
 
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL IALOVENI 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  IALOVENI 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E  Nr. _____ 

din _____________________ 2016 
 

 

Cu privire la convocarea şedinţei  

extraordinare a Consiliului orăşenesc 

 

În temeiul art. 16 alin. (2, 3, 5, 6), 29 alin. (1), 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

 

DISPUN: 

I. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru data de  27 

mai 2016, ora 17:00, în incinta Casei de Cultură din orașul Ialoveni, str.Alexandru cel 

Bun, 86, cu următoarea ordine de zi:  

1. Cu privire la situația economico-financiară a ÎM”Gospodăria Locativ Comunală 

Ialoveni” și examinarea prescripției privind lichidarea iregularităților constatate în cadrul 

inspectării financiare complexe efectuate. 

  Raportor: Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”. 

2. Cu privire la interzicerea depozitării deșeurilor menajere solide din alte localități pe 

teritoriul orașului Ialoveni. 

   Raportor: Oleg Caracuian, consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni. 

3. Cu privire la îmbunătățirea calității iluminatului stradal în orașul Ialoveni. 

  Raportor: Victor Gonța, consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni. 

4. Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni. 

   Raportor: Sergiu Armașu, primar. 

5. Cu privire la redenumirea grădiniței de copii nr. 5, ”Licurici”. 

   Raportor: Tatiana Vrajmaș, director grădinița de copii ”Licurici”. 

6. Cu privire la identificarea terenului pentru groapa “Beker”. 

   Raportor: Erecci Dumitru, pădurar, specialist în probleme ecologice.  

7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe la ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”. 

  Raportor: Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”. 

8. Cu privire la situația economico-financiară a ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni” și 

examinarea prescripției privind lichidarea iregularităților constatate în cadrul inspectării 

financiare complexe efectuate. 

   Raportor: Nicolae Bejan, director ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni” 



9. 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. 

 

II. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin mijloace de 

informare inclusiv prin afişare. 

III. Dl Valentin Bogos, secretarul interimar al Consiliului orăşenesc Ialoveni, va 

asigura înştiinţarea consilierilor despre ordinea de zi, data, ora şi localul 

desfăşurării şedinţei. 

 

       

                Primar                                                         Sergiu ARMAȘU 

 
 

 


