CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-01
din 11 aprilie 2013

Cu privire la modificarea
reprezentării Drapelului oraşului Ialoveni.
În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se modifică Drapelul oraşului Ialoveni elaborat în anul 2002 după cum
urmează: pe drapel să fie imprimate dungi unduite care reprezintă valurile
de culoare vişinie şi albăstrie, iar stema să fie plasată la mijlocul
drapelului.
2. Decizia în cauză se prezintă la Comisia Naţională de Heraldică a Republicii
Moldova pentru a efectua modificările propuse a Drapelului oraşului
Ialoveni.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 02-02
din 11 aprilie 2013

Cu privire la examinarea
dosarelor în instanţele de judecată.
Examinînd nota informativă privind examinarea dosarelor în instanţele de
judecată, 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 ia act de nota informativă privind examinarea dosarelor în instanţele de
judecată.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI
D E C I Z I E nr. 02-03

din 11 aprilie 2013
Cu privire la rectificarea bugetului
oraşului şi alocarea mijloacelor financiare .
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 administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:

Se alocă 954.0 mii lei mijloacele încasate din vînzarea terenurilor,
proprietatea publică locală pentru:
40.0 mii lei – proiectarea acoperişului şi faţadei a sediului Primăriei pentru
reparaţia capitală.
I.

22.0 mii lei – proiectarea „Reconstrucţia iluminatului stradal de la PT fid.4 din str. Viilor”.

100.0 mii lei – servicii cadastrale.
300.0 mii lei – procurarea asfaltului şi servicii acordate la asfaltare (asfalt – 200
tn; emulsie bitumoasă; servicii).
100.0 mii lei – contribuţia primăriei la reparaţia capitală a ascensorilor pe str.
Al. cel Bun nr. 5/1, Basarabia 1/1 (3 ascensoare).
10.0 mii lei – contribuţia primăriei la reparaţia comunicaţiilor interioare a
clădirii pe str. Al. cel Bun nr.5
80.0 mii lei – reparaţia (procurarea materialelor) garajelor amplasate în
preajma sediului primăriei.
100.0 mii lei – amenajarea intrărilor în oraş (2 intrări).
40.0 mii lei – instalarea camerelor vidio în parcul „Sfatul Ţării”.
100.0 mii lei – reparaţia grădiniţei de copii „Andrieş”
28.0 mii lei – reproiectarea drumului pe str. 27 August; Valea Crucii.
14.0 mii lei – amplasarea panourilor de educaţie ecologică.
20.0 mii lei – contribuţia primăriei la schimbarea ferestrelor a liceului „Andrei Vartic”.

Se alocă 500.0 mii lei din Bugetul de Stat pentru reparaţia capitală a
drumului pe str. 27 August, Valea Crucii, Grădinilor.
III. Se alocă 100.0 mii lei din sursele primite de la Bugetul raional pentru
reparaţia bisericii „Sf. Cuvioasa Parascheva” (monument istoric).
IV. Se alocă 262.7 mii lei din supravenit
7.0 mii lei – cotezaţia primăriei la CALM pentru anul 2013.
15.0 mii lei – conform contractului colectiv de muncă (nivel de unitate).
80.0 mii lei – pentru organizarea, desfăşurarea şi participarea la măsurile
sportive în perioada anului 2013.
6.0 mii lei – cheltuieli de transport pentru participarea formaţiunilor artistice
„ENIGMA” şi „PORUMBIŢA” la festivalul internaţional de dans „Maiastra” în
or. Tîrgu Jiu, judeţul Gorj, România
II.

11.0 mii lei – procurarea obiectelor necesare pentru poliţia orăşenească, inclusiv:

