În ziua de 11 noiembrie 2011 a avut loc şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni.
Preşedinte al şedinţei a fost ales dl. Vladimir Cernat.
Consilierii locali au adoptat următoarele decizii:

DECIZIA 04-01
Cu privire la mersul executării bugetului oraşului Ialoveni
pe 9 luni ale anului 2011.
Examinînd raportul prezentat de dna Galina Caracuian, contabil-şef, privind
mersul executării bugetului oraşului pe 9 luni ale anului 2011 (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
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 mersul executării bugetului oraşului pe
9 luni ale anului 2011.
2. Se pune în sarcina dlui Gheorghe Caracuian, primarul oraşului, executor
(ordonator) principal de buget să ţină la control permanent efectuarea
cheltuielilor bugetare, care nu vor depăşi alocaţiile prevăzute în buget pentru
anul 2011 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 Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

DECIZIE 04-02
Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2012.
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal nr. 93-XV din 01 aprilie 2004,
Titlul VII Taxele locale în temeiul art. 14 alin (2), litera a) al Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 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 aprobă şi se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2012 pe teritoriul
oraşului Ialoveni următoarele taxe locale:

a)
b)
c)
d)
e)

taxa pentru amenajarea teritoriului;
taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului Ialoveni;
taxa de amplasare a publicităţii;
taxa de aplicare a simbolicii locale;
taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire
socială;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru
rutele orăşeneşti.
h) taxa pentru parcare.
2. Se stabilesc scutiri integrale de:
- taxa pentru amenajarea teritoriului- fondatorii gospodăriilor
ţărăneşti (de fermieri) care au atins vîrsta de pensionare;
- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de
deservirea socială – persoane care practică activităţi de pompe
funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează
sicrie, coroane, flori false, ghirlande;
- taxei de amplasare a publicităţii – producătorii şi difuzorii de
publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
- taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului
– organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării
rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor,achitării
datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului
oraşului.
Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de
întreprinzător.
Denumirea taxei

a)Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

b) Taxa de
organizare a
licitaţiilor şi
loteriilor pe
teritoriul
or.Ialoveni
c) Taxa de
amplasare a
publicităţii
(reclamei) (cu
excepţia celei
amplasate integral
în zona de
protecţie a
drumurilor din
afara perimetrului
localităţii)
d) Taxa de
aplicare a
simbolicii locale.

Baza impozabilă a obiectului

Numărul mediu scriptic trimestrial
al salariaţilor şi/sau fondatorii
întreprinderilor în cazul în care
aceştia activează în întreprinderile
fondate, însă nu sînt incluşi în
efectivul trimestrial de salariaţi.
Venitul din vînzări ale bunurilor
declarate la licitaţie sau valoarea
biletelor de loterie emise

Suprafaţa publicitară

Venitul din vînzări ale produseor
fabricate cărora i se aplică simbolica
locală

Unitatea de măsură a cotei

- pentru salariaţii din întreprinderi, altele decît
cele agricole – 80 lei anual pentru fiecare
salariat;
- pentru salariaţii din sectorul agricol -40 lei
anual pentru fiecare salariat.

0,1%

500 lei anual pentru fiecare metru patrat

0,1%

e) Taxa pentru
unităţile
comerciale şi/sau
de prestări servicii
de deservire
socială.

Suprafaţa ocupată de unităţile de
comerţ şi/sau de prestări servicii de
deservire socială, amplasarea lor,
tipul mărfurilor desfăcute şi
serviciilor prestate.

- pînă la 10000 lei anual pentru fiecare unitate
de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire
socială.
- 30000 lei pentru activităţi recreative – jocuri
de noroc şi pariuri.

f) Taxa de piaţă

Venitul din vînzări a serviciilor de
piaţă prestate de administraţia pieţii
la acordarea de locuri pentru
comerţ.
Unitatea de transport în funcţie de
numărul de locuri

20%

g) Taxa pentru
prestarea
serviciilor de
transport auto de
călători pentru
rutele orăşeneşti

h) Taxa pentru
parcare

Suprafaţa de parcare

Lunar, cîte 350 lei pentru fiecare autoturism cu
capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv.
Lunar 700 lei pentru fiecare autotvehicol cu
capacitatea de la 9 pînă la 16 locuri inclusiv.
Lunar, 1050 de lei pentru fiecare autobuz cu
capacitatea de la 17 pînă la 24 de locuri inclusiv.
Lunar, 1200 lei pentru fiecare autobuz cu
capacitatea de peste 24 de locuri.
8 lei anual pentru fiecare m.p.

