REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI
D E C I Z I E Nr. 04 - 01
din 16 august 2013

Cu privire la executarea bugetului
oraşului Ialoveni pentru simestrul întîi al anului 2013.
Examinînd raportul prezentat de dna Galina Caracuian, contabil-şef, privind
executarea bugetului oraşului pentru semestrul întîi al anului 2013 (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
– 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 ia act de raportul prezentat privind executarea bugetului oraşului pentru
semestrul întîi al anului 2013.
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 2013 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.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-02
din 16 august 2013
Cu privire la darea de seamă a Comisiei
pentru ameliorarea situaţiei şi monitorizarea
lucrului antreprenorilor din domeniul
transportului de pasageri.
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 darea de seamă a Comisiei pentru ameliorarea situaţiei şi
monitorizarea lucrului antreprenorilor din domeniul transportului de
pasageri.
2. Se pune în sarcina primarului oraşului Ialoveni, dlui Gheorghe Caracuian, să
înainteze un demers către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor, privind soluţionarea neajunsurilor depistate de către comisie.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-03
din 16 august 2013
Darea de seamă a dlui Ion Cujbă, şef al Întreprinderii Municipale
„Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni”, privind achitarea
datoriilor faţă de SA”Apă-Canal Chişinău”.
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 darea de seamă a dlui Ion Cujbă, şef al Întreprinderea Municipală
„Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni”, privind achitarea datoriilor faţă de
SA”Apă-Canal Chişinău”.
2. Se apreciază ca nesatisfăcătoare activitatea ÎMGLCI privind achitarea datoriilor
faţă de S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
3. Se consideră ÎMGLCI neprofitabilă şi de la 01.09.2013 de iniţiat procedura de
lichidare a întreprinderii.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primar al oraşului Ialoveni.
5. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa colectivului întreprinderii şi populaţiei
oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 04-04

din 16 august 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 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 1413.2 mii lei mijloacele încasate din vînzarea terenurilor,
proprietate publică locală pentru:
1.0 mln. lei - reparaţia capitală a sectorului de drum pe str. 27 august.
250.0 mii lei - renovarea iluminatului stradal (sect. „Livada”).
36.2 mii lei - servicii de proiectare a reţelelor de canalizare.
23.2 mii lei - lucrări de gheodezie pentru proiectarea reţelelor de
canalizare şi scurgerea gravitaţională şi 3 staţii de pompare a apelor
menajere.
24.0 mii lei - proiectarea reţelelor de alimentare cu energie electrică a 3
staţii de pompare .
39.8 mii lei - servicii cadastrale.
40.0 mii lei – procurarea 25 tone de ciment pentru reparaţia drumului din
sect. “Livada”.
II. Se alocă 2162.7 mii lei din supravenit:
600.0 mii lei- reparaţia acoperişului, faţadei şi schimbarea ferestrelor în
sediului Primariei or. Ialoveni.

500.0 mii lei - reconstrucţia trotuarelor pe str. Alexandru cel Bun, Ştefan
cel Mare, Moldova.
160.0 mii lei - procurarea scenei pentru organizarea masurilor culturale
în oraş.
30.0 mii lei – vase decorative pentru flori la amenajarea oraşului .
150.0 mii lei – servicii de mecanizme şi lucrări pentru sectorul de
amenajare.
48.0 mii lei - procurarea plantelor decorative pentru amenajarea
oraşului.
12.1 mii lei – lucrări de renovare a punctului de evidenţă şi distribuţie la
PT.
34.7 mii lei – confecţionarea şi instalarea băncilor la stadioane.
36.5 mii lei - achiziţionarea obiectelor din beton (inele, capaci).
37.5 mii lei – lucrări de amenajare a parcării auto pe str. Alexandru cel
Bun.
57.9 mii lei – procurarea materialelor şi obiectelor pentru sectorul de
amenajare.
60.0 mii lei – motorină pentru tehnica de drumuri.
20.0 mii lei – achitarea comisionului aferent serviciilor bancare de catre
S.A. ,,Banca de Economii” .
9.0 mii lei – servicii la deservirea delegaţiei la darea în expluatare a Staţiei
de pompare a apelor menajere.
20.0 mii lei – procurarea obiectelor de simbolică locală (drapele, scheme).
2.0 mii lei – apa şi canalizare pentru aparatul administrativ.
80.0 mii lei – alte cheltuieli (art. 113. 45).
1.0 mii lei – prejudiciu material dlui Bulat, conform Hotărîrii Curţii de
Apel Chişinău.
12.0 mii lei - organizarea concursului ,,Cel mai amenajat şi curat bloc
locativ” şi ,,Cea mai amenajată fîntînă”.
160.0 mii lei – reparaţia stadioanelor amplasate în teritoriul oraşului
Ialoveni.
30.0 mii lei – biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni” pentru reparaţie.

