În ziua de 29 iulie 2011 a avut loc şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni.
Preşedinte al şedinţei a fost aleasă dna Valentina Sacara.
Consilierii locali au adoptat următoarele decizii:

D E C I Z I E Nr. 02-01
din 29 iulie 2011
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 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se alocă 38 mii lei din supravenitul format la 01.07.2011 pentru următoarele
cheltuieli:
2.0 mii lei – acordarea ajutorului unic a cîte 200 lei, persoanelor care au suferit
de pe urma ploilor abundente din 09 – 14 iunie 2011, conform actelor
prezentate, inclusiv:
- Purcica Ion, str. Chilia nr. 3;
- Smetanca Alexandru, str. Carpaţilor nr. 3;
- Condrea V., str . Carpaţilor nr. 8;
- Drobot Marcel, str. Carpaţilor nr. 9;
- Şveţ Lilia, str. Carpaţilor nr. 12;
- Bolduratu Maria, str. Latiniei nr. 10;
- Secrieru Varvara, str. Gagarin nr. 11;
- Grosu Maria, str. P. Sanduţă nr. 1;
- Colţa Ana, str. Barbu Lăutaru nr. 3;
- Tarcanovscaia Galina, str. Mihai Viteazu nr. 64
5.0 mii lei – ajutor material unic în legătură cu decesul cet. Tudor Moldovan,
veteran de război.
1.0 mii lei – procurarea ţevii de canalizare pentru obiectul „Construcţia
colectorului de canalizare de pe str. B. Glavan”.
30.0 mii lei – pentru organizarea şi desfăşurarea Sărbătorilor Naţionale – 27
August şi 31 August.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Elena
Palii, specialist în planificare.

D E C I Z I E Nr. 02- 02/2
din 29 iulie 2011
Cu privire la modificarea punctului 1 din decizia Consiliului orăşenesc
Ialoveni nr. 06/04-6 din 14 august 2002.

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 la punctul 1 din decizia Consiliului orăşenesc
Ialoveni nr. 06/04 – 6 din 14 august 2002 „Cu privire la permisiunea de a
schimba destinaţia construcţiei” cuvintele Centru Creştin „Betel” se
substituie cu cuvintele „Casă de Rugăciune (construcţie de cult)”.

D E C I Z I E Nr. 02- 02/3
din 29 iulie 2011
Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în decizia Consiliului
orăşenesc Ialoveni nr. 07-05 din 09 noiembrie 2010.
În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
2. Se aprobă modificarea la punctul 1 din decizia Consiliului orăşenesc
Ialoveni nr. 07-05 din 09 noiembrie 2010 „Cu privire la permisiunea de a
instala troiţe ortodoxe” după cuvintele „str. Alexandru cel Bun, 45” se
adaugă cuvintele „În memoria victimelor represiunilor regimului comunist”.

D E C I Z I E Nr. 02- 02/4
din 29 iulie 2011
Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în decizia Consiliului
orăşenesc Ialoveni nr. 09 – 01/3 din 21 decembrie 2007.
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 la punctul 1 din decizia Consiliului orăşenesc
Ialoveni nr. 09 – 01/3 din 21 decembrie 2007 „Cu privire la stabilirea
mărimii indemnizaţiei consilierilor pentru fiecare zi de participare la şedinţa
consiliului cu începere de la 01.01.2008” cifrele „150” se substituie cu
cifrele „300”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil – şef.
D E C I Z I E Nr. 02-03/1
din 29 iulie 2011
Cu privire la scutirea de plată
pentru întreţinerea copiilor 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. Cernea Oxana, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se scutesc integral începînd cu 01.07.2011 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copiilor
- Cernea Anatolie, a.n. 14.02.2006;
- Cernea Marina, a.n. 28.02.2007;
- Cernea Eugenia, a.n. 12.01.2009, pe un termen de un an.
Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01, bugetul local.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

D E C I Z I E Nr. 02- 03\2
din 29 iulie 2011
Cu privire la scutirea de plată
pentru întreţinerea copiilor 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. Sănduţa Ana, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se scutesc integral începînd cu 01.08.2011 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copiilor :
-Sanduţa Emanuela, anul naşterii 01.08.2005
-Sanduţa Beniamin, anul naşterii 12.01.2007
-Sanduţa Samuel, anul naşterii 02.05.2008, pe un termen de un an.
Sursa de acoperire-supraveniturile la art. 111.01. bugetul local .
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef .

D E C I Z I E Nr. 02-03/3
din 29 iulie 2011
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. Gheban Liudmila, 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 scuteşte integral începînd cu 01.08.2011 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Gheban Ana, anul naşterii 27.05.2008, pe un termen de un an.
Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01, bugetul local.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

D E C I Z I E Nr. 02-03/4
din 29 iulie 2011
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. Vasiliev Olesea, 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 scuteşte integral începînd cu 01.08.2011 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Vasiliev Mihaela, anul naşterii 27.06.2008, pe un termen de un an.
Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01, bugetul local.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

D E C I Z I E Nr. 02-03/5
din 29 iulie 2011
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. Munteanu Ludmila, 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 scuteşte integral începînd cu 01.08.2011 de plată pentru întreţinerea în
grădiniţă a copilului:
- Purcica Paula, anul naşterii 14.01.2007, pe un termen de un an.
Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01, bugetul local.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina
Caracuian, contabil-şef.

