În ziua de 24 august 2012
a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni.
Preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul Sorin Tozlovanu.
Consilierii locali au adoptat următoarele decizii:
Decizia nr. 06-01
Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru simestrul întîi al
anului 2012.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
Examinînd raportul prezentat de dna Galina Caracuian, contabil-şef, privind
executarea bugetului oraşului pe semestrul întîi al 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 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 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 seama dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Decizia nr.06-02
Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist.
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 aloca _1536,9__mii lei din supravenit, pentru urmatoarele cheltuieli:
1.0 mln.lei – achitarea imprumutului acordat de Consiliul raional
400.0 mii lei – reparaţia capitală a Gradiniţei de copii ,,Licurici”
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50.0 mii lei – procurarea produselor petroliere si cheltuieli de intretinerea
transportului pentru aparatul administrativ.
13.3 mii lei –cheltuieli la participarea echipelor de seniori si juniori la
campionatul raional de fotbal.
3,0 mii lei – cu titlul de ajutor material unic pentru familia Victor Bînzari;
20,0 mii lei – cu titlul de ajutor material unic secretarului Consiliului
orăşenesc Vasile Covaş în legătură cu suportarea unei intervenţii
chirurgicale cardiologice (cu grad de dificultate ridicat) şi a perioadei
reabilitare post-operaţionale;
5,0 mii lei - cu titlul de ajutor material unic dlui Avram Paraschiv, Primar de
Chiperceni, Orhei, casa căruia a avut de suferit de pe urma unui
incendiu;
10,0 mii lei – cu titlul de ajutor material unic pentru familia Ecaterina
Botnari, casa căreia a avut de suferit de pe urma unui incendiu;
5,0 mii lei – cu titlu de ajutor material unic pentru familia Inga Sanduţa în
legătură cu situaţia materială grea;
0,6 mii lei - cu titlu de ajutor material unic pentru familia Vasile Mavrodi;
30,0 mii lei – cu titlu de ajutor secţiei de poliţie a oraşului Ialoveni pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
II. Se aloca 1320408.00 lei primte din fondul Ecologic al RM pentru obiectul
,,Construcţia staţiei de pompare a apelor menagere din or.Ialoveni”.
III. Se aloca 600.00 mii lei - alocaţii din Bugetul de Stat pentru reparaţia
capitală a Gradiniţei ,,Licurici”:
IV. Se majorează planul la mijloace speciale pentru următoarele instituţii:
Instituţia
Aparatul admin
Gradiniţa
,,Licurici”
- „ -

Art/alin.
113.03
113.09

Suma (lei)
8000.0
50000.0

Tip m/s
1
1

113.03

1116.00
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Decizia nr. 06-04
Cu privire la aprobarea plăţii părinteşti la şcoala de arte.
Raportor: Elena Palii, specialist.
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 20122013 după cum urmează:
2

Pian
-150 lei
Vioară
-150 lei
Instrumente aerofone
- 150 lei
Catedra corală
-150 lei
Canto
- 150 lei
Acordeon
-150 lei
Chitara
-150 lei
Arta plastică
-120 lei
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Decizia nr. 06-05
Cu privire la anularea procesului – verbal nr. 3 şi nr. 5 al licitaţiei din
17.04.2012.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
În conformitate cu art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 10.02.2009 cu
privire la aprobarea Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere şi ţinînd
cont de faptul că cet. Adam Vasile- cîştigătorul loturilor nr.3 şi nr.5 de la licitaţia din
17.04.2012 nu a achitat în termenii legali preţul final al loturilor, Consiliul orăşenesc
Ialoveni
DECIDE:
1. Se declară nule procesele - verbale nr.3 şi nr.5 din 17.04.2012 al Comisiei de
licitaţie cu strigare de pe lîngă Primăria oraşului Ialoveni.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