8.0 mii lei – tehnicii de calcul (calculator, scaner, imprimantă, xerox)
3.0 mii lei – uniforma de serviciu.
14.2 mii lei – ajutor unic veteranilor şi văduvilor de război cu prilejul sărbătorii
de 9 Mai.
4.0 mii lei – participarea echipei sanitare orăşeneşti la competiţii.
42.5 mii lei – premierea angajaţilor de la Grădiniţa de copii „Andrieş” cu
prilejul jubileului de 30 ani a instituţiei.
20.0 mii lei – achitarea serviciilor bancare pentru încasările bugetare”Banca de
Economii”.
1.0 mii lei – ajutor unic dnei Olga Vîrlan.
10.0 mii lei – ajutor unic familiilor care sărbătoresc nunta de aur (5 nunţi cîte
2.0 mii lei)
10.0 mii lei – procurarea cadourilor pentru copiii din grădiniţe cu prilejul Zilei
Mondiale a Protecţiei Copilului.
5.0 mii lei – ajutor unic dlui Draguţan V. în legătură cu decesul tatălui.
5.0 mii lei – reparaţia maşinilor antiincendiare ale DSE Ialoveni.
32.0 mii lei – achitarea salariilor pentru persoanele angajate prin Agenţia Forţei
de Muncă în sectorul de amenajare a teritoriului (4 persoaneX800 leiX10 luni).
V.
Se modifică planul de cheltuieli de la un articol la altul şi de la o instituţie
la alta. (conform tabelului nr. 1)
Tabel nr. 1
Instituţia
Art./alin.
Suma (mii lei)
Amenajarea teritoriului
131.05
-31.0
113.45
31.0
Şcoala de Arte
113.19
-1.0
113.13
1.0
Biblioteca
113.19
-10.0
113.45
10.0
VI. Se majorează planul la mijloace speciale pentru următoarele instituţii:
Instituţia
Art./alin.
Suma (mii lei)
Tip m/s
Aparatul admin.
113.45
20.0
1
Grădiniţa de copii 113.09
20.0
1
„Andrieş”
Grădiniţa de copii 113.09
10.0
1
„Lăstărel”
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil şef.
Preşedinte de şedinţă:

Vladimir Cernat

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-04
din 11 aprilie 2013

Cu privire la vînzarea terenului aferent.

În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii privind preţul
normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308-XII din
25.07.1997, Hotărîrei Guvernului R.M. nr. 1428 din 16.12.2008 privind
aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor
aferente, art. 14 alin (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.10.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se vinde terenul aferent construcţiei proprietate privată a Î.I.
„Secrieru Gheorghe”, situat în or.Ialoveni, sectorul 306, nr. cadastral
5501306.1000, cu suprafaţa 0, 2 ha.
Preţul de vînzare 53738 lei, conform calculelor: 19873,34 x 65 x
0,2 x 1,04 x 0,2 = 53738lei.
2. Achitarea preţului de vînzare se va efectua prin virament ca plată
unică la conturile trezoriale a Primăriei pînă la data încheierii
contractului de vînzare-cumpărare.
3 Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului.
Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-04/01
din 11 aprilie 2013

Cu privire la vînzarea terenului aferent.

În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii privind preţul
normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308-XII din
25.07.1997, Hotărîrei Guvernului R.M. nr. 1428 din 16.12.2008 privind
aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor
aferente, art. 14 alin (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.10.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
2. Se vinde terenul aferent construcţiei proprietate privată a dlui Racu
–Armaşu Stanislav, situat în or.Ialoveni, str. Nicolae Testimiţeanu, nr.
cadastral 5501205620, cu suprafaţa 0,0183 ha.
Preţul de vînzare 6383 lei, conform calculelor: 19873,34 x 65 x
0,0183 x 1,35 x 0,2 = 6383lei.
2. Achitarea preţului de vînzare se va efectua prin virament ca plată
unică la conturile trezoriale a Primăriei pînă la data încheierii
contractului de vînzare-cumpărare.
4 Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului.
Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-04/02
din 11 aprilie 2013

Cu privire la vînzarea terenului aferent.

În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii privind preţul
normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308-XII din
25.07.1997, Hotărîrei Guvernului R.M. nr. 1428 din 16.12.2008 privind
aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor
aferente, art. 14 alin (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.10.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
3. Se vinde terenul aferent construcţiei proprietate privată a dnei
Svetlana Vîrtosu, situat în or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 30, nr.
cadastral 5501202319, cu suprafaţa 0, 0266 ha.
Preţul de vînzare 9278 lei, conform calculelor:
19873,34X65X0,0266X1,35X0,2=9278 lei.
2. Achitarea preţului de vînzare se va efectua prin virament ca plată
unică la conturile trezoriale a Primăriei pînă la data încheierii
contractului de vînzare-cumpărare.
5 Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului.
Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-05
din 11 aprilie 2013
Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice
de vînzare a bunurilor imobile din 25.03.2013
În conformitate cu art.14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, a Legii nr. 1308-XIII din 25.07.97
privind preţul normativ şi modul de vînzare - cumpărare a pămîntului şi a
Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se aprobă rezultatele licitaţiei conform tabelului :
N
r.
d/
o

Amplasarea

Nr.
cadastral

Supraf
aţa

5501…

(ha)

Destinaţia

Preţ
iniţial
(lei)

Preţ final
(lei)

Cumpărător

Sub
construcţii
Sub
construcţii

12 918

404333

Istrati Victor

258354

297107

Bivol Grigore

0.0200

Sub
construcţii

25835

28419

202.384

0.0300

38753

46504

Str. Al .cel Bun

210.288

0.0200

25835

545119

Vulpe Vasile

6.