D E C I Z I E Nr. 02- 04/1
din 29 iulie 2011
Cu privire la iniţierea procedurii
de modificare a destinaţiei terenului agricol.
Examinînd cererea S.A. „Moldtelecom” înregistrată cu nr. 256 din 07 iunie
2011 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 0,0114 ha terenuri
agricole, proprietate privată a S.A. „Moldtelecom”, cod cadastral
5501105311, bonitatea 51, din extravilanul oraşului Ialoveni, cu trecerea în
categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor
şi alte destinaţii speciale, în scopul proiectării şi construcţiei turnului pentru
amplasarea antenei şi a echipamentului reţelei celulare.
1. A înainta pachetul de documente Consiliului raional Ialoveni spre examinare
privind modificarea destinaţiei terenului din teren agricol cu trecerea în
categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor
şi alte destinaţii speciale.

2. De coordonat documentaţia cu serviciile desconcentrate în teritoriu.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului.

D E C I Z I E Nr. 02- 04/2
din 29 iulie 2011
Cu privire la iniţierea procedurii
de modificare a destinaţiei terenului agricol.
Examinînd cererea S.R.L. Bozişor” înregistrată cu nr. 331 din 22 iunie 2011
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:
2. Se acceptă iniţierea procedurii de modificare a destinaţiei 0,9222 ha terenuri
agricole, proprietate privată a S.RL. „Bozişor”, cod cadastral 5501205447,
bonitatea 49, din extravilanul oraşului Ialoveni, cu trecerea în categoria de
terenuri destinate construcţiei
3. A înainta pachetul de documente Consiliului raional Ialoveni spre examinare
privind modificarea destinaţiei terenului din teren agricol cu trecerea în
categoria de terenuri destinate construcţiei.
4. De coordonat documentaţia cu serviciile desconcentrate în teritoriu.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului.

D E C I Z I E Nr. 02 – 05
din 29 iulie 2011
Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei
În temeiul prevederilor pct. 4,18,20,27,29 al Regulamentului privind
autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor,
adoptat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000, a
materialilor prezentate de proprietarul imobilului din str. Alexandru cel Bun
nr.26A, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1.

Se permite schimbarea destinaţiei construcţiei proprietate privată cu
nr.cadastral 5501202.088 a dnei Ursu Ana din semisubsol nelocativ cu

suprafaţa 199,7 m2 în spaţiu locativ şi depozite, după coordonarea cu serviciile
de resort.
2.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

D E C I Z I E Nr. 02- 06
din 29 iulie 2011
Cu privire la distribuirea unui
sector de teren pentru construcţia casei de locuit.
Avînd în vedere că prin decizia Curţii de Apel Chişinau din 30.11.2010 cet.
Natalia Ciobanu cu membrii familiei sale (doi copii) au fost evacuaţi din imobilul
situat în or. Ialoveni, strada Alexandru cel Bun nr. 10, încăperea nr.2, fără
acordarea altui spaţiu locativ, 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 ca excepţie dnei Natalia Gheorghe Ciobanu, cod personal
0980812445968, familie formată din doi copii, un sector de teren cu
suprafaţa de 0,06 ha pe strada Toporaşilor nr . 19 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
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni .

D E C I Z I E Nr. 02- 07
din 29 iulie 2011
Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate privată a statului gestionate
de Judecătoria Ialoveni, Ministerul Justiţiei.
Examinînd materialele cu privire la delimitarea terenurilor proprietate
publică a statului gestionate de Judecătoria Ialoveni, Ministerul Justiţiei, prezentate
de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în baza Legii nr.
91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică si delimitarea lor,
Hotarîrii Guvernului RM nr.1528 din 29.12.2007 despre aprobarea Programului de
delimitare a terenurilor proprietate publică şi în conformitate cu art.14 alin. (2)
nr.436-XVI din 28.12.2006 al Legii privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşănesc Ialoveni
DECIDE:

1. Se aprobă procesul-verbal, extrasul din harta cadastrală de bază cu privire
la delimitarea terenului proprietate publică a statului şi planul geometric
al bunului imobil cu suprafaţa totală 0.1069 ha, nr. cadastral 5501210061
gestionat de Judecătoria Ialoveni, Ministerul Justiţiei.
2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va elibera Titlu de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren.
3. Oficiul Cadastral Teritorial filiala Ialoveni va înregistra bunul imobil
format.
4. După înregistrarea obiectului la OCT Ialoveni, dul Liviu Manoli
specialist pentru reglementarea regimului funciar va efectua înscrierile
necesare în registrul cadastral al primăriei.