50.0 mii lei – pentru construcţia bisericii „Sfîntul Vasile”.
52.0 mii lei pentru acordarea ajutorului unic a următoarelor persoane:
- 3.0 mii lei - Gh. Ungureanu cu prilegiul jubileului de 60 ani.
- 3.0 mii lei - V. Covaş cu prilegiul jubileului de 60 ani.
- 3.0 mii lei - Pavel Liubcic pentru intervenţia chirurgicală la inimă.
- 1.0 mii lei – Angela Laşcu în

legătură cu decesul mamei - Laşcu

Valentina.
- 2.0 mii lei - familiei Odobescu petru organizarea masurilor funerare.
- 3.0 mii lei - Olga Holban pentru tratament.
- 1.0 mii lei - Ungureanu Lidia pentru acoperirea dispăgubirilor în
urma vîntului din 24 - 25 mai 2013.
- 6.0 mii lei – ajutor unic Sergiu Cernat.
- 20.0 mii lei – ajutor unic dlui Nicolae Andronache pentru tratament.
- 10.0 mii lei – ajutor unic dlui Bogos Nicolae pentru tratament.
III. Se alocă _440.0_ mii lei din supravenit la mijloace speciale pentru
următoarele instituţii:

Instituţia

Art/alin

Suma

Tip. m/s

(mii /lei)

Aparatul admin.
Şcoala de arte
Gradiniţa de copii
“Andrieş”
Gradiniţa de copii
“Licurici”

113.45
113.45
113.03
113.45
113.09

30.0
20.0
10.0
10.0
185.0

1
2
1
1
1

113.09

185.0

1

IV. Se modifică planul de cheltuieli de la un articol la altul şi de la o
instituţie la alta. (conform tabelului nr.1):
(tabelul nr.1)

Instituţia

Art/alin

Suma
(mii/lei)

Gradiniţa de copii
,,Andrieş”

113.18

+5.0

113.45
113.03

-5.0
+180.0

Gradiniţa de copii
,,Licurici”

Aparatul admin.
Şcoala de arte

Biblioteca

113.17

+9.0

113.18
113.45
113.01
113.03
113.17
113.17
113.45
242.00
113.14
242.00
243.03
113.34
113.45
113.03
113.35
113.18
113.17
113.14
113.35

+1.0
-10.0
+1.5
+200.0
+10.0
+6.0
-17.5
-200.0
-50.0
+50.0
-80.0
+1.0
-1.0
+2.0
+0.6
+1.4
-4.0
-0.6
+0.6

V. Se alocă 10.0 mii lei pentru amenajarea teritoriului primite din soldul
disponibil a bugetului raional ca cîştig

la concursul ,,Cea mai

amenajată şi modernă localitate”.

Preşedinte de şedintă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covas

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-05
din 16 august 2013
Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare şi arendă a bunurilor
imobile din 08.07.2013
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 de vînzare a bunurilor imobile conform tabelului :
Nr.
d/o

Amplasarea

Nr.
cadastra
l
5501…

Supraf
aţa
(ha)

201.167
201.169

0.7000
1.1000

3.

Sect 201
Şos. ChişinăuHînceşti
Str. Al. cel Bun

210.292

0.0100

4.

Str. Al. Bun

205.672

0.0085

5.

Str. Al .cel Bun

204.807

0.0350

6.

210.289

0.0250

7.

Str. Liviu
Rebreanu
Str. Al.cel Bun

210.271

0.0100

8.

Str. Al. Bun

210.291

0.0069

9.

Str. Al .cel Bun

210.288

0.0200

1.
2.

Destinaţia

Agricol
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii

Preţ
iniţial
(lei)

Preţ final
(lei)

Cumpărător

36083
1420944

43300
1563038

Bolocan Andrei
Palimova Lidia

12918

160183

Bînzari Victor

10980

364536

Vulpe Vasile

45212

271272

Lazarenco Vitalie

32294

293875

Luchiţa Serghei

12 918

300989

8914

11589

Manolache
Nicolae
Manoliu Vasile

25835

384942

Cerchez Vitalie

2. Se aprobă rezultatele licitaţiei arendă cu strigare a terenurilor, proprietate APL Ialoveni,
pentru reabilitarea şi amenajarea iazurilor, conform tabelului :
Nr.

