialoveni-Mileştii Mici” se abrogă;

9. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu ARMAŞU, 
primar al oraşului Ialoveni.

Preşedintele de şedinţei

f i M i
Contrasemnat: „

Secretarul Consiliului orăşenesc

Poltavcenco Vladislav



REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL IALOVENI WW

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E

Nr. 03/02 din 12 a p r i l i e  2017

Cu privire la modificarea unor 
acte administrative

/V

In conformitate cu prevederile Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele 
normative ale Guvernului Republicii Moldova şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele 
legislative şi în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Decizia nr. 01/05 din 20.01.2017 „Cu privire la radierea înscrisurilor eronate 

din baza de date grafice” se modifică şi se completează după cum urmează:
1.1. Pe tot parcursul textului „nr. cadastral 5501203210” se substituie cu 

„nr. cadastral 55012033W>\
2. Punctul 1 din Decizia nr. 02/06 din 14.03.2017 „Cu privire la privatizarea 

loturilor pomicole” se modifică şi va avea următorul conţinut:
2.1. „Se înregistrează în proprietatea oraşului Ialoveni loturile pomicole 

şi se permite privatizarea loturilor de pămînt din întovărăşirile
pomilegumicole după cum urmează:”  

2.2. Punctul 5 din tabelă
5. Păduraru G heorghe „Livada - V is” 46 107.598 0,0606 519,37

se exclude.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dl Radu Chilaru, 
viceprimarul oraşului Ialoveni.



REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E

Nr. 03/03 din 12 a p r i l i e  2017

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna 
deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele 

şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna

în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1), al Legii 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:

1. Se desemnează Onceanu Leonid, consilier orăşenesc, să semneze deciziile 
Consiliului orăşenesc din 12 aprilie 2017 în cazul în care preşedintele şedinţei 
Poltavcenco Vladislav, consilier orăşenesc se va afla în imposibilitatea de a le 
semna.



REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E

Nr. 03/05 din 12 a p r i l i e  2017

Cu privire la aprobarea terenurilor proprietate publică 
a primăriei Ialoveni din strada Grigore Vieru

-  strada Nicolae Testimiţeanupentru serviciile 
de proiectare şi construcţie a reţelelor de aprovizionare 

cu apă şi canalizare

Avînd în vedere solicitările locuitorilor din strada Grigore Vieru, strada 
Nicolae Testimiţeanu a oraşului Ialoveni şi în temeiul prevederilor art. 9 al Legii 
nr. 523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ teritoriale, Legea nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile 
proprietate publică şi delimitarea lor, Legea 1543-XIII din 25.09.1998 cu privire la 
cadastrul bunurilor imobile, art. 14 alin. 2 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Terenurile din strada Grigore Vieru -  strada Nicolae Testimiţeanu se includ 

în proprietate publică a primăriei Ialoveni pentru serviciile de proiectare şi 
construcţie a reţelelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.

2. Se alocă materiale de construcţie, ţeavă PVC-SN4 diametru 160 -  90 m/1, 
ţeavă SDR13 diametru 160 -  36 m/1, pentru construcţia reţelelor sus 
menţionate.

3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Tudor Meşina 
specialist construcţii, reţele inginereşti şi drumuri.



REPUBLICA MOLDOVA J £!£ .
RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E

Nr. 03/06 din 12 a p r i l i e  2017

Cu privire la corelarea bugetului oraşului Ialoveni 
în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017

în temeiul art. 12 din Legea Republicii Moldova nr. 435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea Republicii Moldova nr. 436- 
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 23, art. 24 din Legea Republicii 
Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 55, alin. (5); art. 58, 
alin. (1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, 
ţinînd cont de Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 279 din 16.12.2017, şi modificările 
ulterioare, avînd în vedere decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 06/02 din 27.12.2016 „Cu 
privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017 în a doua lectură”, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

DECIDE:
Se corelează indicii bugetului oraşului Ialoveni, aprobaţi prin decizia Consiliului 
orăşenesc Ialoveni nr. 06/02 din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului 
orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017 în a doua lectură”, cu bugetul de stat al Republicii 
Moldova pentru anul 2017 şi se stabilesc:

- la venituri -  în suma de 29289,7 mii lei, inclusiv transferuri 20664,3 mii lei;
- la cheltuieli -  în sumă de 29289,7 mii lei.