Decizia nr. 06-06
Cu privire la anularea procesului – verbal nr. 1 al licitaţiei din 02.07.2012.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni
În conformitate cu art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală şi Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la
aprobarea Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere şi avînd în
vedere că la pregătirea către licitaţie şi petrecerea ei au fost comise unele greşeli,
Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se declară nul procesul - verbal nr.1 din 02.07.2012 al Comisiei de licitaţie cu
strigare de pe lîngă Primăria oraşului Ialoveni.
2.Contabilitatea va restitui dlui Ion Ţîu taxa de participare şi acontul.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
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Decizia nr. 06-07
Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
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
Şos. Chişinău - Hînceşti
Sub construcţii
0.8000
2
Str.Al. cel Bun 9
Sub construcţii
0.0045
3
Str.Al. cel Bun 11
Sub construcţii
0.0069
4
Str.Al. cel Bun 11
Sub construcţii
0.0039
5
Str.Al. cel Bun 11
Sub construcţii
0.0082
6
Str.Al. cel Bun 11
Sub construcţii
0.0055
7
Str.Al. cel Bun 11
Sub construcţii
0.0020
8
Str.Al. cel Bun 11
Sub construcţii
0.0020
9
Str.Al. cel Bun 11
Sub construcţii
0.0055
10
Str.Al. cel Bun 11
Sub construcţii
0.0038
11
Str.Al. cel Bun 13
Sub construcţii
0.0054
2 Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav Cernat,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Decizia nr. 06-08
Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
În conformitate cu prevederile art. 7, 10 ale Legii nr. 1308-XVIII din
25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, art.
14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se privatizează loturile de pămînt din întovărăşirile pomilegumicole
următorilor deţinători:
Nr.
d/o

F.N.P

Denumirea
Î.P.L

Bonita
tea
4

Nr.
cadastral

Suprafaţa
ha

Suma
lei

1.
2.
3.

Silivanov
Vladimir
Popescu
Constantin
Lambantu Tatiana

“Savantul”

52

5501...
305461

“Medic”

45

1011116

0,065

643,00

“Stroiteli”

54

107407

0,0601

605,00

0,067

808,00

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.
În legătură cu faptul că persoanele care au prezentat de la Î.P.L.”Franionis”
documentele spre privatizare incomplete nu s-a permis privatizarea lor ci s-a amînat
pentru o altă şedinţă pînă la prezentarea documentelor necesare.

Decizia nr. 06-09
Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în decizia Consiliului
orăşenesc.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul 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 „Cernat Sergiu” se
substituie cu cuvintele „Vulpe Vasile”.

Decizia nr. 06-10
Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc
pentru trimestrul IV al anului 2012.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul 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 Planul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV al
anului 2012 (se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor vizate.
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3. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile
Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc.
Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc nr. 06-10
din 24 august 2012

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

Octombrie

Specificarea chestiunii

Responsabil de
pregătire

Raportor

I Şedinţa Consiliului orăşenesc
1. Cu privire mersul executării
Galina Caracuian,
bugetului oraşului Ialoveni pe 9 luni
contabil-şef
ale anului 2012.

Galina Caracuian,
contabil-şef

2. Cu privire la aprobarea taxelor
locale pentru anul 2013.

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 2013.
4.Cu privire la stabilirea cotelor
impozitului funciar pentru anul 2013.

Elena Condrea,
specialist

Elena Condrea,
specialist

5.Cu privire la aprobarea bugetului
oraşului Ialoveni pentru anul 2013 în
prima lectură.

Gheorghe
Caracuian, Primarul
oraşului

Elena Palii, specialist

6. Cu privire la aprobarea bugetului
oraşului Ialoveni pentru anul 2013 în
lectura a doua.

Elena Palii,
specialist

Elena Palii, specialist

7. Darea de seamă a dlui Sergiu Stog Sergiu Stog,
– arhitect-şef.
arhitect-şef
8. Informaţia cu privire la acordarea
ajutorului material în anii 2010-2012

Sergiu Stog, arhitectşef

Nadejda Stegarescu, Nadejda Stegarescu,
asistent social
asistent social

III Activităţi organizatorice şi culturale
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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

Decizia nr. 06-11
Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea
lor la licitaţie publică.
Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.
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

Nr.
cadastral
5501…

Suprafaţa
(ha)