Amplasarea

d/o

Nr.

Suprafa

Destinaţia/

Preţ iniţial

Preţ final

cadastra

ţa

bonitatea

(anual/lei)/

(anual/lei)/

l

(ha)

procent

procent

iniţial

final

5501...

1.

Sectorul 102

102.274

4.0

Agricol/ 73 3627 / 2%

5441 / 3%

Arendator

Vulpe

Vasile
2.

Sectorul 306

306.999

11.68

Agricol/73

10591/2%

497777

Vulpe

/94%

Vasile

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

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04 - 06
din 16 august 2013
Cu privire la aprobarea Planului
de activitate a Consiliului orăşenesc
pentru trimestrul IV 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 Planul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV 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 Vasile
Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc nr. 04-06
din 16 august 2013

Planul de activitate
a Consiliului orăşenesc Ialoveni
pentru trimestrul IV al anului 2013
Data

Specificarea chestiunii

Responsabil de
pregătire

Raportor

I Şedinţa Consiliului orăşenesc
Octombrie

1. Cu privire mersul executării
bugetului oraşului Ialoveni pe 9 luni
ale anului 2013.

Galina Caracuian,
contabil-şef

Galina Caracuian,
contabil-şef

2. Cu privire la aprobarea taxelor
locale pentru anul 2014.

Galina Caracuian,
contabil-şef

Galina Caracuian,
contabil-şef

Valentin Bogos,
jurist

Valentin Bogos, jurist

3. Cu privire la aprobarea taxei
pentru amplasarea unităţilor
comerciale şi/sau de prestări servicii
de deservire socială şi tarifelor
stabilite de Consiliul orăşenesc pentru
anul 2014.
4.Cu privire la stabilirea cotelor
impozitului funciar pentru anul 2014.

Elena Condrea,
specialist

Elena Condrea,
specialist

5.Cu privire la aprobarea bugetului
oraşului Ialoveni pentru anul 2014 în
prima lectură.

Gheorghe
Caracuian, Primarul
oraşului

Elena Palii, specialist

6. Cu privire la aprobarea bugetului
oraşului Ialoveni pentru anul 2014 în
lectura a doua.

Elena Palii,
specialist

Elena Palii, specialist

7. Darea de seamă a directorilor
instituţiilor preşcolare.

Directorii
instituţiilor vizate.

Directorii instituţiilor
vizate.

II Activităţi organizatorice şi culturale
1. Festivităţi consacrate zilelor
naţionale şi profesionale.

Aparatul primăriei

2. Şedinţele Comisiilor consultative de Preşedinţii
specialitate ale Consiliului orăşenesc.
comisiilor,
Secretarul
Consiliului
orăşenesc, Vasile
Covaş

Secretarul Consiliului orăşenesc

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-07
din 16 august 2013
Cu privire la privatizarea
lotului pomicol.
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 lotul de pămînt din întovărăşirea pomilegumicolă următorului
deţinător:
Nr.
d/o

Nume/Prenume

Denumirea
Î.P.L

Bonitatea

1.

Capaţîna Mihail

“Livada-Vis”

46

Nr.
cadastral
5501...
107546

Suprafaţa
ha

Suma
lei

0,0582

500,00

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

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-08
din 16 august 2013
Cu privire la stabilirea taxelor pentru emiterea
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor
de construire/desfiinţare.
În conformitate cu prevederile cerinţelor Legii nr. 86 din 19.04.2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţie, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se stabilesc următoarele plăţi (taxe) pentru emiterea certificatelor de urbanism şi
a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru anul 2013 în oraşul Ialoveni:
Nr.
crt.

1.
2.

Limitele maxime ale plăţilor (taxelor), în lei
certificate de urbanism
autorizaţii de
construire/desfiinţare

Tip construcţie

Case particulare
Alte tipuri de construcţii:
a) cu suprafaţa totală construită
de pînă la 1000 m2
b) cu suprafaţa totală construită
de pînă la 5 000 m2
c) cu suprafaţa totală construită
de pînă la 10 000 m2
d) cu suprafaţa totală construită
de pînă la 20 000 m2
e) cu suprafaţa totală construită
de pînă la 30 000 m2
f) cu suprafaţa totală construită
de peste 30 000 m2

100
1 000

100
2 000

2 000

7 000

4 000

12 000

6 000

20 000

8 000

30 000

15 000

50 000

2. Mărimea plăţilor (taxelor) se stabilesc pentru fiecare an calendaristic.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Stog,
arhitect-şef al primăriei.
Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-09
din 16 august 2013

