D E C I Z I E nr. 03-01
din 24 mai 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 280,2 mii lei din mijloacele încasate din vînzarea terenurilor,
proprietate publică locală, pentru:
21.0 mii lei – Servicii la recalcularea devizelor proiectului
,,Curăţarea canalelor şi lunca rîului Işnovăţ în hotarele administrativteritoriale a or. Ialoveni”.
109.2 mii lei- ţeava PVC pentru canalizare (2004 metri).
150.0 mii lei –asfalt (100 tone).
II. La punctul II din decizia Consiliului orăşenesc nr. 01-07 din 19
februarie 2013, se aprobă următoarele modificări:
- după cifra 200.0 mii lei din pct. II, cuvîntul ,,ciment” se substituie cu
cuvîntul ,,asfalt”.
- dupa cifra 17.0 mii lei – se introduc cuvintele ,,ajutor unic doamnei Nina
Vartic pentru editarea cărţii Andrei Vartic ”.
III. Se alocă 42 mii lei din supravenit:
35.0 mii lei-pentru servicii la editarea suplimentului ,,Curierul de Ialoveni” la
ziarul ,,Ora locală” ( 35 pagini x 1000 cm2 ).
3.0 mii lei-achitarea titlului executoriu în beneficiu Î.I. ,,Elen & Nic Tanase”.
1.0 mii lei-ajutor unic doamnei E. Bogos, pentru înmormîntarea fratelui.
0.2 mii lei-pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc.
2.8 mii lei-pentru susţinerea APL Ialoveni a elevilor Liceului Teoretic
„Andrei Vartic” la proiectul „Fumatul şi alcoolul distruge viitorul” cu nr. 146
înregistrat la Fondul pentru tineri Ialoveni.
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 nr.1
Gradiniţa nr.3
Biblioteca

V.

113.45
135.33
113.45
135.33
113.17
113.03
113.14
113.45

-5.0
5.0
-5.0
5.0
-1.0
-2.5
-1.5
5.0

Se alocă 15.0 mii lei pentru amenajarea teritoriului, primite ca
premiu de la concursul ,,Cel mai atractiv amenajat floricol” organizat
de Ministerul Mediului.

Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-02
din 24 mai 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

N.P.

Denumirea
Î.P.L

1. Trofan Iurii

Bonita
tea

„Vertia Prim” 39

Nr.
Suprafaţa Suma
cadastral ha
lei
5501...
308945
0,062
451,00

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.
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:
2. Se privatizează lotul de pămînt din întovărăşirea pomilegumicolă următorului
deţinător:
Nr.
d/o

N.P.

Denumirea
Î.P.L

1.

Trofan Iurii

„Vertia Prim”

Bonita
tea
39

Nr.
cadastral
5501...
308945

Suprafaţa
ha

Suma
lei

0,062

451,00

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

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-03
din 24 mai 2013
Cu privire la restituirea acontului.