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2012 şi urmează a fi adusă la
cunoştinţa Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional, Inspectoratului
Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni şi contribuabililor (prin intermediul massmedia) în termin de 10 zile din momentul adoptării.
4. Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către Consiliul
orăşenesc concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului oraşului.
5. Termenul de achitare, prezentarea dărilor de seamă şi modul de plată a taxelor
locale se efectuează conform prevederilor Titlului VII din Codul fiscal.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

DECIZIA 04-03
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, in temeiul art.14, pct.(2), litera n) al Legii
nr.436-XVI din 28.12.2006 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:
I. Se aloca 818.9 mii lei – din soldul disponibil, format la 01.01.2011, pentru
următoarele cheltuieli:
19.3 mii lei – aparat de împraştiat nisip.

98.5 mii lei - servicii la deservirea reţelelor de iluminare de stradă din oraşul
Ialoveni.
3.0 mii lei – pentru efectuarea calitativă a dezinfecţiilor în focare de tuberculoză
şi pentru procurarea substanţelor dezinfectante.
32.0 mii lei – contribuţie pentru implementarea subproiectului de instalare a
colectoarelor solare cu tuburi vidate de încălzire a apei menajere la grădiniţa de
copii nr. 5 din oraşul Ialoveni.
666.1 mii lei – cheltuieli de personal pentru următoarele instituţii:
287.9 mii lei – Grădiniţa nr.1
128.0 mii lei – Grădiniţa nr.3
75.9 mii lei – şcoala primara
68.0 mii lei –gimnaziu
11.5 mii lei - contabilitatea
33.0 mii lei – biblioteca
37.7 mii lei – amenajarea
24.1 mii lei - grupa 20
II. Se aloca 575.0 mii lei din mijloacele incasate de la vînzarea terenului,
proprietatea publica locală, pentru:
70.0 mii lei - servicii de proiectare a reţelelor exterioare de canalizare din oraşul
Ialoveni.
505.0 mii lei –procurarea utilajului pentru cantina si spălătorie la grădiniţa nr.5.
III. Controlul executării prezentei decizii se pune in sarcina dnei Elena Palii,
specialist în planificare.

DECIZIA 04-04
Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile
de privatizare şi scoaterea lor la licitaţie publică cu strigare
.
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 cu strigare loturile cu destinaţia funcţională - sub
construcţii conform tabelului:

Str. Moldova
Str. Betania
Str. Timişoara

Nr. cadastral
5501…
203.598
201.158
203.596

Suprafaţa
(ha)
0.1700
0.2200
0.0350

4.
5.

Str. Al. cel Bun
Str. Al. cel Bun

210.271
204.792

0.0100
0.0180

13000
24000

6.

Str. Al. cel Bun

204.793

0.0180

24000

7.

Str. Al. cel Bun

204.794

0.0160

21000

8.

Str. Al. cel Bun

204.795

0.0150

20000

9.

Str. Al. cel Bun

204.796

0.0400

52000

10.
11.
12.

Str. Al. cel Bun
Str. Al. cel Bun
Str. Al. cel Bun

204.797
204.798
204.799

0.0365
0.0327
0.0300

48000
43000
39000

13.

Str. Al. cel Bun

204.800

0.0150

20000

Nr.
d/o
1.
2.
3.

Amplasarea

Preţ
(iniţial lei)
220000
285000
46000

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

DECIZIA 04-05
Cu privire la la aprobarea taxei pentru unităţile comerciale
şi/sau de prestări servicii de deservire socialăşi tarifelor stabilite de
Consiliul orăşenesc pentru anul 2012
În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului Fiscal nr. 93-XV din 01
aprilie 2004, art. 4 alin. (1) al Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind
descentralizarea administrativă, art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 5 al Legii nr. 397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
I. Se aprobă taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire
socială pentru anul 2012 după cum urmează:
1. Restaurante cu terasă:
4850
2. Bar, cafenea cu terasă:
4850
3. Bufet, bodegă:
4050
4. Ospătărie
1800
5. Gherete
a) Gherete amplasate în zona centrală plus
traseul Hînceşti-Chişinău”:
1800
b) care comercializează cu amănuntul băuturilor

alcoolice sau produse din tutun :
c) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice şi produse din tutun:
d) tonete amplasate pe teritoriul pieţii agro-industriale
6. Terasa de vară
7. Gherete amplasate la periferiile oraşului
a) ale filialei „Poşta Moldovei”
b) pentru ziare şi reviste „MoldPresa”
c) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice sau produse din tutun:
d) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice şi produse din tutun:
e) tonete cu flori:
f) gherete (magazin) cu flori care
comercializează şi alte produse (suvenire)