Cu privire la abrogarea
deciziei Consiliului orăşenesc.
Avînd în vedere notificarea Oficiului Teritorial Chişinău nr. 1304/0T4-641
din 14.06.2013, 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. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc nr. 03-09 din 24 mai 2013 „Cu privire la
aprobarea modificării” ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr.
08-02 din 15 noiembrie 2012 „Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul
2013”.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-10
din 16 august 2013
Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţă.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu
privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de
educaţie preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a
Instrucţiunii Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999
„Cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă”
şi cererea cet. Natalia Soltan, în temeiul 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:
1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.09.2013 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Soltan Nicolae, anul naşterii 14.08.2008, pînă la 31.12.2013.
Sursa de acoperire - art. 122.30, bugetul local.
1. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-10/1
din 16 august 2013
Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţă.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu
privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de
educaţie preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a
Instrucţiunii Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999
„Cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă”
şi cererea cet. Purcica Constantin, în temeiul 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:
1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.09.2013 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Otilia Purcică, anul naşterii 19.07.2010, pînă la 31.12.2013.
- Olimpia Purcică, anul naşterii 19.07.2010, pînă la 31.12.2013.
Sursa de acoperire - art. 122.30, bugetul local.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-10/2
din 16 august 2013
Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţă.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu
privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de
educaţie preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a
Instrucţiunii Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999
„Cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă”
şi cererea cet. Oxana Damaschin, în temeiul 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:
1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.09.2013 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Leny Damaschin, anul naşterii 13.07.2008, pînă la 31.12.2013.
Sursa de acoperire - art. 122.30, bugetul local.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-10/3
din 16 august 2013
Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţă.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu
privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de
educaţie preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a
Instrucţiunii Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999
„Cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă”
şi cererea cet. Galina Nicula, în temeiul 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:
1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.09.2013 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Laurenţiu Nicula, anul naşterii 01.05.2008, pînă la 31.12.2013.
- Lucian Nicula, anul naşterii 31.03.2010, pînă la 31.12.2013.
Sursa de acoperire - art. 122.30, bugetul local.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-10/4
din 16 august 2013

Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţă.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu
privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de
educaţie preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a
Instrucţiunii Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999
„Cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă”
şi cererea cet. Viorica Jardan, în temeiul 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:
1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.09.2013 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Valeriu Jardan, anul naşterii 27.10.2008, pînă la 31.12.2013.
Sursa de acoperire - art. 122.30, bugetul local.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-10/5
din 16 august 2013

Cu privire la scutirea de plată pentru
întreţinerea copilului în grădiniţă.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu
privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de
educaţie preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a
Instrucţiunii Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999
„Cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă”
şi cererea cet. Ion Decuseară, în temeiul 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:
1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.09.2013 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Gheorghe Decuseară, anul naşterii 07.05.2007, pînă la 31.12.2013.
Sursa de acoperire - art. 122.30, bugetul local.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-11
din 16 august 2013
Cu privire la aprobarea plăţii părinteşti
la şcoala de arte
Examinînd demersul directorului şcolii de arte privitor la aprobarea plăţii
părinteşti la şcoala de arte, şi în conformitate cu pct. 2 al Regulamentului privind
modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 450 din 16.06.2011, în temeiul art. 14
alin. (2) litera n) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se aprobă plata părintească lunară la şcoala de arte pentru anul de studii 20132014 după cum urmează:
Pian

- 200 lei

Vioară

- 200 lei

Instrumente aerofone

- 200 lei

Catedra corală

- 200 lei

Canto

- 200 lei

Acordeon

- 200 lei

Chitara

- 200 lei

Arta plastică

- 200 lei

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 04-12
din 16 august 2013
Cu privire la anularea proceselor - verbale
ale licitaţiei de vînzare şi arendă din 08 iulie 2013
În conformitate cu art.14 al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Hotărîrea Guvernului RM nr.136 din 10.02.2009 cu
privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,
reieşind din faptul că cîştigătorii licitaţiei n-au achitat în termeni legali preţul final
de cumpărare al loturilor menţionate în tabel, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se declară nule procesule-verbale din 08.07.2013 al Comisiei de licitaţie de

pe lîngă Primăria oraşului Ialoveni.conform tabelului:
Nr.
cadastra
l

Supraf
aţa

Nr.
procesului
verbal

Amplasarea

3.

