REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-01
din 15 noiembrie 2012
Cu privire la mersul executării bugetului oraşului Ialoveni
pentru 9 luni ale anului 2012.

Examinînd raportul prezentat de dna Galina Caracuian, contabil-şef, privind
mersul executării bugetului oraşului pentru 9 luni ale anului 2012 (anexele 1-2), în
conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) al Legii nr. 397 din 16 octombrie 2003
privind finanţele publice locale, 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
pentru 9 luni ale anului 2012.
2. Se pune în sarcina dlui Gheorghe Caracuian, primarul oraşului, executor
(ordonator) principal de credite să ţină la control permanent efectuarea
cheltuielilor bugetare, care nu vor depăşi alocaţiile prevăzute în buget pentru
anul 2012 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 sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-02
din 15 noiembrie 2012

Cu privire la aprobarea
taxelor locale pentru anul 2013

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.436XVI 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 2013 pe teritoriul
oraşului Ialoveni următoarele taxe locale:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului
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;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire
socială;
f) taxa de piaţă;

i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru
rutele orăşeneşti.
j) taxa pentru parcare.
o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor.
q) taxa pentru dispozitivile publicitare.

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

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.

Unitatea de măsură a cotei

- pentru salariaţii din întreprinderi, altele decît
cele agricole – 100 lei anual pentru fiecare
salariat;
- pentru salariaţii din sectorul agricol - 50 lei
anual pentru fiecare salariat.

Venitul din vînzări ale bunurilor
declarate la licitaţie sau valoarea
biletelor de loterie emise
0,1%

c) Taxa de
amplasare a
publicităţii
(reclamei) (cu
excepţia celei
amplasate integral
în zona de
protecţie a
drumurilor din
afara perimetrului
localităţii)

Venitul din vînzăriale serviciilor de
plasare şi/sau difuzare a anunţurilor
publicitare prin intermediul
serviciilor cinematografice, video,
prin reţelele telefonice, telegrafice,
telex prin mijloacele de transport,
prin alte mijloace (cu ecepţia TV,
internetului, radioului, presei
periodice, tipăriturilor), cu excepţia
amplasării publicităţii exterioare.

d) Taxa de
aplicare a
simbolicii locale.

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

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 40000 lei pentru fiecare unitate de
comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire
socială.

f) Taxa de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a
imobilelor amplasate pe teritoriul
pieţii.

1 leu anual pentru fiecare metru patrat.

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

Unitatea de transport în funcţie de
numărul de locuri

Lunar, cîte 350 lei pentru fiecare autoturism cu
capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv.

j) Taxa pentru
parcare

Suprafaţa de parcare

18 lei anual pentru fiecare m.p.

o). Taxa pentru
unităţile stradale
de comerţ şi/sau
de prestare a
serviciilor.

Suprafaţa ocupată de unităţile
stradale de comerţ şi/sau de prestare
a serviciilor , amplasarea lor, tipul
produselor comercializate şi/sau
serviciilor prestate. Fără unităţi de
transport.

1200 lei – anual pentru fiecare unitate stradală de
comerţ şi/sau de prestare a serviciilor.

5%

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.

Cu transport pînă la 3,5 t

Cu transport mai mare de 3,5 t
3000 lei
5000 lei
q) Taxa pentru
dispozitivile
publicitare

Suprafaţa feţei (feţelor)
dispozitivului publicitar.

300 lei anual pentru fiecare metru pătrat.

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2013 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.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-03
din 15 noiembrie 2012

Cu privire la aprobarea taxei pentru unităţile comerciale
şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru anul 2013

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 2013 după cum urmează:
1. Restaurante cu terasă:

10000

2. Bar, cafenea cu terasă:

6000

3. Bufet, bodegă:

5000

4. Ospătărie

3000

5. Gherete:
a) amplasate pe teritoriul or.Ialoveni

3500

b) locuri amenajate pentru comercializarea ziarelor şi revistelor;

1000

c) specializate în comercializarea produselor de tutungerie;

5000

d) tonete amplasate pe teritoriul pieţii agro-industriale;

500

e) tonete cu flori;

4000

f) gherete (magazin) cu flori care comercializează şi alte
produse (suvenire);

4500

6. Terasa de vară

4000

7. Magazin de tip „Optica”:

3000

8. Farmacie:

10000

9. Farmacie veterinară;

3500

10. Obiecte de comerţ pentru realizare (cu excepţia celor care
se află total în zona de protecţie a drumurilor):
a) produselor petroliere şi a gazelor lichefiate;

20000

11. Baza angro.

10000

12. Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului:

- de la 9 m2 pînă la 20 m2

3600 centru; 3000 periferie;

- de la 20 m2 pînă la 40 m2

5000 centru; 3600 periferie;

- de la 40 m2 pînă la 60 m2

7000 centru; 4000 periferie;

- de la 60 m2 pînă la 80 m2

10000 centru; 5000 periferie;

- de la 80 m2 pînă la 100 m2

12000 centru; 6000 periferie;

- de la 100 m2 pînă la 150 m2

15000 centru; 7500 periferie;

- de la 150 m2 în sus

20000 centru; 10000 periferie.