Str. Al .cel Bun

204.807

0.0350

45212

723392

Cernat Vladimir

7.

Str. Al .cel Bun

210.290

0.0066

8526

9805

Scurtu Iuliana

8.

Str. Timişoara

203.619

0.0250

32294

37138

Gonţa Zinaida

9.

Srt. Al Cristea

203.620

0.0500

64589

71048

Bivol Anastasia

10 Şos. ChişinăuHînceşti
11 Şos. ChişinăuHînceşti
12 Şos. ChişinăuHînceşti
13 Str.Timişoara

203.621

0.1490

Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii

Vutcariov
Vasile
Bolocan Andrei

192474

221345

203.411

0.1467

Sub
construcţii

189503

212244

201.137

1.2000

Sub
construcţii

1550121

1736136

203.618

0.2440

Sub
construcţii

315191

346710

14 Sectorul 105

105.148

0.0395

Agricol

SRL „CarolinaGuţu”
SRL”CvinCom”
SRL”SmadGrup”
SRL”CvinCom”
Hodorogea
Mihail

1.

Str. Al.cel Bun

210.271

0.0100

2.

209.434

0.2000

3.

Str. Mihai
Viteazu
Str. Ioan Vodă

209.432

4.

Str. Al. cel bun

5.

2037

2241

2. Se consideră nul procesul – verbal nr. 6 de la licitaţia din 25.03.2013 în
legătură că s-a încălcat pct. 38 din Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din
10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu
strigare şi cu reducere.
3. Se consideră nul procesul – verbal nr. 1 de la licitaţia din 25.03.2013 în
legătură că s-a încălcat pct. 29 din Hotărîrea Guvernului nr. 136.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIU ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02– 06
din 11 aprilie 2013
Cu privire la aprobarea statelor de personal
al aparatului administrativ a Primăriei oraşului Ialoveni
Avînd în vedere că prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 133
din 20.02.2013 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor Hotărîri
ale Guvernului” a fost abrogată Hotărîrea nr. 688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la
structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor/
municipiilor) în temeiul art. 14, alin. (2) litera l) al Legii nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
D E C I D E:
1. Se aprobă statele de personal ale Primăriei oraşului Ialoveni:
Nr. de Denumirea funcţiilor
or.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16

Numărul unităţilor

Primar
Viceprimar
Secretar al Consiliului
Contabil şef
Specialist în contabilitate
Specialist
pentru
planificare
Jurist
Specialist pentru relaţii cu
publicul
Specialist în problemele
recrutării şi încorporării
Specialist în problemele
perceperii fiscale
Specialist
pentru
reglementarea
regimului
funciar
Arhitect şef
Specialist în construcţie,
gospodărie comunală şi
drumuri
Specialist în problemele 1
tineretului şi sportului
Conducător auto
1
Intendent
0,5

Din surse proprii

1
1
1
1
1
1
1
1

1
0,5

2
1

1
1

2. Se includ în statele de personal în instituţiile preşcolare următoarele unităţi:
Denumirea instituţiei
Grădiniţa de copii nr. 1 „Andrieş”

Denumirea funcţiei
bucătar

Grădiniţa de copii nr. 5 „Licurici”
Biblioteca orăşenească

măturător
muncitor- lăcătuş
paznic

Numărul unităţilor
1
1
1
1

Finanţarea unităţilor respective se va efectua din sursele proprii.
3. Decizia în cauză se pune în aplicare de la 15.04.2013.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Vasile
Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc.

Preşedintele de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-07
din 11 aprilie 2013
Cu privire la organizarea lucrărilor publice.
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 102 – XV din 13.03.2003 privind
ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă, pct. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1121 din 14.10.2004 pentru
aprobarea procedurii de antrenare a şomerilor la lucrările publice, 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 organizează pe teritoriul oraşului Ialoveni lucrări publice pentru refacere
şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări de
folos public.
2. Se alocă din mijloacele bugetului oraşului Ialoveni şi din alte mijloace
alocate conform legislaţiei (investiţii, granturi, mijloacele sponsorilor
direcţionate spre dezvoltarea comunităţii) cheltuielile aferente realizării unor
programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rîndul
şomerilor în vederea executării de lucrări publice de interes pentru
autorităţile administraţiei publice locale cîte 800 lei /pentru o persoană/
pentru 4 persoane, pentru 10 luni, în total 32000 lei.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-08
din 11 aprilie 2013