Str.Al. cel
Bun
Str.Al. Bun

210.292

0.0100

205.672

0.0085

Str. Al .cel
Bun
Str.Liviu
Rebreanu
Str. Al.cel
Bun
Str. Al .cel
Bun

204.807

0.0350

210.289

0.0250

210.271

0.0100

210.288

0.0200

4.
5.
6.
7.
9.

5501…

Destinaţia

(ha)

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

Preţ
iniţial
(lei)

Preţ
final
(lei)

Cumpărător

12918

160183

Bînzari Victor

10980

364536

Vulpe Vasile

45212

271272

32294

293875

Lazarenco
Vitalie
Luchiţa Serghei

12 918

300989

25835

384942

Manolache
Nicolae
Cerchez Vitalie

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

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-13
din 16 august 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 :
Suprafaţa (ha)

Destinaţia

Str. Gagarin
Str. Mihai Viteazu

1.0
0.09

3.

Str. Mihai Viteazu

0.09

4.

Str. Veniamin Zarzăr

0.09

5.
6.
7.

Str. Alexandru cel Bun
Str. Grigore Vieru
Sect. 108

Sub construcţii
Pentru construcţia staţiei de
pompare a apelor menajere
Pentru construcţia staţiei de
pompare a apelor menajere
Pentru construcţia staţiei de
pompare a apelor menajere
Sub construcţii
Sub construcţii
Agricol

Nr.
d/o
1.
2.

Amplasarea

0.0008
0.0395
1.9

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

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI
D E C I Z I E Nr. 04-14
din 16 august 2013
Cu privire la stabilirea indemnizaţiei
de conducere pentru anul de învăţămînt 2013 – 2014.
În conformitate cu cerinţele stipulate în Hotărîrele Guvernului Republicii
Moldova nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a
personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice cu modificările şi
completările ulterioare, nr. 807 din 7 decembrie 2009 „Privind modificările şi
completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, în temeiul art. 14 alin.
(2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt
preşcolar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere pentru
anul de învăţămînt 2013-2014 se stabileşte începînd cu 01.09.2013 după cum
urmează:
Instituţia
Şcoala de arte
Grădiniţa nr. 1
Grădiniţa nr. 3
Grădiniţa nr. 5

Preşedinte de şedinţă

Nr. de elevi
/grupe
190 elevi
14 grupe
6 grupe
13 grupe

Categoria
instituţiei
V
I
IV
I

Mărimea
indemnizaţiei
15%
40%
20%
40%

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-16
din 16 august 2013
Cu privire la atribuirea unui sector
de teren pentru construcţia casei de locuit
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 atribuie dlui Igor Prigorschi un sector de teren cu suprafaţa de 0,0518 ha
pe strada Alexandru cel Bun, 19, numărul cadastral 5501204555, pentru
construcţia casei de locuit.
2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Sorin Tozlovanu
Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-18
din 16 august 2013

Cu privire la transmiterea
materialelor SA „Apă-Canal” Chişinău.
În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni

DECIDE:
1. Se transmit gratuit 100 metri liniari de ţeavă de polietilenă şi 4 bucăţi de
inele SA”Apă-Canal” Chişinău folosite la renovarea traseului de canalizare
pe strada 27 August.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-19
din 16 august 2013
Cu privire la transmiterea în proprietate a unui teren.
În conformitate cu art. 2 alin (1, 5) al Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007
privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, punctul 2 subpunctul 2 şi
punctul 4 subpunctul 1 din Regulamentul aprobat prin 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 subdeviziunelor, clădirelor, construcţiilor mijloacelor fixe şi altor active,
demersului preşedintelui raionului Ialoveni nr. 02/1-7-459 din 03.07.2013 şi în
temeiul art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se transmite gratuit din proprietatea oraşului Ialoveni în proprietatea
Consiliului raional Ialoveni terenul cu nr. cadastral 5501304.231, suprafaţa
de 0,4 ha, situat în extravilanul localităţii sectorul 304, pentru construcţia
Colectoarelor de deşeuri medicale.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-20
din 16 august 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 dl. Victor Bogos, consilier orăşenesc, să semneze deciziile
Consiliului orăşenesc din 16 august 2013 în cazul în care preşedintele şedinţei dl.
Sorin Tozlovanu se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 04-21
din 16 august 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, lotul conform tabelului;
2. Se scoate la licitaţie publică terenul sub construcţie conform tabelului:
Nr.
d/o

Amplasarea

1. Str. Grigore Vieru

Nr.
cadastral
5501…
202.392

Supr
afaţa
(ha)
0.0395

Destinaţia
Sub construcţii

Preţ iniţial
(lei)