2250
2700
500
1620
1800
500
3240
1350
1800
3240
3600

8. Magazin de tip „Optica”:

1620

9. Farmacie:

4050

10.Farmacie veterinară

2700

11. Obiecte de comerţ pentru realizare
(cu excepţia celor care se află total în zona
de protecţie a drumurilor):
a) cărbunilor;
b) petrolului şi gazului;

5400
5400

12. Baza angro.

5400

13. Magazin din zona centrală şi traseul Hînceşti-Chişinău
cu suprafaţa comercială pînă la 12 m.p. :
a) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice sau produse din tutun:
b) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice şi produse din tutun:
14. Magazin din zona centrală şi traseul Hînceşti cu
suprafaţa comercială de la 12 m.p. pînă la 40 m.p. :
a) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice sau produse din tutun:
b) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice şi produse din tutun:
15. Magazin din zona centrală şi traseul Hînceşti cu
suprafaţa comercială de la 40 m.p. în sus :

1800
2250
2700
3150
3600
4050
3950

a) care comercializează cu amănuntul băuturilor
alcoolice sau produse din tutun:
b) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice şi produse din tutun:
16. Magazin în afara zonei centrale cu suprafaţa
comercială pînă la 12 m.p.
a) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice sau produse din tutun:
b) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice şi produse din tutun:
17. Magazin în afara zonei centrale cu suprafaţa
comercială de la 12 m.p. pînă la 40 m.p.
a) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice sau a produselor de tutun:
b) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice şi produse din tutun:
18. Magazin în afara zonei centrale cu suprafaţa
comercială de la 40 m.p. în sus :
a) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice sau produse din tutun:
b) care comercializează cu amănuntul băuturi
alcoolice şi produse din tutun:

4410
4850
1350
1800
2250

1800
2250
2700
3150
3600
4050

19. Gherete pentru comercializarea cu amănuntul
produse din tutun:

3600

20. Întreţinerea şi reparaţia vehiculelor şi comerţul cu
amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor
pentru autovehicule.
a) întreţinerea şi reparaţia vehiculelor.

4050
3240

21. Comerţul cu amănuntul a pieselor, componentelor
şi accesoriilor pentru autovehicule:

3240

22. Închirierea şi prestări servicii
a) motocicletelor:
b) autovehiculelor proprii sau a camioanelor 3 t
3-5 t
mai mult de 5 t
c) tehnică specializată:

450
900
1350
1800
1800

23. Prestări servicii, cu excepţia posesorilor
de patente:
1. Activităţi de servicii particulare:
1.1 Spălarea şi curăţarea, vopsirea textililor

şi blănurilor;
1.2 Spălarea şi călcatul lengeriei
1.3 Curăţirea chimică şi vopsirea;
1.4 Servicii a cabinelor de cosmetice inclusiv săli de fitness;
activităţi de întreţinere corporală
1.5 Prestarea serviciilor de alte genuri neprevăzute
în punct 1.1.-1.4
1.6 Activităţi recreative-jocuri de
noroc şi pariuri
1.7 Frezerie

3240
3240
3240
3240
500-3600
22500
500 lei un loc

24. Magazin virtual-Internet

1620

25. Comerţul autovehiculelor

5400

26. Sala de calculatoare

100 lei pe
an/calculator

27. Comercializarea accesoriilor
componente pentru calculator (CD şi altele)
28. Comercializarea sezonieră pe teritoriul
oraşului a fructelor, legumelor, peştelui sau a altor mărfuri.
29. Comercializarea producţiei fabricate