Avînd în vedere că, judecătoria Ialoveni prin hotărîrea din 10.04.2013 a
declarat nul rezultatul licitaţiei din 13.04.2010 prin care dl. Trofim Obadă a fost
desemnat cîştigător la procurarea terenului cu nr. cadastral 5501209384, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se restituie acontul în sumă de 25836 lei în beneficiul dlui Trofim Obadă.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef al primăriei oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-04
din 24 mai 2013
Cu privire la anularea procesului-verbal nr. 5 al licitaţiei din 25 martie
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,
ţinînd cont de faptul că cet. Vulpe Vasile – cîştigătorul lotului nr. 7 de la licitaţia din
25.03.2013 nu a achitat în termeni legali preţul final de cumpărare al lotului,
Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se declară nul procesul-verbal nr. 5 din 25.03.2013 al Comisiei de licitaţie de
pe lîngă Primăria oraşului Ialoveni.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-05
din 24 mai 2013
Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi
scoaterea lor la licitaţie publică.
În conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 91-XVI din 05 aprilie 2007
privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din 25
septembrie 1998 privind cadastrul bunurilor imobile, Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea
bunurilor imobile nr. 61 din 29 ianuarie 1999 şi a Regulamentului privind licitaţiile
cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.
136 din 10.02.2009, şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative
de specialitate pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniul public local şi
juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se includ în lista terenurilor pasibile de privatizare, loturile conform tabelului;
2. Se scot la licitaţie publică terenurile sub construcţii conform tabelului;
Nr.
Amplasarea
Nr.
Supra Destinaţia
Preţ
d/o
cadastral
faţa
iniţial
(ha)
(lei)
1. Str.Alexandru cel Bun 5501210.29 0.0100 Sub
12918
2
construcţii
2. Str.Alexandru cel Bun 5501205.67 0.0085 Sub
10980
2
construcţii
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-06
din 24 mai 2013
Cu privire la transmiterea materialelor S.A. „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 500 metri liniari de ţeavă de polietilenă PE100 SDR13,6 PN12,5
Ø160 x 11,8 în sumă de 99065 lei SA „Apă-Canal” Chişinău la solicitarea ÎM
„Gospodăria Locativ-Comunală” Ialoveni, pentru stingerea datoriei formată
de la pierderile aprovizionării cu apă a blocurilor locative din oraş.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-06/1
din 24 mai 2013
03-06/1 Cu privire la transmiterea ţevilor.
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 transmite gratuit ţevile la S.A. „Apă – Canal Chişinău”, pentru renovarea
reţelelor de apeduct populaţiei din următoarele străzi a oraşului Ialoveni şi
anume:
- str. V. Cupcea – 480 m/l – d-50 mm;
- str. Putna – 400 m/l – d-110 mm;
- str. M. Costin, C. Stamati, P. Rareş – 700 m/l – d-76 mm şi d-90 mm;
- str. Fructelor – 300 m/l – d-50 mm;
- str. Doina – 300 m/l – d-50 mm;
- str. Ismail – 300 m/l – d-50 mm.
2. Se permite S.A. „Apă – Canal Chişinău” sectorul Ialoveni efectuarea lucrărilor
de renovare a reţelelor de apeduct din străzile sus menţionate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Victor Bînzari
Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-07
din 24 mai 2013
Cu privire la acceptarea cererilor de demontare a parapetului.
Examinînd solicitarea agenţilor economici, care activează în oraş pe traseul
Chişinău - Hînceşti km. 9, 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 acceptă propunerea agenţilor economici de a demonta parţial parapetul pe
traseul Chişinău – Hînceşti, pe porţiunea oraşului Ialoveni, coordonînd cu
serviciile de resort.
2. Se pune în sarcina dl Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni
examinarea posibilităţii instalării pe traseul respectiv a iluminării stradale.
Sursa de acoperire, bugetul oraşului Ialoveni.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-08
din 24 mai 2013
Cu privire la anularea sumei de 4738 lei
compromisă în urma furtului
Avînd în vedere Actul nr. 514602 din 16 mai 2013 a IFS pe raionul Ialoveni
şi în legătură cu expirarea termenului de prescripţie, 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 anulează suma de 4738 lei compromisă în urma furtului din anul 2001.
2. Controlul aupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-09
din 24 mai 2013
Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în decizia Consiliului
orăşenesc.
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 aprobă modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc
Ialoveni nr. 08 - 02 din 15 noiembrie 2012 „Cu privire la aprobarea taxelor
locale pentru anul 2013” care va avea următorul conţinut:
Punctul (2), alin. (1)
- taxa pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de
fermieri).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef al primăriei oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-10
din 24 mai 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 Vasile Vulpe, consilier orăşenesc, să semneze deciziile
Consiliului orăşenesc din 24 mai 2013 în cazul în care preşedintele şedinţei dl
Victor Bînzari se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Preşedinte de şedinţă

Victor Bînzari

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 03-11
din 24 mai 2013
Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc Ialoveni.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni
DECIDE:
1. Se abrogă deciziile Consiliului orăşenesc nr. 05-02/10 din 04 octombrie 2007
„Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 05-04/4 din 26
septembrie 2006 privind modificarea perimetrului oraşului Ialoveni” şi nr.
02-11/2 din 11 aprilie 2013 ”Cu privire la aprobarea modificărilor ce se
operează în decizia Consiliului orăşenesc”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă

Bînzari Victor

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile Covaş