51025

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

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 04-22
din 16 august 2013
Cu privire la petiţia unor
locuitori din sectorul „Livada”.
Examenînd petiţia unor locuitori din sectorul „Livada” prin care solicită
semnarea tranzacţiei de împăcare deoarece, Primăria oraşului Ialoveni, în calitate de
apelant s-a adresat cu cerere de apel asupra Hotărîrii Judecătoriei Ialoveni din
23.03.2012 de rectificare a înscrisurilor şi în scopul soluţionării litigiului pe cale
amiabilă, în temeiul art. 14, alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată.
2. Se solicită reclamantei, reprezentată de avocata Veronica Pascal, să prezinte
materialele solicitate pentru a fi examinate pînă la şedinţa Consiliului
orăşenesc din trimestru IV al anului curent.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

D E C I Z I E nr. 04-23
din 16 august 2013
Cu privire la examinarea
cererii dlui Ion Romanciuc.
Examinînd cererea dlui Ion Romanciuc privind abrogarea deciziei Consiliului
orăşenesc Ialoveni nr. 23-01/4 din 15 septembrie 2005 „Cu privire la vînzareacumpărarea terenului aferent construcţiilor proprietate privată” în temeiul art. 14
alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată.
2. Se propune dlui Ion Romanciuc să se adreseze în instanţa de judecată pentru
soluţionarea conflictului.

Preşedinte de şedinţă

Sorin Tozlovanu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

ACT
de informare către Consiliului orăşenesc Ialoveni
cu privire la lucrările comisiei pentru ameliorarea situaţiei
şi monitorizarea lucrului antreprenorilor din domeniu transport
public ce deservesc ruta Chişinău – Ialoveni.
La data de 19.02.2013 Consiliul orăşenesc Ialoveni a adoptat decizia nr. 0106 în scopul ameliorării situaţiei deservirii populaţiei oraşului Ialoveni cu transport
de călători calitativ şi lichidării neajunsurilor în activitatea microbuzelor şi
autobuzelor.
Ca Preşedinte al comisiei pentru ameliorarea situaţiei deservirii oraşului
Ialoveni cu transport de călători şi monitorizarea lucrului antreprenorilor vă
informez următoarele.
Din momentul adoptarii deciziei şi până în prezent a avut loc două şedinţi ai
comisiei sus menţionate, una la data de 30.04.2013 şi a doua la data de 03.06.2013.
La aceste şedinţe ale comisiei au fost prezenţi toţi membrii, deci interesul
pentru această problemă abordată a fost foarte mare.
La prima şedinţă s-au abordat mai multe probleme ce ţin de calitatea şi
siguranţa transportului de călători din or. Ialoveni, aşa ca:
- nu se respectă graficul de circulaţie;
- la cerc staţionează câte 3-4 microbuze şi perturbează traficul pentru
autoturisme.
- unele mijloace de transport nu corespund cerinţelor tehnice necesare
pentru a transporta călători în siguranţă.
- comportamentul şoferilor de microbuze este unul grosolan şi incult, ceea
ce nu corespunde eticii de comportament al unui angajat în deservire
publică.
- supraîncărcare cu pasageri a microbuzelor;
- antreprenorii care deservesc ruta Chişinău - Ialoveni s-au plâns că preţul
pentru o călătorie este mic şi nu acoperă cheltuielile, fiind nevoiţi să
supraîncarce mijloacele de transport cu călători pentru face faţă economic
situaţiei şi a continua de a activa pe această rută.
În consecinţă sa hotărât ca până la următoarea şedinţă a Comisiei care va avea
loc peste o lună să se încerce să amelioreze puţin situaţia şi să încerce
administratorii de rută să înlăture problemele discutate anterior.
Între timp unii membri ai comisiei în perioada dintre şedinţe au monitorizat
lucrul microbuzelor şi au observat următoarele:
- graficul de circulaţie nu se respectă în totalmente, sunt ore când se
respecta şi sunt ore când nu se respectă, în orele de vârf în majoritatea
cauzelor se respecta graficul, iar în weekend sâmbăta şi duminica sunt
intervale de peste 20 min chiar până la 40 min între microbuze.
- referitor la supraîncărcarea microbuzelor cu pasageri este dezastru mai
ales în orele de vârf.
- la cerc aşa şi staţionează câte 3-4 microbuze şi perturbează traficul pentru
autoturisme în orele de vârf.
La cele expuse anterior este confirmarea şi scrisorii, plângerii înregistrată la
primărie cu nr. 160 din 03.06.2013 din partea locuitorilor or. Ialoveni adresată

