În ziua de din din 27 aprilie 2012
a avut loc şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni.
Preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul Sergiu Cernat

Consilierii locali au adoptat următoarele decizii:

Decizia nr. 04-01
Cu privire la situaţia creată în instituţiile preşcolare şi preuniversitare din
oraşul Ialoveni.
Raportor: Valentina Sacara, preşedintele Comisiei de specialitate.
Au luat cuvîntul: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni, Sorin Tozlovanu,
Vladimir Draguţan, Mihail Cotovan, consilieri orăşeneşti.
Examinînd informaţia dnei Valentina Sacara, preşedintele Comisiei
consultative de specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi
muncă, cultură, tineret şi sport, cu privire la situaţia creată în instituţiile preşcolare şi
preuniversitare din oraş, în temeiul art. 14 alin.(3) al Legii nr. 436 – XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se ia act de nota informativă privind situaţia creată în instituţiile preşcolare şi
preuniversitare din oraş (se anexează).
2. Dul Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni, de comun acord cu
conducătorii instituţiilor preşcolare şi preuniversitare din oraş vor elabora
devizul de cheltuieli pentru lucrările preconizate în instituţiile respective în
anul curent.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Decizia nr. 04-02
Cu privire la includerea în lista bunurilor imobile pasibile de privatizare şi
aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare a bunurilor imobile din
17.04.2012.
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, 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 licitaţieie conform tabelului :
N
r.
d/

Amplasarea

Nr.
cadastral

Supraf
aţa

5501…

(ha)

Destinaţia

Preţ iniţial
(lei)

Preţ final
(lei)

Cumpărător

o

203.453

0.1405

Sub
construcţii

181494

208718

203.454

0.1931

Sub
construcţii

249441

286857

3.

Şos. ChişinăuHînceşti
Şos. ChişinăuHînceşti
Str. Al. Cristea

203.600

0.2000

258354

620050

4.

Str. Al. Cristea

203.601

0.0600

Sub
construcţii
Sub
construcţii

77506

108508

5.

Str. Al. Cristea

203.602

0.0600

77506

131760

6.

Str. Moldova

203.603

1.2574

1624267

1949120

SC”Euroaccent
”SRL

7.

301.398

0.2000

258354

284189

Cujbă Ion

8.

Str. Grigore
Vieru
Str. Al. cel Bun

Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii

210.277

0.0100

12918

15502

Secu Ion

9.

Str. Al. cel Bun

204.794

0.0160

21000

24150

Ciobanu Ion

10 Str. Al. cel Bun

204.795

0.0150

20000

24000

Bivol Vitalie

1.
2.

Sub
construcţii
Sub
construcţii
Sub
construcţii

ÎI”ScorpioŢurcanu”
SC”CarolinaGuţu”SRL
Adam Vasile
Cernat
Serghei
Adam Vasile

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Decizia nr.04-03
Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist pentru planificare.
Au luat cuvînt: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni, Vladislav
Poltavcenco, Gheorghe Stegărescu, Victor Bogos, Valeriu Ţurcanu, Mihai Cotovan,
Sergiu Cernat, consilieri orăşeneşti.
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, in 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 __563.0____ mii lei din mijoacele incasate la vinzarea terenurilor la licitaţia

din

17.04.2012, proprietatea publică a unităţii administrativ – teritoriale, pentru :

100.0 mii lei – reparaţia capitală a cantinei la Liceul Teoretic ,,Ana Muntean”
200.0 mii lei – reparaţia capitală a sistemului de incalzire la Gimnaziul ,,Grigore Vieru”
66.0 mii lei – reparaţia curentă a incăperii Şcolii de arte
79.0 mii lei – reparaţia curentă a incaperii Bibliotecii ,,Petre Ştefănucă”
58.0 mii lei – servicii de ridicare topografica în vederea proiectarii reţelei de canalizare
(sect.Bozu, Huţuleuca)
30.0 mii lei – elaborarea studiului de fezabilitate pentru conectarea sistemului de canalizare
din oraşul Ialoveni la reţeaua mun. Chişinau.