2000-3600

100-500 lei
lunar
5400

II. Pentru întreprinderile care îşi încep activitatea pe parcursul anului, taxa se va
percepe proporţional timpului real lucrat.
III. În cazul stabilirii programului de lucru ai întreprinderilor cu regim non-stop
mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.
IV. Se aprobă tarifele stabilite de Consiliul orăşenesc pentru Î.M.„Piaţa
Agroindustrială Ialoveni” după cum urmează:
Comerţul la tarabă cu produse agricole
Comerţul la tarabă cu mărfuri nealimentare
Comerţul din auto cu remorcă
Comerţul din auto. de tonaj pînă la 1, 5t
Comerţul din auto. de tonaj pînă la 3t
Comerţul din auto.de tonaj pînă la 10t
Comerţul din auto.de tonaj de la 10t-120t
Comerţul din auto de tonaj mai mare de 20 t

Un loc-10 lei pe zi
Un loc-15 lei pe zi
Un loc -20 lei pe zi
Un loc-40 lei pe zi
Un loc-50 lei pe zi
Un loc-60 lei pe zi
Un loc-100 lei pe zi
Un loc 120 lei pe zi

Tariful la WC public

2 lei intrarea

V. Agenţii economici care au activat 24/24 pe anul 2011 urmează a activa 24/24 şi în
anul 2012.

VI. Agenţii economici care deţin autorizaţie de la primărie şi îşi schimbă denumirea
întreprinderii, autorizaţia precedentă se retrage şi se eliberează o nouă autorizaţie.
VII. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2012 şi urmează a fi adusă la
cunoştinţa Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional, Inspectoratului fiscal de
stat pe raionul Ialoveni şi contribuabililor prin afişare.
VIII. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Caracuian,
contabil-şef.

DECIZIA 04-06
Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar pentru anul 2012
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) al Legii nr. 1056-XIV din
16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal privind stabilirea
cotelor concrete ale impozitului funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare, în temeiul
art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 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:
I. Se stabilesc cotele impozitului funciar pentru anul 2012:
1.1 Terenurile cu destinaţie agricolă:
- care au indici cadastrali – 1,5 lei pentru un grad-hectar;
- care nu au indici cadastrali- 110 lei pentru un hectar;
1.2 Nu se calculează impozitul pe păşuni şi fîneţe din lipsa obiectului şi
subiectului impozitării.
Terenuri atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale, ca loturi de
pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în
intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii
estimate-4 lei pentru 100 m.p.
Terenurile destinate întreprinderilor agricole din intravilanul oraşului şi alte
terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii
estimate-10 lei pentru 100 m.p.;
Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă,
inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile
întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,1% din baza
impozabilă a bunurilor imobiliare.
Terenurile din extravilan, destinate industriei transporturilor, telecomunicaţiilor
şi cele cu o altă destinaţie specială, neevaluate de către organele cadastrale
teritoriale conform valorii estimate- 70 lei pentru 1 hectar.
Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierile
şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate-350 lei pentru 1 ha.

1.3 Terenurile ocupate de obiecte acvatice – 115 lei/ ha de suprafaţa acvatică.
II. 2.1 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice (cu excepţia
cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi a cooperativelor de construcţie a
garajelor) se stabileşte în proporţie de pînă la 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a
clădirilor şi construcţiilor. Întreprinderile producătoare de materie primă agricolă se
scutesc de impozitul pe bunurile imobiliare, folosite la obţinerea producţiei agricole.
2.2 Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de
locuit individuale), în proporţie de 0,02 din costul bunurilor imobiliare.
Impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2012 se menţine la nivelul anului
2011, dat fiind faptul că au fost comise de OCT Ialoveni erori la calcularea sumelor
impozitelor, asupra cărora se lucrează şi se va lucra pînă la înlăturarea definitivă a lor.
III. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Elena
Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

DECIZIA 04-07
Cu privire la permiterea tăierii pădurilor.
În conformitate cu art. 14 alin. (2) litera s) 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 permite tăierea rasă a pădurilor din sectoarele:
- 305 conturul 82 parcela 1 _ 1,7 ha
- 305 conturul 82 parcela 2 _2,0 ha
- 305 conturul 82 parcela 3 _ 1,5 ha
2. Se stabileşte taxa de realizare a masei lemnoase pentru pensionari, invalizi şi
familii socialmente vulnerabile - locuitori ai oraşului Ialoveni- 300 lei/metru ster.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.