Consiliului orăşenesc şi Primarului oraşului, cu rugămintea de a soluţiona problema
transportului de călători de pe ruta Chişinău-Ialoveni.
La şedinţa din data de 03.06.2013 sa pus în discuţie anume dacă sa reuşit
ceva să se întreprindă pentru a ameliora situaţia, la care administratorii de rută au
comunicat că: ei monitorizează graficul de circulaţie, comunică cu şoferii ca să fie
mai vigilenţi cu pasagerii şi să fie atenţi în trafic, au verificat starea tehnică a tuturor
mijloacelor de transport care circulă, şoferii sunt verificaţi dimineaţa de către medic
şi mijloacele de transport de către tehnician.
Indiferent de cele expuse de către transportatori, situaţia aproape a rămas
neschimbată.
Totodată doresc să menţionez că Ministerul Transporturilor în comun cu
Inspectoratul de Patrulare au elaborat un plan de combatere a fenomenului de
transport illicit de călători şi în data de 07.08.2013 au efectuat o razie de
monitorizare la intrarea în Chişinău, unde au fost traşi pe dreapta inclusiv şi
microbuzele de pe ruta 35 Chişinău – Ialoveni şi amendaţi pentru depăşirea
numărului de calători şi pentru neeliberarea tichetului de călătorie cu amenzi
usturătoare de la 800 lei până la 1200 lei. Pe lângă transportul ilicit, poliţiştii au luat
la ochi şi microbuzele arhipline. Aici situaţia a fost complicată. În primele ore ale
zile, practic toţi şoferii încalcă legea. Cu greu este de găsit măcar un microbuz, unde
pasagerii să fie transportaţi doar pe scaune. Încă un lucru benefic este că echipele
mobile sus menţionate vor sta la straja şoferilor care încalcă legea pentru o perioadă
nedeterminată.
Reieşind din cele expuse am să relatez părerea mea personală ca Preşedinte al
acestei comisii: Locuitorii or. Ialoveni nu sunt mulţumiţi de deservirea cu transport
şi deocamdată situaţia nu s-a schimbat radical spre bine, dar este un lucru benefic al
acestei comisii aceea că există o monitorizare a lucrului deservirii cu transport de
călători, ceea ce îi face pe administratori să fie mai responsabili şi în final încetul cu
încetul cred că va fi posibil de găsit o cale de îmbunătăţit situaţia deservirii or.
Ialoveni cu transport de călători calitativ şi sigur. Ar fi bine ca locuitorii or. Ialoveni
să fie informaţi despre lucrul aceastei comisii pentru a primi semnalări de nereguli
din partea călătorilor şi a încerca soluţionarea problemelor cât mai rapid posibil.

Cu respect,
Preşedintele Comisiei
Consilier orăşenesc

Sorin TOZLOVANU

Anexă nr. 1
la decizia
nr. 04-01
din
16.08.2013
Informaţie cu privire

la executarea bugetului oraşului Ialoveni
la partea de venituri pe I simestru an.
2013
mii lei
Clas.

00000
10000
11100
11101
11109
11120
11121
11122
11400
11401
11402
11403
11406
11407
11412
11414
11500
11539
115-

Plan
preciz.
pe anul
2013

Denumirea venitului

Venituri totale

16.293,6 21.518,3

Plan
preciz.
pe I
sim.2013

Devieri
Executat
(+.-)
pe I
faţă de
sim.
pl. Prec.
2013
I sim.

11.889,1

14.435,1

2.546,0

Venituri curente

8.046,5

8.838,4

3.217,3

6.823,5

3.606,2

Impozitele pe venit

5.826,0

6.566,9

2.240,9

4.751,3

2.510,4

Impozitul pe venit din salariu

1.790,0

1.790,0

640,0

981,7

341,7

100,0

100,0

80,0

48,6

-31,4

Alte impozite pe venit
Impoz.venit reţinut la sursa de
plată
Impoz.venit din activitate
antreprinzător
Impoz.venit reţin.din dividente
achitate

400,0

400,0

160,0

256,1

96,1

2.556,0

3.296,9

1.290,9

2.289,4

998,5

980,0

980,0

70,0

1.175,5

1.105,5

Impozitele pe proprietate

1.276,5

1.276,5

526,4

1.019,8

493,4

43,6

43,6

14,0

19,3

5,3

52,0

52,0

16,5

22,0

5,5

70,0

70,0

33,0

62,3

29,3

Impoz.func.pe
teren.destin.agricol
Impoz.func.pe
teren.destin.neagric
Impozit funciar persoane fizice
Impozitul funciar pasuni,finete
Imp.funciar teren.agric.GT
Impoz.bun.imobil.persoane
juridice
Impoz.bunuri imob.persoane
fizice
Impoz.interne,mărfuri,servicii
Taxa pent.servic.de trans.auto
de călăt.
Taxa de amplasare a publicităţii