Cu privire la emiterea din nou
a ordinului de repartiţie
Examinînd materialele prezentate de dna Maria Codrean, în conformitate
cu art. 91 al Codului cu privire la locuinţe al Republicii Moldova din 03.06.1983 în
temeiul art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se emite din nou ordinul de repartiţie pe apartamentul nr. 22, str. Alexandru
cel Bun nr. 38, pe numele Maria Codrean, a.n. 1963, în legătură cu decesul
locatarului de bază, Nicolae Codrean – soţul, cu componenţa familiei de doi
membri: ea, fiul şi de a fi exclus din contul analitic şi din fişa de locuinţă.
2. ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni” să elibereze ordin de
repartiţie, conform prezentei decizii, cu modificarea contului analitic şi a
fişei de locuinţă.
3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanei vizate.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile Covaş,
secretarul Consiliului orăşenesc.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Seretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-09
din 11 aprilie 2013
Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.
În conformitate cu prevederile art. 7, 10 ale Legii nr. 1308-XVIII din 25.07.1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, art. 14 alin. (2) al
Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se privatizează loturile de pămînt din întovărăşirile pomilegumicole următorilor
deţinători:
Nr.
d/o

N.P.

1.

Fursu Sergiu

2.

Fursu Ruslan

3.

Gusan Ana

4.

Fursu Ludmila

5.

Tarasenco Lilia

6.

Borta Alexandra

7.

Percov Serghei

8.

Neaga Vladimir

9.

Boicenco Nichita

10. Storojenco Iurie
11. Rotari Nicolae
12. Lisa Victoria
13. Zabolotniuc
Carolina

Suprafaţa
ha

Suma
lei

54

Nr.
cadastral
5501...
107387

0,0587

591,0

54

107388

0,0599

603,0

54

107393

0,0579

583,0

54

107394

0,057

574,0

54

107391

0,0603

607,0

54

107392

0,0596

600,0

54

107384

0,0582

586,0

54

107383

0,0581

585,0

54

107411

0,0596

600,0

54

107408

0,0581

585,0

46
54

107529
107412

0,06
0,058

515,0
584,0

48

108650

0,0293

263,0

Denumirea
Î.P.L

Bonita
tea

“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Constructorul
101.”
“Livada”
“Constructorul”
101.
“Lainer”

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile Covaş,
secretar al Consiliului orăşenesc.
Preşedinte de şedinţă
Vladimir Cernat
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-10
din 11 aprilie 2013
Cu privire la aprobarea Programului
de activitate a Consiliului orăşenesc
pentru trimestrul III al anului 2013.

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 programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul
III al anului 2013 (se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor vizate.
3. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Covaş
Vasile, secretarul Consiliului orăşenesc.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc nr. 02-10
din 11 aprilie 2013

Programul de activitate
a Consiliului orăşenesc Ialoveni
pentru trimestrul III al anului 2013

Data

Iulie

Specificarea chestiunii

Responsabil de
pregătire

Raportori

I Şedinţa Consiliului orăşenesc
1. Cu privire la mersul execuţiei
Galina Caracuian
bugetului or.Ialoveni pe
Contabil-şef
simestrul întîi al anului 2013
2. Cu privire la darea de seamă a
Comisia
Comisiei pentru ameliorarea
situaţiei şi monitorizarea lucrului
antreprenorilor.

Galina Caracuian
Contabil-şef
Sorin Tozlovanu,
preşedintele
Comisiei

II Activităţi organizatorice şi culturale
1. Festivităţi consacrate zilelor
Aparatul primăriei
naţionate şi profesionale.
2. Şedinţele Comisiilor consultative
Preşedinţii
de specialitate ale Consiliului
comisiilor,
orăşenesc.
Secretarul
Consiliului
orăşenesc,
Vasile Covaş

Secretarul Consiliului orăşenesc

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-11
din 11 aprilie 2013
Cu privire la completarea deciziei
Consiliului orăşenesc nr.08-04 din 15 noiembrie 2012
În temeiul art. 14 alin.(2) litera a) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 08-04 din 15 noiembrie „Cu
privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare
pentru anul 2013” se completează cu punctul 1.4 cu următorul cuprins:
d.
Terenurile atribuite pentru construcţia garajelor, cu garaje amplasate pe
ele se vor impozita cu 0.05% din evaluare.
Loturile pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele se vor impozita cu
0.1% din evaluare.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 02-11/1
din 11 aprilie 2013

Cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc.
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 aprobă modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc nr.
03-19 din 20 octombrie 2011 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului
orăşenesc nr. 02-14 din 29 iulie 2011 „Cu privire la instituirea Comisiei de
licitaţie” şi „instituirea Comisiei de licitaţie” la punctul 2 cuvintele „Liviu
Manoli” şi „Ion Cujba” se substituie cu cuvintele „Ion Bulgari” şi „Natalia
Ciobanu”. De adăugat că: Comisia de licitaţie se instituie din reprezentanţi ai
Consiliului raional, specialişti în domeniul privatizării din cadrul aparatului
preşedintelui raionului, ai inspectoratului fiscal teritorial.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 02-11/2
din 11 aprilie 2013

Cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc.
În conformitate cu art. 9, art.10, art. 43 alin. (3), art. 71 alin.(1) al Codului
funciar RM nr. 828 – XII din 25.12.1991 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.

Se aprobă modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc
Ialoveni nr. 05-02/10 din 04 octombrie 2007 „Cu privire la modificarea
deciziei Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 05-04/4 din 26 septembrie 2006
privind modificarea perimetrului oraşului Ialoveni” după cum urmează:

- La punctul 1 din decizie cuvîntul „grădini” se substituie cu cuvîntul
„agricol”.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian.
Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 02-11/3
din 11 aprilie 2013

Cu privire la modificarea şi completarea
deciziei Consiliului orăşenesc nr. 01-18 din 19 februarie 2013.
În temeiul art.14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
Decizia Consiliului orăşenesc nr.01-18 din 19 februarie 2013 „Cu privire la
acceptarea transmiterii clădirilor” se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Punctul 1 din decizie va avea următorul conţinut:
„Se acceptă transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului în
proprietatea publică a oraşului Ialoveni clădirile situate pe str. Ştefan cel Mare,
37 din oraşul Ialoveni cu numerile cadastrale: 5501207.254.01;
5501207.254.08; 5501207.254.03.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 02-11/4
din 11 aprilie 2013

Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului orăşenesc nr. 09-12 din 12 decembrie 2012.

În temeiul art.14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
Decizia Consiliului orăşenesc nr.09-12 din 12 decembrie 2012„Cu privire la
transmiterea stadionului” se modifică după cum urmează:
1. La punctul 1 cifrele „605231 lei” se substituie cu cifrele „615231 lei”.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 02-11/5
din 11 aprilie 2013

Cu privire la completarea deciziei
Consiliului orăşenesc nr. 01-13 din 19 februarie 2013.
În temeiul art.14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
Decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr.01-13 din 19 februarie 2013 „Cu
privire la includerea în intravilanul localităţii” se completează cu punctul 3 cu
următorul cuprins:
3. Prezenta decizie se prezintă Consiliului raional Ialoveni pentru
modificarea hotarelor intravilanului oraşului Ialoveni a terenurilor atribuite în
proprietate ca loturi de teren de pe lîngă casă (grădini).
Punctul 3 din decizie devine punctul 4.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIU ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02– 12
din 11 aprilie 2013
Cu privire la stabilirea programului
de lucru în regim nonstop
Avînd în vedere cererea agentului economic care solicită stabilirea
programului de lucru în regim nonstop, în conformitate cu pct.5.1.1. al
Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a
unităţilor comerciale şi/sau de prestare servicii de deservire socială şi în temeiul
art. 14 alin. (2) litera (q) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
D E C I D E:
1. Se stabileşte program de lucru în regim nonstop a unităţii comerciale şi/sau
de prestări servicii de deservire socială următorului agent economic:
- SRL”Simser Grup” , bodegă, str. Alexandru cel Bun, 11N
2. Agentul economic la care se stabileşte programul de lucru în regim nonstop
mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Valentin Bogos,
juristul primăriei.