DECIZIA 04-08
Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă
potabilă, de canalizare pentru consumatorii de la blocurile locative din
oraşul Ialoveni

În conformitate cu prevederile art. 14 alin (5) din Legea nr. 1402-XV din
24.10.2002 serviciile publice de gospodărie comunală, art.8 alin (6) pct. 4) din Legea
nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, art. 14 alin. (2) lit q) din
Legea 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 aprobă şi se pune în aplicare din data de 01.12.2011 tarifele pentru serviciile
acordate consumatorilor de la blocurile locative conform calculelor:
- alimentarea cu apă potabilă 9,9 lei m.c.
- servicii de canalizare
1,4
lei m.c
- deservirea reţelelor interne de
aprovizionare cu apă potabilă
şi canalizare a blocului
2,4 lei m.c.
Total tariful pentru apă, canalizare şi deservirea reţelelor interne - 13,7 lei m.c.
2.
Se obligă conducătorul ÎM „Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni” ca
blocurile locative a întreprinderilor, instituţiilor şi asociaţiilor proprietarilor de
locuinţe privatizate să fie transmise la balansa lor pentru a fi asigurate cu apă
potabilă.
3.
Şeful Î.M.”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” să întreprindă măsurile
necesare în vederea organizării adunărilor generale a locatarilor blocurilor locative
pentru formarea Asociaţiilor Proprietarilor de Locuinţe Private pînă la 01.05.2012 cu
informarea ulterioară a Consiliului orăşenesc.
4.
Se obligă şeful Î.M. „Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” să stingă
datoriile întreprinderii faţă de S.A. „Apă – Canal Chişinău”.
5. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc nr. 06-08 din 19 octombrie 2009 „Cu
privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de
canalizare pentru consumatorii de la blocurile locative din oraşul Ialoveni” din
01.11.2009 odată cu intrarea în vigoare a deciziei 04-08 din 11.11.2011.
6. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului prin afişare.
7. Controlul executării prezentei decizii se pune în seamă dlui Ion Holban, specialist
în problemele construcţii, gospodăriei comunale şi drumuri.

DECIZIA 04-09
Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei
În temeiul prevederilor pct. 4,18,20,27,29 al Regulamentului privind autorizarea
funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000, a materialilor
prezentate de proprietarul imobilului din str. Alexandru cel Bun, 80 ap. nr. 1, art. 14
alin. (2) 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:
Se permite schimbarea destinaţiei apartamentului, proprietate privată cu
nr.cadastral 5501205.420.01.001 a dlui Andrei Sulă din spaţiu locativ în spaţiu
nelocativ pentru formarea claselor, cu scopul predării limbilor străine după
coordonarea cu serviciile de resort.
2.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
1.

DECIZIA 04-11
Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orăşenesc
pentru trimestrul I al anului 2012.
În temeiul art. 14, alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative
de specialitate juridice, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice
locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul I al
anului 2012 ( se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor 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. 04-11
din 11 noiembrie 2011

Planul de activitate
a Consiliului orăşenesc Ialoveni
pentru trimestrul I al anului 2012

Data

Februarie

Specificarea chestiunii

Responsabil de
pregătire

I Şedinţa Consiliului orăşenesc
1. Cu privire la executarea
Galina
bugetului
oraşului
Ialoveni
Caracuian,
pentru anul 2011.
contabil-şef

Raportor

Galina Caracuian,
contabil-şef

2. Cu privire la executarea în
Tamara
Tamara Castraşan,
Primărie a Legii nr. 190 – XIII
Castraşan,
specialist pentru
din 19 iulie 1994 cu privire la specialist pentru relaţii cu publicul
petiţionare.
relaţii cu publicul
3. Cu privire la acumularea Elena Condrea,
Elena Condrea,
impozitelor
pe
bunurile
specialist în
specialist în
imobiliare de la persoanele fizice
problemele
problemele
pe teritoriul oraşului Ialoveni perceperii fiscale perceperii fiscale
pentru anul 2011.
4. Cu privire la situaţia
Şeful secţiei
Şeful secţiei
criminogenă în oraşul Ialoveni poliţiei Ialoveni
poliţiei Ialoveni
5. Darea de seamă a primarului Specialiştii
cu privire la situaţia social – aparatului
economică a oraşului Ialoveni primăriei
şi
executarea
deciziilor
Consiliului local pe anul 2011.