0,0
95,0

95,0

27,0

70,2

43,2

240,0

240,0

104,0

146,5

42,5

775,9

775,9

331,9

699,5

367,6

115,0

115,0

59,0

101,4

42,4

50,0

50,0

25,0

89,5

64,5

50,0

50,0

28,0

3,4

-24,6

41
11557

Plata autorizatie de constructie

15,0

15,0

6,0

8,5

2,5
0,0

12100
12112
12132
12133
121.36
121.37

Venit.activ.întreprin.şi
propriet.
Dobînzi la soldurile
mijloac.băneşti

289,0

289,0

136,0

189,0

53,0

14,0

14,0

7,0

16,8

9,8

Arenda p/u terenuri agricole

10,0

10,0

6,0

0,6

-5,4

Arenda p/u terenuri neagricole

50,0

50,0

24,0

48,1

24,1

Alte venituri din proprietate
Taxa p/u patenta de
întreprinzător

65,0

65,0

30,0

33,0

3,0

150,0

150,0

69,0

90,5

21,5
0,0

12200

Taxe şi plăţi administrative

450,0

501,0

213,0

710,4

497,4
0,0

12227
12228
12230
12234
12240
12269
12301

Taxa de piaţă

1,3

1,3

2,8

1,5

Taxa p-u amenajarea teritoriului

200,0

200,0

90,0

186,9

96,9

Taxa p/u amplasarea
obiect.comerc

250,0

285,0

107,0

484,4

377,4

2,0

2,0

2,9

0,9

4,9

4,9

Taxa pentru parcare
Alte încasări
Taxa pentru dispozitivele
particulare
Amenzi şi sancţiuni
administrative

90,0

12,7

12,7

28,5

15,8

90,0

42,0

51,6

9,6
0,0

300
312
331
332

Transferuri,mijloace
transmise
Transferuri curente(pentru
salariu)
Mijloace transm.pentru
chelt.curente
Mijloace transm.pentru
chelt.capitale

7.093,7

8.444,4

4.896,7

3.696,7

-1.200,0

7.093,7

7.093,7

3.546,0

3.546,0

0,0

96,7

96,7

50,7

-46,0

1.254,0

1.254,0

100,0

-1.154,0
0,0

200-00

Mijloace din
vînz.bunur.propr.publică

151-00

Mijloace speciale

362-31

fonduri speciale

200,0
953,4

3190,1
1045,4

3190,1
585,0

3327,0
587,9

136,9
0,0
2,9
0,0
0,0

Executarea transferurilor şi mijloacelor transmise pe anul 2013
Cla
s.

Denumirea venitului

312 Transferuri

mii lei
Plan
Plan
Plan
Executat Devieri (+.-)
anual
preciz. preciz. peI pe pe I plan precizat
aprobat pe anul sim.2013 sim.2013
2013
7.093,8

7.093,8

3.546,0

11.840,5

8.294,5

6.261,3

6.261,3

3.130,7

9.994,5

6.863,8

832,5

832,5

415,3

1.846,0

1.430,7

1.254,0

1.254,0

100,0

-1.154,0

954,0

954,0

-954,0

2. ciment pentru reparaţia
drumurilor

200,0

200,0

-200,0

3. reparaţia bisericii Sf.Cuvioasa Parascheva

100,0

100,0

100,0

0,0
0,0

96,7

50,7

50,7

-46,0

inclusiv - pentru salarizare
- pentru susţinere financiară

332 Mijloace transmise pentru
cheltuieli
capitale
de la consiliul raional
1. pentru grădiniţa de copii nr.5
- procurarea utilajului tehnologic,confecţion.
- pavilioanelor,reparaţia încăper.auxeliare

331 Mijloace transmise pentru
cheltuieli
curente
de la consiliul raional
- ajutor material veteranilor
războiului din
Afganistan şi Transnistria
- pentru grădiniţa de copii nr.5
pentru copii nr.5 - inventar moale

0,0
50,7

50,7

46,0

46,0

Secretarul

Vasile
Covaş

Contabil şef

Galina Caracuian

50,7

0,0

-46,0