1. Str. Chilia

213.728

0.0060

2. Sectorul 106
3. Sectorul 106

106.346
106.345

0.0500
0.0400

Destinaţia

Sub
construcţii
Agricol
Agricol

Preţ iniţial (lei)

7751
2547
2038

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Decizia în cauză a fost adoptată cu excluderea terenului cu nr. 1 din proiectul
deciziei, cu excluderea străzii Liviu Rebreanu nr. cadastral 55012010279 cu suprafaţa
0,025 ha.
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Decizia nr. 06-12
Cu privire la amplasarea platformelor DMS.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
În conformitate cu art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se aprobă schiţa de amplasare a platformelor de colectare a DMS în cadrul
Proiectului „Managementul deşeurilor solide” (se anexează).
2. Contrulul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Decizia nr. 06-13
Cu privire la nimicirea cîinilor, pisicilor fără stăpîn şi vulpelor.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Avînd în vedere cererea unui grup de locuitori ai oraşului Ialoveni, înregistrată
cu nr. 201 din 03.08.2012, în temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se recomandă Asociaţiei vînătorilor şi pescarilor, să întreprindă măsuri în
privinţa nimicirii cîinelor, pisicilor fără stăpîn, vulpelor în peremetrul oraşului
Ialoveni.
2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Ialoveni prin
afişare în locuri publice.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Decizia nr.06-14
Cu privire la transmiterea gratuită în proprietate a unui teren.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
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. 02/1-7-445din 01.08.2012 şi în temeiul art. 14
alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
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DECIDE:
1. Se transmite gratuit din proprietatea oraşului Ialoveni în proprietatea
Consiliului raional Ialoveni terenul cu nr. cadastral 5501209035, amplasat pe
str. Petre Ştefănucă 8/2, suprafaţa de 0,0458 ha, pentru construcţia unui bloc
locativ de menire socială.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Decizia nr.06-15
Cu privire la transmiterea în administrare a terenului aferent imobilelor
Consiliului raional Ialoveni.
Raportor:Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
În conformitate cu art. 2 alin. (1,5) al Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Hotărîrii Guvernului R.M. nr. 1451
din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire,
modificarea destinaţiei şi schimbul terenurilor, materialelor prezentate şi 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 transmite în administrarea Consiliului raional Ialoveni terenul aferent
construcţiilor, amplasate pe str. Alexandru cel Bun nr.25, cu suprafaţa de 0,
4939 ha, nr. cadastral – 5501210.102.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

Decizia nr. 05-16
Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului
orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitate
de a le semna.
Raportor: Sorin Tozlovanu, preşedintele şedinţei.
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 Nina Goncearova, consilier orăşenesc, să semneze deciziile
Consiliului orăşenesc din 24 august 2012 în cazul în care preşedintele
şedinţei dul Sorin Tozlovanu se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Decizia nr.06-17
Cu privire la transmiterea gratuită a materialelor SA”Apă-Canal Chişinău”.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
9

În temeiul art. 14 alin. al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se transmit 255 metri liniari de ţeavă de polietilenă D-315 în sumă de 250632
lei SA”Apă-Canal” Chişinău la solicitarea ÎM „Gospodăria LocativComunală” 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.

Decizia nr. 06-17/1
În temeiul art. 14 alin. al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se transmite gratuit ţeavă de polieteleină D-160 cu lungimea de 450 m în
sumă de 89698,50 lei şi D-110 cu lungimea de 180 m în sumă de 12690 lei
S.A.”Apă – Canal Chişinău” pentru renovarea reţelei de apeduct de pe str.
Ştefan cel Mare.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.
Decizia nr.06-18
Cu privire la stingerea sumelor plătite în plus a căror termene de
prescripţie a expirat.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
În corespundere cu legislaţia despre stingerea prin prescripţie a sumelor plătite în
plus, în temeiul art. 14 alin. al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se stinge prin prescripţie pentru contribuabilul „Serviciul Veterinar de Stat
judeţul Chişinău” cod fiscal 21457488, cu adresa juridică or.Criuleni, str.Ştefan
cel Mare şi Sfînt nr.4, care a fost lichidat la 25.05.2008 şi la moment dispune
de supraplată, formată în anul 2003 la următoarele compartimente:
- 1101 (impozitul pe venit din salariu) în sumă de 2751,46 lei;
- 11544 (taxa - folosirea drum.autov.inmtri. în RM) în sumă de 465,00 lei
din care 232,50 lei este achitată la bugetul local;
2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul
Ialoveni.