13. Comerţ neefectuat prin magazine;

1500 pentru o unitate;

14. Întreţinerea, reparaţia vehiculelor şi comerţul
cu amănuntul al pieselor componente şi accesorii
pentru autovehicule;

a) întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor;
b) spălătorie auto;

5000
4000 centru; 3000 periferie

c) vulcanizare;

2200

d) comerţul cu amănuntul al piselor componente şi
accesorii pentru autovehicole

6000

15. Punct de colectare a ferului uzat

5000

16. Prestări servicii, cu excepţia posesorilor
de patente:
1. Activităţi de servicii particulare:
1.1Spălarea şi curăţarea, vopsirea textililorşi blănurilor;

3240

1.2 Spălarea şi călcatul lengeriei

3240

1.3 Curăţirea chimică şi vopsirea;

3240

1.4 Servicii a cabinelor cosmetice inclusiv săli
de fitness;

4000

1.5 Activităţi de întreţinere corporală
(saune, săli de forţă)

4000

1.6 Prestarea serviciilor de alte genuri neprevăzute
în punct 1.1.-1.5

3600

1.6 Activităţi recreative-jocuri de noroc şi pariuri;
1.7 Frezerie;

40000
500 lei un loc

1.8 Prestarea serviciilor de transport auto specializat

3600

17. Comerţul autovehiculelor

5400

18. Sala de calculatoare

100 lei pe an/calculator

a) Comercializarea accesoriilor componente pentru calculator
(CD-uri, piese componente etc.)

1000

19. Comercializarea producţiei
fabricate

Notă:

5400

- tonetă - construcţie uşor demontabilă, ce deţine un stoc de mărfuri pentru
zi, fără a dispune de sală comeercială şi spaţiu pentru păstrarea mărfurilor;
- gheretă – construcţie de fabrică utilată cu o suprafaţă totală de pînă la
12m2 fără a dispune de spaţiu pentru păstrarea mărfurilor;
- boutique – unitate cu suprafaţa comercială de pînă la 30m2 care
funcţionează în baza contractelor de locaţiune a spaţiilor comerciale din
centre comerciale, magazine, încăperi;
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.
IVAgenţii economici care au activat în regim non-stop pe anul 2012 urmează a
activa non-stop şi în anul 2013.
V Agenţii economici care deţin autorizaţie de la primărie şi îşi schimbă denumirea
întreprinderii, autorizaţia precedentă se retrage şi se eliberează o nouă autorizaţie.
VI Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2013 şi urmează a fi adusă la
cunoştinţa Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional, Inspectoratului fiscal de
stat pe raionul Ialoveni şi contribuabililor prin afişare.
VII Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Caracuian,
contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnează:

Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-04
din 15 noiembrie 2012

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului
funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2013

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 2013:
1.1
1.2

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;
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 propoţie de 0.05% din costul bunurilor imobiliare şi pentru
terenurile agricole cu construcţiile amplasate pe ele, cu stabilirea cotelor de 0,1%.
III. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Elena
Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-05
din 15 noiembrie 2012

Cu privire la darea de seamă a dlui Sergiu Stog, arhitect-şef.

În temeiul art. 14 alin. (2) litera z) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni

DECIDE:

1. Se ia act de darea de seamă a dlui Sergiu Stog, arhitect-şef.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-06
din 15 noiembrie 2012

Cu privire la schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Ana Muntean”.

În conformitate cu art. 14 alin (2) litera s) al Legii 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, şi avînd în vedere demersul
colectivului pedagogic al Liceului Teoretic „Ana Muntean”, Consiliul orăşenesc
Ialoveni

DECIDE:

1. Se schimbă denumirea Liceului Teoretic „Ana Muntean” în Liceul Teoretic
„Andrei Vartic”.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 08-07
din 15 noiembrie 2012

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 şi 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:
I. Se alocă 323.3 mii lei din supravenit, pentru urmatoarele cheltuieli:
22.0 mii lei – servicii cadastrale
6.3 mii lei – reparaţie monumentului ,,Eternitate”
48.0 mii lei – construcţia trotuarelor la ,,Troiţa”
35.0 mii lei – servicii de tehnica de drumuri (autogreider si excavator)
15.0 mii lei – reparaţia acoperişului (opritorilor de zăpadă) la Gimnaziul
„Grigore Vieru”
101.0 mii lei - cheltuieli de personal la Şcoala de arte
13.0 mii lei – indemnizaţie pentru copii tutelaţi si infiaţi