Se expune în redacţie nouă anexa nr. 1 {Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale 
bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017) la decizia Consiliului orăşenesc 
Ialoveni nr. 06/02 din 27.12.2016 „Cuprivire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni 
pentru anul 2017 în a doua lectură” (se anexează).
Se expune în redacţie nouă anexa nr. 2 {Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc 
Ialoveni pentru anul 2017) la decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 06/02 din 
27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017 în a 
doua lectură” (se anexează).
Se expune în redacţie nouă anexa nr. 3 {Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc 
Ialoveni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe) la decizia Consiliului 
orăşenesc Ialoveni nr. 06/02 din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului 
orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017 în a doua lectură” (se anexează).
Contabilitatea Primăriei oraşului Ialoveni, în persoana dnei Galina Savin, contabil -  şef, 
va opera modificările, ce se impun ca rezultat al prezentei decizii, conform destinaţiei 
transferurilor incluse în Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 279 din
16.12.2016.
Controlul asupra înde 
Ialoveni, dl Sergiu

(:
Preşedinte de şedi 

Contrasemnat:
Secretar al Co

tei decizii se pune în sarcina primarului oraşului

Poltavcenco Vladislav

Lilia Miţa



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr. 06/02 din 27 decembrie 2016

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local
oraşului Ialoveni

Denumirea
Cod
Eco

Suma, 
mii lei

I. VENITURI, total 1 29289.7
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 20664.3
II. CHELTUIELI, total 2+3 29289.7

inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi 20664.3

DL SOLD BUGETAR
1-

(2+3)
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 -

inclusiv conform clasificatiei economice (k3) -

împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale
561 -

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 -

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 -

Secretarul Consiliului orăşenesc Lilia Miţa

Specialist ElenaPalii



Anexa nr.2
la decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr. 06/02 din 27 decembrie 2016

Sinteza veniturilor bugetului local oraşului Ialoveni pe anul 2017

Denumirea
Cod
Eco
№

Suma, 
mii lei

Venituri total: inclusiv 29289.7
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3640.0
Impozit pe venit obtinut din activitati independente 1112 50.0
Impozitul funciar 1131 187.0
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 1587.8
Taxe pentru servicii specifice 1144 1517.0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor 
genuri de activitate 1145 47.6
Renta 1415 40.0
Taxe şi plăţi administrative 1422 19.0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 1480.0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 7.0
Alte venituri 1451 50.0

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 20664.3

Secretarul Consiliului orăşenesc Lilia Miţa

Specialist ElenaPalii



Anexa nr.3
la decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr. 06/02 din 27 decembrie 2016

Resursele şi cheltuielile bugetului local oraşului Ialoveni 
conform clasificaşiei funcţionale şi pe program

Denumirea Cod Suma, 
mii lei

Cheltuieli recurente, în total 29289.7
inclusiv cheltuieli de personal 13920.4

Investiţii capitale, în total -

Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 3317.4

Resurse generale 1 3317.4
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 -

Cheltuieli, total 3417.4
Exercitarea guvernării 0301 2917.4
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 400.0
Servicii în domeniul economiei 04

Resurse, total 3510.7
Resurse generale 1 3510.7
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2

Cheltuieli, total 3510.7
Administrarea patrimoniului de stat 5009
Dezvoltarea drumurilor 6402 3510.7
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06

Resurse, total 3900.0
Resurse generale 1 3900.0
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 -

Cheltuieli, total 3900.0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2400.00
Iluminarea stradală 7505 1500.0
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08

Resurse, total 1970.4
Resurse generale 1 1970.4
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 -