Preşedintele de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-13
din 11 aprilie 2013
Cu privire la modificarea planului urbanistic general al oraşului Ialoveni.
În conformitate cu prevederile art. 14 pct. (2) lit. (e) al Legii nr. 436 – XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 10, 43, 44 din
Codul funciar nr. 828 – XII din 25 decembrie 1991 cu modificările şi completările
ulterioare, pct. 31, 34, 40 ale Regulamentului cu privire la modul de atribuire,
modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor şi alin. (3) şi (4) art. 6, alin. (1) şi
(2) art. 33 şi art. 36 din Legea nr. 835 – XIII din 17.05.1996 privind principiile
urbanismului şi amenajării teritoriului şi avînd în vedere avizele pozitive ale
Comisiilor consultative de specialitate pentru construcţie şi industrie, protecţia
mediului, amenajarea teritoriului, resurse funciare, juridică, pentru ordinea publică
şi activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se modifică planul urbanistic general al oraşului Ialoveni în partea ce
priveşte stabilirea zonelor în care se prevede desfăşurarea operaţiunilor
urbanistice în legătură cu amplasarea, în modul stabilit de legislaţie, pe
terenurile conform tabelului:
Nr. Amplasarea Suprafaţa
d/o
(ha)

Nr. cadastral

Proprietarul
Consiliul raional
Ialoveni
APL Ialoveni
APL Ialoveni

1

Sec. 301

2.87

5501301.393

2
3

Sec. 301
Sec. 301

0.55
1.79

5501301.400
5501301.399

2. Se stabileşte că proprietarul terenului va elabora, în temeiul modificărilor
intervenite potrivit pct. 1 al prezentei decizii, planul urbanistic de detaliu în
care se vor determina condiţiile de amplasare şi de executarea în terenul dat
a construcţiilor cu destinaţia lor precizată.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului.
Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-14
din 11 aprilie 2013

Cu privire la casarea automobilului
În conformitate cu art.14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se casează automobilul proprietatea APL Ialoveni , marca Moskvici, anul
producerii -1992, nr. de înregistrare- IL AH 822, codul UT- XTB
214120N0319000, nr. modor - 0491220, preţul de bilanţ - 36500lei, uzura 100% .
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-14/1
din 11 aprilie 2013

Cu privire la casarea bunurilor propritatea APL
În conformitate cu art.14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se casează bunurile, proprietatea APL Ialoveni de la Gimnaziul „Grigore
Vieru”, conform tabelului :
Nr.
d/o

Denumirea

cantitatea

Gradul de utură

Preţ de bilanţ
lei

1
2
3
4

Cazan ESCA 9/1
Arzător L1
Pompă
Încălzitor de apă

1
1
2
4

100%
100%
100%
100%

88960
42230
7360
5200

Suma total - 143750 lei
2.

Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-15
din 11 aprilie 2013

Cu privire la formarea bunurilor imobile
În conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legea 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, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1.

Se formează următoarele bunuri imobile conform tabelului :
Nr.
d/o
1.
2.
3.

Amplasarea
Str. Al. cel Bun
Sect 201
Alexandru cel Bun

Suprafaţa
(ha)

Destinaţia

0.01

Sub construcţii
agricol
Sub construcţii

0.7
0.0085

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

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-16
din 11 aprilie 2013
Cu privire la includerea în lista terenurilor
pasibile de privatizare şi scoaterea lor la
licitaţie publică
În conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 91-XVI din 05 aprilie 2007
privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din 25
septembrie 1998 privind cadastrul bunurilor imobile, Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea
bunurilor imobile nr. 61 din 29 ianuarie 1999 şi a Regulamentului privind licitaţiile
cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 136 din 10.02.2009, 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 includ în lista terenurilor pasibile de privatizare, loturile conform tabelului;
2. Se scot la licitaţie publică terenurile conform tabelului;
Nr.
d/o

Amplasarea
1. Şos. Chiuşinău-Hînceşti
2. Sect 201
3. Alexandru cel Bun

Nr. cadastral

5501201.169
5501201.167
5501210.291

Supra
faţa
(ha)
1.1
0.7
0.0069

Destinaţia
Sub construcţii
Agricol
Sub construcţii

Preţ iniţial
(lei)
1420944

36083
8914

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-17
din 11 aprilie 2013
Cu privire la aprobarea normei de consum
de motorină sau benzină.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1404 din
30.12.2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către
autorităţile administraţiei publice, Ordinului Ministrului Transporturilor şi
Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor
de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, 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 aprobă norma de consum de motorină sau benzină în transportul auto
a serviciului de amenajare şi înverzire, după cum urmează:
Tractor T-130 – 15 motorină l/oră, benzină 1% din motorina folosită.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 02-18
din 11 aprilie 2013

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 Oleg Caracuian, consilier orăşenesc, să semneze

deciziile Consiliului orăşenesc din 11 aprilie 2013 în cazul în care preşedintele
şedinţei dul Vladimir Cernat se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Preşedinte de şedinţă

Vladimir Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