80.0 mii lei – construcţia trotuarelor şi lucrări pentru protejarea
pavilioanelor contra vîntului la grădiniţa de copii nr.5 „Licurici”.
3.0 mii lei – ajutor material unic dnei Curoşu Ala, pentru tratament..
II.Se majoreaza planul la mijlocele speciale pentru urmatoarele instituţii:
Instituţia

Art.alin

Suma (mii lei)

Tip m/s

Aparatul

113.03

5.0

1

113.00

5.0

2

113.45

10.0

3

Gimnaziu

113.00

2.0

2

Gradiniţa

nr.5 113.09

40.0

1

administrativ

„Licurici”

Preşedinte de şedinţă:

Igor Cernat

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului
Covaş

Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-08
din 15 noiembrie 2012
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 al 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 sub construcţii conform tabelului;

Nr.
d/o

Amplasarea

1. Str. Al. cel Bun

Nr. cadastral

Suprafaţa

5501…

(ha)

210.271

0.0100

Destinaţia

Sub construcţii

Preţ iniţial (lei)

12 918

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

Igor Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI
D E C I Z I E Nr. 08-09
din 15 noiembrie 2012

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:
Nr. d/o Amplasarea

Suprafaţa
(ha)

Destinaţia

1.

Str. Gagarin

0.1500

Sub construcţii

2.

Str. Mihai Viteazu

0.2000

Sub construcţii

3.

Str. Ioan Vodă

0.0200

Sub construcţii

4.

Str.Basarabia

0.0050

Sub construcţii

5

Str. Testimiţeanu

0.2000

Sub construcţii

6

Str.Al. cel bun

0.0300

Sub construcţii

7

Str. Al .cel Bun

0.0100

Sub construcţii

8

Str. Al .cel Bun

0.0200

Sub construcţii

9

Str.Timişoara

0.2000

Sub construcţii

10

Str. Timişoara

0.0250

Sub construcţii

11

Srt. Al Cristea

0.0500

Sub construcţii

12

Şos. Chişinău- Hînceşti

0.1490

Sub construcţii

13

Sectorul 304

0.4000

Agricol

14

Sectorul 304

2.0000

Agricol

15

Sectorul 304

0.5000

Agricol

16

Sectorul 106

7.1000

Agricol

17

Sectorul 105

0.0395

Agricol

18

Sectorul 301

0.5500

Agricol

19

Sectorul 301

2.8700

Agricol

20

Sectorul 301

1.7900

Agricol

21

Sectorul 307

2.7200

Agricol

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

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-10
din 15 noiembrie 2012

Cu privire la transmiterea instituţiilor de învăţămînt.

În temeiul prevederilor art. 14 alin (2) lit. c), art.77 alin. (2) ale Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.688 din 09.10.1995 Despre aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor
a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active,
Legea nr. 91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative prin care au fost modificate Legea învăţămîntului nr.547 – XIII din 21
iulie 1995, Legea nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
administrativă, Legea nr. 397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele
publice locale şi în legătură cu trecerea şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor la
finanţarea din bugetul raional, Consiliul orăşenesc Ialoveni

DECIDE:
1. Se transmit în gestiune economică Consiliului raional Ialoveni începînd cu
01 ianuarie 2013 fără dreptul de privatizare, instituţiile de învăţămînt din
teritoriul oraşului Ialoveni şi anume:
1.1 Liceul Teoretic „Andrei Vartic”
1.2 Gimnaziul „Grigore Vieru”
1.3 Şcoala primără „Ion Creangă”
2. Se stabileşte:
a). transmiterea clădirilor şi construcţiilor auxiliare se va efectua pe o perioadă
determinată (un an), în baza unui contract încheiat între părţi. În cazul în care
între Consiliul raional Ialoveni şi autoritatea executivă a autorităţii