30.0

mii lei - lucrari cadastrale

II. Se alocă __144.9___mii lei din supravenit, pentru urmatoarele cheltuieli:
27.0 mii lei - acordarea ajutorului unic veteranelor în cel de-al Doilea Război Mondial cîte
2000.00 lei (4 persoane) şi a vaduvelor de război cîte 1000.00 lei (19 persoane).
60.0 mii lei – participarea echipelor de fotbal seniori şi juniori a oraşului Ialoveni la
campionatul raionului ediţia 2012.
20.0 mii lei – Secţiei Situaţiilor Excepţionale pentru procurarea echipamentului.
7.2 mii lei – contribuţia primăriei la proiectul ,,Foişorul Ecologic”-3750 lei, şi contribuţia
Primăriei la proiectul ,,Un pom, o floare pentru fiecare”- 3450.00 lei
7.1 mii lei – procurarea biletelor de binefacere la concert.
8.6 mii lei – procurarea mobilierului pentru sala de şedinţă a Primăriei
5,0 mii lei – ajutor material unic familiei defunctei Ştefănucă Ala.
5.0 mii lei – ajutor material unic dei Elena Bogos în legătură cu decesul mamei soacră.
5.0 mii lei – ajutor material unic dlui Vlad Burlea pentru organizarea seratei de creaţie.
III. Se majorează planul la mijloce speciale pentru urmatoarele instituţii:
Institutia

Art/alin.

Suma (lei)

Tip m/s

Şcoala primară

113.03

5.0

2

Gimnaziu

113.03

3.0

1

Aparatul

113.45

5.0

1

113.45

6.0

2

administrativ

Decizia nr.04-04
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
1.
2.
3.

N.P.

Mararescul
Iulia
Belozeorova
Liubovi
Volcencov

Denumirea
Î.P.L

Bonita
tea

Nr.
Suprafaţa
cadastral
ha
5501...
107513 0,0566

Suma
lei

“Livada”

46

“Livada”

46

107541

0,0611

546,00

“Livada”

46

107507

0,058

498,00

486,00

4.

Tatiana
Curdoglo
Marina

“Persicul
Auriu”

45

101665

0,0578

485,00

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.
Decizia nr.04-05
Cu privire la patrimoniul oraşului Ialoveni.
Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei.
Au luat cuvîntul: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni, Vasile Covaş,
secretarul Consiliului orăşenesc, Igor Condrea, Valeriu Ţurcanu, Lilian
Popescu, consilieri orăşeneşti.
În temeiul art.14, alin.(2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală şi în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii cu privire
la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din
16.07.1999; art.9 al Legii RM Cod Funciar nr.828-XII din 25.12.1991, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se delimitează hotarul juridic al ÎPL”Franionis” pe o suprafaţă de 10,1ha cu 115
loturi în extravilanul or.Ialoveni.
2. Se consideră drept de proprietate a or.Ialoveni loturile pomicole a ÎPL”Franionis”
date în folosinţă persoanelor, la moment neprivatizate conform anexei nr.1.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.
Decizia nr.04-06
Cu privire la transmiterea în proprietate a unor terenuri.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
În conformitate cu art.2 alin (1 şi 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, examinănd
demersul Preşedintelui raionului Ialoveni, nr. 02/1-7-212 din 19.04.2012 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 transmit gratuit din proprietatea oraşului Ialoveni în proprietatea
Consiliului raional Ialoveni următoarele terenuri de pe strada Basarabia 1/3:

terenul cu numărul cadastral 5501205107 cu suprafaţa de 0,321 ha
pentru construcţia unui complex locativ;
- terenul cu numărul cadastral 5501205654 cu suprafaţa de 0,09 ha pentru
construcţia unei case comunitare.
-

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Decizia nr.04-07
Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru
trimestrul III 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 programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul III
al anului 2012 ( se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor vizate.
3. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Covaş
Vasile, secretarul Consiliului orăşenesc.
Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc nr. 04-07
din 27 aprilie 2012
Programul de activitate
a Consiliului orăşenesc Ialoveni
pentru trimestrul III al anului 2012

Data

August

Specificarea chestiunii

Responsabil de
pregătire

Raportori

I Şedinţa Consiliului orăşenesc
1. Cu privire la mersul execuţiei
Galina Caracuian Galina Caracuian
bugetului or.Ialoveni pe
Contabil-şef
Contabil-şef
simestrul întîi al anului 2012
II Activităţi organizatorice şi culturale

1. Festivităţi consacrate zilelor
naţionate şi profesionale.
2. Şedinţele Comisiilor
consultative de specialitate ale
Consiliului orăşenesc.