Gheorghe
Caracuian,
primarul oraşului
Ialoveni

II Activităţi organizatorice şi culturale
1. Festivităţi consacrate
Aparatul
sărbătorilor de iarnă şi
Primăriei
profesionale.
2. Şedinţele Comisiilor
Preşedinţii
consultative de specialitate ale
Comisiilor
Consiliului orăşenesc.

DECIZIA 04-12
Cu privire la aprobarea Regulamentului de gestionare a cîinelor fără stăpîn.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) litera s1) al Legii nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul
pozitiv al Comisiei consultative de specialitate juridice, pentru ordinea publică şi
activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul de gestionare a cîinilor fără stăpîn din oraşul Ialoveni,
conform anexei nr. 1.
2. Atribuţiile privind gestionarea cîinilor fără stăpîn revin Î.M. „Gospodăria Locativ
– Comunală Ialoveni”.
3. Finanţarea activităţilor de gestionare a cîinilor fără stăpîn va fi realizată din
bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Ialoveni pentru anul 2012.
4. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin afişare.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni
Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşenesc nr. 04-12
din 11 noiembrie 2011

REGULAMENTUL
de gestionare a cîinilor fără stăpîn
din oraşul Ialoveni
1. Compartimentul specializat în gestionarea cîinilor fără stăpîn din cadrul Î.M.
„Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” formate din persoane instruite în
acest sens, va captura şi transporta cîinii, prin mijloace netraumatizante
folosind personal propriu calificat şi mijloace auto proprii, specifice tipului de
activitate, în adăpostul care va fi amenajat privind stabilirea amplasamentului
în vederea amenajării adăpostului pentru cîinii fără stăpîn.
2. Persoanele care capturează cîinii fără stăpîni vor fi în mod obligatoriu
vaccinate antirabic.
3. Adăpostul amenajat pentru cîinii fără stăpîn va avea asigurată prin contract,
asistenţa medicală veterinară.
4. Capturarea şi sterilizarea cîinilor fără stăpîn se va face conform prezentului
regulament.
a). Nu vor fi capturate următoarele categorii de animale:
- puii pînă la vîrsta de 6 luni, cu excepţia celor care necesită asistenţă/tratament de
urgenţă
- femele cu pui
b) Nu vor fi sterilizate următoarele animale:
- femelele în perioada de alaptare;
- cîinii la care starea de sănătate nu permite intervenţia (aspectul dovedit prin
diagnostic şi certificat eliberat de medicul veterinar);
- cîinii utilitari.
5. Compartimentul specializat în gestionarea cîinilor fără stăpîn va asigura
cazarea cîinilor sterilizaţi în spaţiile proprii pe perioada postoperatorie, în
funcţie de necesităţi.
6. Animalele din adăpostul public care sunt bolnave incurabil, declarate ca atare
în urma examenului medical, pot fi eutanasiate numai de către un medic
veterinar şi numai cu substanţe specifice omologate care conţin barbiturice,
injectate intravenos, numai după pierderea cunoştinţei animalului indusa prin
anestezie.
7. Activităţile de tratare, vaccinare, deparazitare, sterilizare, îngrijire
postoperatorie, identificare şi înregistrare a cîinilor fără stăpîn în baza unică de
date precum şi acţiunile sanitare veterinare vor fi efectuate gratuit.
8. Echipa specializată în gestionarea cîinilor fără stăpîn va ţine registre speciale
vizate de medicul veterinar ce asigură activitatea de asistenţă sanitară