administraţiei publice locale nu apar divergenţe în decursul unui an, termenul
de transmitere se va considera prelungit cu trei ani:
b). reparaţia curentă şi capitală a instituţiilor respective se efectuează cu acordul
autorităţii executive a autorităţii administarţiei publice locale;
c). în cazul de lichidare a instituţiilor respective sau amplasarea lor în alte
instituţii, clădirile şi construcţiile auxiliare se restituie Primăriei oraşului
Ialoveni
3. Managerii instituţiilor vor întreprinde măsuri că pînă la 01 ianuarie 2013 vor
încheia contracte cu agenţii economici care prestează servicii comunale,
energie electrică, telefon ş.a.
4. Se instituie comisia transmitere – primire a obiectivelor nominalizate, în
următoarea componenţă:
1. Gheorghe Caracuian, primarul oraşului;
2. Galina Caracuian, contabil-şef;
3. Valeriu Ţurcanu, consilier orăşenesc;
4. Vladimir Cernat, consilier orăşenesc;
5. Managerul instituţiei (după caz);
5. Comisia în termen de pînă la 10 decembrie 2012, va efectua inventarierea
bunurilor mobile şi imobile aflate la balanţa instituţiilor educaţionale din
teritoriul oraşului, iar în cazul depistării neajunsurilor în procesul
inventarieii va perfecta documentele necesare şi le va prezenta pentru
investigaţii organelor de drept abilitate cu funcţii de control.
6. Dul Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni, se abilitează cu dreptul
de semnare a documentelor necesare în legătură cu procedurile de
transmitere a instituţiilor de învăţămînt.
7. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului prin afişare în
locuri publice şi se prezintă Consiliului raional Ialoveni.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat
Secretar al consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-11
din 15 noiembrie 2012
Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc.
În temeiul prevederilor art. 14 alin (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală şi avînd în vedere hotărîrea Comisiei pentru
crearea şi funcţionarea parcului industrial din 31 octombrie 2012, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se abrogă următoarele decizii ale Consiliului orăşenesc Ialoveni:
a) Decizia nr. 02-10 din 14 aprilie 2011 „Cu privire la aprobarea Proiectului
Acordului de intenţii între S.R.L.”TADDEI ENGINEERING” şi Consiliul
orăşenesc Ialoveni.
b) Decizia nr. 03-12 din 20 octombrie 2011 „Cu privire la transmiterea ca aport la
capitalul social pentru constituirea SRL „International Industrial Park” ÎM
(Întreprinderea administratoare) a unui teren destinat creării parcului industrial
„International Industrial Park”
c) Decizia nr. 06-05 din 23 decembrie 2011 „Cu privire la operarea de modificări
în decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 03-12 din 20 octombrie 2011”
d) Decizia nr. 06-08 din 23 decembrie 2011 „ Cu privire la participarea Consiliului
orăşenesc Ialoveni la fondarea SRL”International Industrial Park”
e) Decizia nr. 02-04 din 09 februarie 2012 „Cu privire la acceptarea modificării
destinaţiei terenului”
f) Decizia nr. 02-22 din 09 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea statutului
Întreprinderii Mixte „International Industrial Park” Societatea cu Răspundere
Limitată”.
Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat
Secretar al consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-12
din 15 noiembrie 2012
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.

N.P.

Denumirea Î.P.L

Bonita

d/o

Nr.
cadastral

tea

Suprafaţa

Suma

ha

lei

5501...
1.

Madan Gheorghe

“Fîntînel”

52

306775

0,0566

549,00

2.

Malinici Alexei

“Franionis”

45

1011214

0,0692

762,00

3.

Sorbală Victoria

“VertinaPrim”

39

308950

0,0603

439,00

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

Igor Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-13
din 15 noiembrie 2012

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
Ialoveni şi anume:
a) În decizia Consiliului orăşenesc nr. 01-06 din 17 iunie 2011 „ Cu privire la
constituirea Comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de
activitate ale Consiliului orăşenesc Ialoveni”. În componenţa Comisiei consultative
de specialitate a Consiliului orăşenesc pentru construcţie şi industrie, protecţia
mediului, amenajarea teritoriului, resurse funciare cuvintele „Popescu Lilian” se
substituie cu cuvintele „Buhai Vitalii”.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-13/1
din 15 noiembrie 2012

Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în decizia Consiliului orăşenesc.

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 modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc
Ialoveni şi anume:
a). În decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr.02-08 din 29 iulie 2011 „Cu
privire la instituirea Comisiei administrative” cuvintele „Frunză Valentin” se
substituie cu cuvintele „Răilean Mihail”, specialist la primăria oraşului
Ialoveni, cuvintele „Condrea Viorel” se substituie cu cuvintele „Istratiev
Victor”, Agenţia Ecologică pe raionul Ialoveni, iar cuvintele „Vlasov Mihail”
cu cuvintele „Munteanu Vasile”, Centrul de Medicină preventivă.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08- 14
din 15 noiembrie 2012

Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de secretar.
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni

DECIDE:

1. Dul Valentin Bogos, jurist, se împuterniceşte să asigure interimatul funcţiei
de secretar pe perioada concediului de odihnă al dlui Vasile Covaş, secretar al
Consiliului orăşenesc.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 08-15
din 15 noiembrie 2012

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 dna Angela Cimpoacă, consilier orăşenesc, să semneze
deciziile Consiliului orăşenesc din 15 noiembrie 2012 în cazul în care preşedintele
şedinţei dul Igor Cernat se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Preşedinte de şedinţă

Igor Cernat

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