Aparatul
primăriei
Preşedinţii
comisiilor,
Secretarul
Consiliului
orăşenesc,
Vasile Covaş

Decizia nr.04-08
Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în deciziile Consiliului
orăşenesc.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul 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 modificările ce se operează în deciziile Consiliului orăşenesc
Ialoveni:
- nr. 04-02 din 11 noiembrie 2011 „Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru
anul 2012” şi va avea următorul conţinut:
Denumirea taxei

Baza
impozabilă
obiectului impunerii

1
c) Taxă
de
plasare
(amplasare) a publicităţii
(reclamei)
cu excepţia
celei
amplasate
integral în
zona
de
protecţie a drumurilor din
afara
perimetrilor
localităţilor)

2
Venitul din vînzări ale
serviciilor
de
plasare şi/sau difuzare a
anunţurilor
publicitare
prin
intermediul serviciilor
cinematografice, video,
prin reţelele telefonice,
telegrafice,
telex,
în
mijloacele de transport,
prin
alte
mijloace,
(cu excepţia
TV,
internetului,
radioului,
presei
periodice,
tipăriturilor), cu excepţia
amplasării
publicităţii
exterioare.
Suprafaţa
totală a
terenului şi a imobilelor
amplasate pe teritoriul

f) taxa de piaţă

a Cota maximă

3
5%

Un leu anual pentru
fiecare metru patrat

pieţii
- Nr. 02-05 din 09 februarie 2012 „Cu privire la stabilirea unei taxe locale noi”
Baza
impozabilă
a Cota maximă
obiectului impunerii
1
2
3
a) Taxa pentru unităţile Suprafaţa ocupată de
stradale de comerţ şi/sau unităţile
stradale
de
de prestare a serviciilor
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 stardală de
comerţ si/sau de prestare a
serviciilor
Cu transport pînă la 3,5 t
3000 lei
Cu transport mai mare de
3,5 t
5000 lei
Denumirea taxei

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Galina
Caracuian, Contabil-şef.
Decizia nr.04-09
Cu privire la stabilirea programului de lucru în regim nonstop.
Raportor:Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
Examinînd cererile agenţilor economici care solicită stabilirea programului de
lucru în regim nonstop, în conformitate cu pct.5.1.1. al Regulamentului privind
eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de
prestare servicii de deservire socială şi în temeiul art. 14 alin. (2) litera (q) al Legii
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd în
vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative de specialitate în problemele de drept şi
administraţiei publice, Consiliul orăşenesc Ialoveni
D E C I D E:
1. Se stabileşte programul de lucru în regim nonstop a unităţii comerciale şi/sau de
prestări servicii de deservire socială următorilor agenţi economici:
- SRL”Urbantrans Service” – cafenea
2. Agenţii economici la care se stabileşte programul de lucru în regim nonstop
mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile Covaş,
Secretarul Consiliului orăşenesc.
Decizia nr.04-10
Cu privire la iniţierea procedurii de modificare a destinaţiei terenului agricol.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc
Au luat cuvîntul: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni, Lilian
Popescu, Valeriu Ţurcanu, consilieri orăşeneşti, Veaceslav Cernat, viceprimarul
oraşului.
Examinînd cererea dnei Aurelia Ţurcan, privind iniţierea procedurii de
modificare a terenului agricol, în conformitate cu prevederile art.. 14 pct. (2) lit. (e)
al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,
art. 10, 43, 44 din Codul funciar nr. 828 – XII din 25 decembrie 1991 cu modificările
şi completările ulterioare, pct. 31, 34, 40 ale Regulamentului cu privire la modul de
atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se acceptă iniţierea procedurii de modificare a destinaţiei 0,02 ha din suprafaţa
de 0,0701 ha teren agricol, proprietate privată a dnei Aurelia Ţurcan, nr.
cadastral 5501101915, bonitatea 54, din extravilanul oraşului Ialoveni, cu
trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor,
telecomunicaţiilor şi alte destinaţii speciale, în legătură cu construcţia unei case
de locuit după modificarea Planului urbanistic general şi regional.
2. A înainta pachetul de documente Consiliului raional Ialoveni spre examinare
privind modificarea destinaţiei terenului din teren agricol în teren sub
construcţie locativă.
3. De coordonat documentaţia respectivă cu serviciile desconcentrate în teritoriu.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, Viceprimarul oraşului.
Decizia nr.04-11
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.
Str. Basarabia (L.T.P.Ştefănucă)
Sub construcţii
0.2000
2.
Str. Basarabia (L.T.P.Ştefănucă)
Sub construcţii
1.8597
3.
Str. Chilia
Sub construcţii
0.0060
4.
Str.Timişoara
Sub construcţii
0.1800
5.
Sectorul 106
Agricol
0,0500
6.
Sectorul 106
Agricol
0,0400
7.
Sectorul 306
Agricol
0,2000
8.
Sectorul 306
Agricol
11.6800