Decizia nr.06-19
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Cu privire la anularea procesului-verbal al licitaţiei din 03.10.2008.
Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.
În conformitate cu art.14 al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Hotărîrea Guvernului RM nr.1056 din 12.11.1997 cu
privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile „cu strigare” şi negocierile
directe şi ţinînd cont de faptul că SRL”Sindbad” – cîştigătoarea lotului nr.4 de la
licitaţia din 03.10.2008 nu a achitat în termenii legali preţul final al lotului,
Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se declară nul procesul-verbal nr.4 din 03.10.2008 al Comisiei de licitaţie „cu
strigare” de pe lîngă Primăria oraşului Ialoveni.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina lui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Decizia nr. 06-20
Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere pentru anul de învăţămînt
2012-2013.
Raportor: Elena Palii, specialist.
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
preuniversitar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere pentru
anul de învăţămînt 2012-2013 se stabileşte începînd cu 01.09.2012 după cum
urmează:
Instituţia
Liceul teoretic „Ana
Muntean”
Şcoala primară
Gimnaziu „Gr. Vieru”
Şcoala de arte
Grădiniţa nr. 1
Grădiniţa nr. 3
Grădiniţa nr. 5

Nr. de elevi
(grupe)
706 elevi

Categoria
instituţiei
I

Mărimea
indemnizaţiei
50%

115 elevi
168 elevi
170 elevi
14 grupe
6 grupe
7 grupe

V
V
V
I
IV
IV

15%
15%
15%
40%
20%
20%
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Decizia nr. 06-21
Cu privire la tranzacţia de împăcare.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
În conformitate cu art. 14 alin (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie
2006 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, în baza cererii depuse
de cet. Strestian Mihai şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative
de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1.Se împuterniceşte dl Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni să încheie
tranzacţia de împăcare cu dl Strestian Mihai pe dosarul nr.2ra-588/12.

Decizia nr. 06-22
Cu privire la abrogarea parţială a deciziei Consiliului orăşenesc nr. 03-04 din
22.03.2012.
Raportor: Gheorghe Carcuian, Primarul oraşului 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 parţial decizia Consiliului orăşenesc nr.03-04 din 22.03.2012 cu
privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare şi
anume:
- subpunctul 1 al punctului II al deciziei acordarea ajutorului material unic d.
F.Gaidarji în legătură cu atingerea vîrstei de pensie;
- punctul III al deciziei acordarea ajutorului material unic angajaţilor din
instituţiile finanţate din bugetul oraşului cu prilejul sărbătorilor de
primăvară. (130.0 mii lei din supravenit la capitolul 115.00 şi 120.00)
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile
Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc Ialoveni.
Consilierii – participanţi la şedinţa din 24 august 2012

Nr.d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele, prenumele
Poltavcenco Vladislav
Bogos Victor
Cernat Vladimir
Ciobanu Natalia
Popescu Lilian
Vulpe Vasile
Cotovan Mihail
Cujba Ion
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sacara Valentina
Oleg Caracuian
Victor Bînzari
Stegărescu Gheorghe
Condrea Igor
Tozlovanu Sorin

15.
16.
17.

Cherdivară Dumitru
Goncearova Nina
Victor Gonţa

18.

Draguţan Vladimir
Consilieri – absenţi la şedinţa din 24 august 2012

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Numele, prenumele
Ţurcanu Valeriu
Vîrtosu Anatol
Mihail Ursu
Cernat Igor

Motivat

Nemotivat

+
+
+
+

Secretar al Consiliului orăşenesc

Vasile Covaş
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