Cheltuieli, total 1970.4
Dezvoltarea culturii 8502 1590.4
Sport 8602 180.0



Tineret 8603 200.0

Invăţămînt 09
Resurse, total 16591.2

Resurse generale 1 15111.2

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1480.0

Cheltuieli, total 16591.2
Educaţie timpurie 8802 13662.6
Educaţie extrascolara 8814 2928.6

Secretarul Consiliului orăşenesc Lilia Miţa

Specialist ElenaPalii



REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI
mm

D E C I Z I E

Nr. 03/07 din 12 a p r i l i e  2017

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ialoveni 
şi alocarea mijloacelor financiare

A » m t •In conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr. 397-XV dm 16.10.2003 
privind finanţele publice locale şi ţinînd cont de necesitatea de a preciza planul la 
venituri şi cheltuieli la unele articole, în temeiul art. 14, alin. (2), lit. n) al Legii nr. 
436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc 
Ialoveni,

D E C I D E :

1. Se acceptă alocaţia şi se alocă suma de 195,8 mii lei din FEE RM la proiectul 
„Lucrări de schimbarea tîmplăriei şi termoizolarea faţadelor la Grădiniţa nr.l 
„Andrieş””.

2. Se alocă din supravenit 155,0 mii lei pentru servicii de actualizarea Planului 
Urbanistic General cu PUZ centrul oraşului Ialoveni.

Preşedintele şedinţt

Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului

Poltavcenco Vladislav

Lilia Miţa



REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E

Nr. 03/08 din 12 a p r i l i e  2017

Cu privire la aprobarea modificărilor 
în zona funcţională a UTR N-23

în conformitate cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind 
principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, art. 14 alin. (2) lit. o), art. 29 
alin. (1) litera s) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 
locală, Legii Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţie, prevederilor Planului Urbanistic General al oraşului Ialoveni, Consiliul 
orăşenesc Ialoveni,

D E C I D E :

1. Pentru terenurile cu nr. cadastrale 5501203472, 5501203473, 5501203088 
din UTR N-23, sectorul Moldova, se aprobă prescripţia specifică zonei 
funcţionale L2.

2. Se stabileşte servitute pentru suprafaţa de 300 m.p. din terenul aservit cu nr. 
cadastral 5501203473.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu 
Armaşu, primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de

Contrasemnat: 
Secretar al

Poltavcenco Vladislav

Lilia Mîţa



B M a —

REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E

Nr. 03/09 din 12 a p r i l i e  2017

Cu privire la atribuirea terenului 
pentru amplasarea stupinelor

Avînd în vedere cererea cet. Spinu Galina Nicolae, dom. oraşul Ialoveni, str. 
Al. Cristea, 37 cu privire la atribuirea terenului pentru amplasarea stupinelor şi în 
temeiul art. 12 al Legii apiculturii nr. 70 din 30.03.2006, art. 14 alin. (2) lit. i1) al 
Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 
orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se formează prin separare din terenul cu nr. cadastral 55012021011 terenul 

cu suprafaţa de 0,06 ha şi se atribuie pentru amplasarea stupinelor cet. Spînu 
Galina Nicolae, fără dreptul de privatizare.

2. Decizia în cauză se aduce spre cunoştinţă persoanei vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu 

Armaşu, primarul oraşului Ialoveni,



R E P U B L IC A  M O L D O V A  
R A IO N U L  IA L O V E N I 

C O N S IL IU L  O R Ă ŞE N E SC  IA L O V E N I

D E C I Z I E

Nr. 03/10 din 12 aprilie 2017

Cu privire la formarea bunurilor imobile

/V

In conformitate cu prevederile Legii nr. 91 -  XVI din 05.04.2007 privind 
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din 25.09.1998 
cadastrul bunurilor imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 61 din 
29.01.1999, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 -  XVI din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:

1. Se formează următoarele bunuri imobile conform tabelului:

Nr.
d/o

Amplasarea Suprafaţa
(ha)

Destinaţia

1 . str. Alexandru cel Bun 0.0013 pentru construcţii

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru, 
viceprimarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnat 

Secretar al Co

Poltavcenco Vladislav

Lilia Mîta
y