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Decizia nr.04-12
Cu privire la instalarea unui monument.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Examinînd demersul dlui Nicolae Andronachi, Preşedintele raionului Ialoveni
nr. 02/1-7-213 din 19.04.2012, în temeiul art. 7 al Legii monumentelor de for public
nr. 192 din 30.09.2011, art. 14 alin. (3) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, pct. 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii
Moldova nr. 681 din 10.06.2006 despre modul de edificare a monumentelor,
Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se acceptă demersul dlui Nicolae Andronachi, Preşedintele raionului Ialoveni,
privind edificarea în oraşul Ialoveni pe teritoriul Parcului „Sfatul Ţării” a
monumentului consacrat independenţei Republicii Moldova.
2. Monumentul va fi edificat conform unui proiect coordonat cu Ministerul
Culturii.
3. Cheltuielile pentru edificarea monumentului precum şi a lucrărilor de
amenajare a terenului aferent vor fi asigurate din contul bugetului raional, din
sponsorizări şi donaţii.
4. Decizia în cauză se prezintă Ministerului Culturii pentru a înainta propuneri
Guvernului Republicii Moldova.
Decizia nr.04-13
Cu privire la redirecţionarea transportului în oraşul Ialoveni.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
În legătură cu situaţia gravă a securităţii traficului rutier în oraşul Ialoveni,
sporirea accidentelor rutiere cu implicarea elevilor de la şcoala primară ”Ion
Creangă” şi Liceul Teoretic „Ana Muntean”, în temeiul art. 14 alin.(3) al Legii nr.
436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se redirecţionează transportul în oraşul Ialoveni pe str. Alexandru cel Bun –
sectorul cercul 35 – Consiliul raional Ialoveni.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului
Decizia nr.04-14
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: Sergiu Cernat, 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 dul Sorin Tozlovanu, consilier orăşenesc, să semneze deciziile
Consiliului orăşenesc din 27 aprilie 2012 în cazul în care preşedintele şedinţei dul
Sergiu Cernat, se va afla în imposibilitatea de a le semna.
Decizia nr. 04-15
Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.
Raportor:Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Examinînd notificarea Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr.186-S/12 din 17.04.2012, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se menţine în vigoare subpunctul 1 al punctului II ce se refră la acordarea
ajutorului material unic dnei F.Gaidarji în legătură cu atingerea vîrstei de
pensie şi punctul III ce se referă la alocarea 130,0 mii lei din supravenitul la
capitolele 115.00 şi 120.00 pentru acordarea ajutorului material unic (cîte 300
lei) angajaţilor din instituţiile finanţate din bugetul oraşului cu prilejul
sărbătorilor de primăvară din decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr.03-04
din 22 martie 2012 „Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea
mijloacelor financiare”.
Decizia nr.04-16
Cu privire la aprobarea structurii şi statul de personal al primăriei.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 155 din 21 iulie 2011
privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, art. 14 alin (2), litera b) a
Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova, nr. 1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în
aplicare a unor acte legislative, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din
11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4
iulie 2001 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se aprobă structura si statul de personal ale Primăriei oraşului Ialoveni conform
anexei.
2. Decizia se comunică Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Decizia nr.04-17

Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
În temeiul art. 24 alin (1) litera b) şi art. 84 alin. (2) ale Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală şi art.5 pct. (2) lit. c) şi art. 8 alin. (1)
ale Legii privind statutul alesului local nr. 768 – XIV din 02.02.2000, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se ridică înainte de termen mandatul consilierului în Consiliul orăşenesc
Ialoveni, raional Ialoveni dlui Sergiu Cernat de pe lista Partidului Liberal din
Republica Moldova, conform cererii depuse.
2. Se declare vacant un mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni.
3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă Comisiei Electorale Centrale

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului orăşenesc

Sergiu Cernat
Vasile Covaş

Consilierii – participanţi la şedinţa din 27 aprilie 2012

Nr.d/o

Numele, prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ţurcanu Valeriu
Bogos Victor
Cernat Vladimir
Ciobanu Natalia
Popescu Lilian
Cernat Serghei
Cernat Igor
Cujba Ion
Sacara Valentina
Cotovan Mihail
Draguţan Vladimir
Stegărescu Gheorghe
Condrea Igor
Tozlovanu Sorin

15.
16.
17.

Cherdivară Dumitru
Goncearova Nina
Poltavcenco Vladislav

18.

Vîrtosu Anatol
Consilieri – absenţi la şedinţa din 27 aprilie 2012

Nr.
d/o

Numele, prenumele

Motivat

Nemotivat

1.
2.
3.
4.
5.

Alexandr Prisac
Victor Gonţa
Mihail Ursu
Victor Bînzari
Oleg Caracuian

Secretar al Consiliului orăşenesc

+
+
+
+
+
Vasile Covaş

