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DISPOZIŢIE Nr. _____ 

din _______________ 2016 
 

 

Cu privire la convocarea şedinţei  

extraordinare a Consiliului orăşenesc 

 

În temeiul art.16 alin.(2, 3, 5, 6), art.29 alin.(1), art.32 alin.(1) ale Legii nr.436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

 

DISPUN: 

I. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru data de  01 

noiembrie 2016, ora:15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni. 

  Raportor:Sergiu Armașu, primar. 

2. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2017. 

  Raportor:Valentin Bogos, jurist. 

3. Cu privire la aprobarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 

pentru anul 2017. 

  Raportor:Valentin Bogos, jurist. 

4. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2017 în prima lectură. 

  Raportor:Galina Savin, contabil-șef; 

5. Cu privire la corelarea bugetului orașului Ialoveni cu Legea bugetului de stat pe anul 

2016. 

  Raportor:Elena Palii, specialist. 

6. Cu privire la rectificarea bugetului orașului și alocarea mijloacelor financiare. 

  Raportor:Elena Palii, specialist. 

7. Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru îmbunătățirea serviciului de apă 

și canalizare în orașul Ialoveni. 

  Raportor:Radu Chilaru, viceprimar. 

8. Cu privire la casarea și/sau înstrăinarea prin licitație publică a tehnicii speciale din 

sectorul de amenajare și înverzire a primăriei orașului Ialoveni. 

 Raportor:Nicolae Cojocaru, maistru-sectorul de amenajare și înverzire. 

9. Cu privire la vînzarea terenului aferent. 



  Raportor:Radu Chilaru, viceprimar, Valentin Bogos, jurist. 

10. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă 

”Fîntînel”. 

  Raportori:Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

11. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Lunca 

Verde”. 

  Raportori:Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

12. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Vertina 

Prim” 

  Raportori:Radu Chilaru, viceprimar, Viorica Podubnîi, director OCT Ialoveni. 

13.  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 pe site primăria.md. 

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 

 
 

 

 