veterinară, în care se vor menţiona următoarele: data capturării, data şi ora
cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de cîini
prinşi, revendicaţi, adoptaţi, eutanasiaţi motivul eutanasierii, substanţa utilizată
şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fişei
de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor
la socieţăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au
instrumentat manoperele respective.
9. Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie
şi eutanasie se vor face şi în prezenta reprezentanţilor societăţilor de protecţie a
animalelor, în cazul în care aceştea solicită acest lucru, în baza unui program
orar prestabilit.
10. Cîinii fără stăpîn vor fi cazaţi în adăpostul amenajat, unde vor fi cazaţi o
perioadă de 10 zile.
11. După examinarea lor de către medicul veterinar cîinii fără stăpîn care sunt
bolnavi cronici şi incurabili vor fi eutanasiaţi imediat ce au fost aduşi la
adăpost.
12. În perioada de cazare a cîinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de
revendicare a cîinilor.
13. Cîinii nerevendicaţi în termen de două zile pot fi adoptaţi de persoane fizice
sau de centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop.
14. Încredinţarea cîinilor spre adopţie se face numai după ce aceştea au fost
sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi prin cele două metode
concomitente: tatuare şi aplicarea zgărzii cu plăcuţa numerotată. Cîinii
revendicaţi nu vor fi sterilizaţi.
15. Revendicarea sau adopţia cîinilor de către solicitanţi se va face pe baza
declaraţiei – angajament, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile
medicale şi de întreţinere, al cărei cuantum se stabileşte prin Consiliul
orăşenesc.
16. Sterilizarea cîinilor se va efectua obligatoriu prin ovarohisterectomie la femele
şi prin orhidectomie la masculi.
17. Adopţia cîinilor fără stăpîn din baza de date a ÎM „Gospodăria Locativ –
Comunală Ialoveni” în gestionarea cîinilor fără stăpîn este gratuită.
18. Reteritorializarea cîinilor în zona din care au fost prinşi se face de către ÎM
„Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” specializat în gestionarea cîinilor
fără stăpîn.
19. Este interzisă reteritorializarea cîinilor în parcuri, pieţe, spitale, şcoli/grădiniţe
din oraşul Ialoveni.
20. În cazul spitalelor, şcolilor/liceelor/grădiniţelor cîinii ar putea fi reteritorializaţi
la cererea reprezentanţilor instituţiilor mai sus menţionate doar cu condiţia de
a-şi asuma întreaga răspundere în ceea ce priveşte cîinii returnaţi, prin
semnarea unui formular de adopţie.
21. Reprezentanţii spitalelor/şcolilor/liceelor/grădiniţelor au responsabilitatea de a
lua toate măsurile necesare pentru a impiedica accesul ulterior a cîinilor fără
stăpîn în incinta instituţiilor, specializat în gestionarea cîinilor fără stăpîn
nefiind răspunzător de prezenţa cîinilor în curţile acestor instituţii.
22. Primăria oraşului Ialoveni, derula cu resurse proprii campanii de informare,
mediatizare şi mediere şi va informa periodic cetăţenii cu privire la modul de

desfăşurare al programului de gestionare a animalelor şi rezultatele
intermediare ale acestuia.

DECIZIA 04-13
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.
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 Sorin Tozlovanu, consilier orăşenesc, să semneze deciziile
Consiliului orăşenesc din 11 noiembrie 2011 în cazul în care preşedintele şedinţei dul
Vladimir Cernat se va afla în imposibilitatea de a le semna.

DECIZIA 04-14
Cu privire la situaţia epidemiologică a tuberculozei în oraşul Ialoveni.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv
al Comisiei consultative de specialitate juridice, pentru ordinea publică şi activitatea
administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se ia act de informaţia privind situaţia epidemiologică a tuberculozei în oraşul
Ialoveni.
2. Se alocă din soldul disponibil 3000 lei pentru efectuarea calitativă a
dezinfecţiilor în focare de tuberculoză şi pentru procurarea substanţelor
dezinfectante.
3. Se acceptă rambursarea cheltuielilor pentru transport pentru copiii din focarele
de tuberculoză, care necesită tratament profilactic în condiţii de sanatoriu la
prezentarea documentelor confirmative.

DECIZIA 04-15
Cu privire la operarea de modificare în decizia Consiliului orăşenesc
nr. 01-06 din 17 iunie 2011.
În conformitate cu pct. 8-10 ale Regulamentului – cadru privind constituirea şi
funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457 – XV din
14.11.2003 în temeiul art. 14 alin. (2) litera w) al Legii 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei
consultative de specialitate juridice, pentru ordinea publică şi activitatea
administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se operează modificare în decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 01-06 din 17
iunie 2011 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate
pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului orăşenesc Ialoveni” după
cum urmează: textul „Bivol Ştefan, consilier orăşenesc” se substituie cu textul
„Goncearova Nina, consilier orăşenesc”, Comisia pentru buget, economie,
finanţe şi patrimoniul public local.

DECIZIA 04-16
Cu privire la atribuirea denumirii grădiniţei de copii nr. 5
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. s) al Legii nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul
pozitiv al Comisiei consultative de specialitate juridice, pentru ordinea publică şi
activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se atribuie denumirea „Licurici” grădiniţei de copii nr. 5 din oraşul Ialoveni.