D E C I Z I E Nr. 02- 08
din 29 iulie 2011
Cu privire la instituirea Comisiei administrative.
În conformitate cu prevederile art.2 al Hotărîrii Parlamentului nr.55 din
25.03.2010 privind aprobarea Regulamentului comisiei administrative, art. 14 din
(2) al Legii nr 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni.
DECIDE:
1. Se instituie Comisia administrativă pe lîngă autoritatea publică locală executivă
în următoarea componenţă:
1. Frunză Valenitn, Inspectoratul Ecologic raional - preşedinte al comisiei;
2. Castraşan Tamara, specialist pentru relaţii cu publicul – secretar al comisiei;
3. Condrea Viorel- angajat al Ministerului Apărării;
4. Holban Ion - specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri;
5. Vîrlan Grigore – conducător artistic, casa de cultură;
6. Vlasov Mihail - Centrul de Medecină preventivă;
7. _______________ - şeful secţiei de poliţie orăşeneşti Ialoveni.
2. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 04-09 din 16 august 2007 cu
privire la instituirea comisiilor de pe lîngă Primărie cu modificările şi completările
ulterioare.
3.Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute,
atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou – desemnate în
funcţiile respective, prin emiterea altei decizii ale Consiliului orăşenesc.

D E C I Z I E Nr. 02-09
din 29 iulie 2011
Cu privire la aprobarea componenţei
Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului
În conformitate cu pct. 15-18 ale Regulamentului Consiliului Naţional
pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 409

din 09.04.1998 în temeiul art. 14 alin (2) al Legii nr 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşănesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia drepturilor
copilului după cum urmează:
1.Sacara Valentina, director liceul teoretic „Ana Muntean”, preşedinte al
comisiei;
2. Grubleac Zinaida, asistentă socială, secretar al comisiei;
3. Andreeva Larisa, profesoară liceul teoretic ,,P. Ştefănucă’’;
4. Mîra Clara – profesoară, gimnaziul ,,Grigore Vieru’’;
5. Sanduţă Liuba, director adjunct, şcoala primară ,,Ion Creangă’’
6. Devder Eleonora, învăţătoare la clasele primare, gimnaziul „Grigore Vieru”;
7. ________________, şeful secţiei poliţiei orăşeneşti Ialoveni.
2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute,
atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou desemnate în
funcţiile respective, prin emiterea altei decizii ale Consiliului orăşănesc.

D E C I Z I E Nr. 02-12
din 29 iulie 2011
Cu privire la aprobarea Planului
de activitate a Consiliului orăşenesc
pentru trimestrul III al anului 2011
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 III al
anului 2011 (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.
Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc nr. 02-12
din 29 iulie 2011
Planul de activitate
a Consiliului orăşenesc Ialoveni
pentru trimestrul III al anului 2011

Data

Specificarea chestiunii

Responsabil de
pregătire

Raportor

Septembrie

I Şedinţa Consiliului orăşenesc
1. Cu privire mersul execuţiei
Galina
bugetului oraşului Ialoveni pe
Caracuian,
semestrul întîi al anului 2011.
contabil-şef
2. Cu privire la pregătirea
instituţiilor preşcolare şi
preuniversitare către sezonul
de iarnă.
II Şedinţe ale Comisiilor
consultative de specialitate ale
Consiliului orăşenesc.

Trimestrul
III

Conducătorii
instituţiilor

Galina Caracuian,
contabil-şef

Ion Holban,
specialist în
construcţie

Secretarul
Consiliului
orăşenesc,
Preşedinţii
comisiilor

III Activităţi organizatorice
Festivităţi consacrate zilelor
Aparatul
naţionale.
primăriei

Secretarul Consiliului orăşenesc

Vasile Covaş

D E C I Z I E Nr. 02- 13
din 29 iulie 2011
Cu privire la privatizarea
loturilor pomicole.
În conformitate cu prevederile art. 7, 10 ale Legii nr. 1308-XVIII din
25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului,
art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de
specialitate în problemele agriculturii şi privatizare, construcţiilor şi mediului,
drept şi administraţiei publice, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se privatizează loturile de pămînt din întovărăşirile pomilegumicole următorilor
deţinători:

Nr.

F.N.P

Denumirea Î.P.L

Bonitatea

Suprafaţa
ha

Suma
lei

1
Bosuntea Alexei
“Mirositor”
38
0,0482
342,00
2
Bivol Elena
“Mirositor”
38
0,0484
343,00
3
Ursu Dumitru
“Mirositor”
38
0,0561
398,00
4
Ursu Andrei
“Mirositor”
38
0,0514
364,00
5
Deviza Leonid
“Mirositor”
38
0,0506
359,00
6
Ţurcanu Ion
“Mirositor”
38
0,0516
366,00
7
Marandici Grigore
„Savantul”
52
0,0603
592,00
2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile
Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc.

D E C I Z I E Nr. 02-14
din 29 iulie 2011
Cu privire la instituirea Comisiei de licitaţie
În conformitate cu pct. 7 al Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi
cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 10.02.2009, 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 instituie Comisia de licitaţie a Primăriei oraşului Ialoveni din 13 persoane,
după cum urmează:
1. Preşedintele Comisiei – Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc
Ialoveni;
2. Vicepreşedintele Comisiei – Vladimir Cernat, consilier orăşenesc;
3. Secretarul Comisiei - Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului;
Membrii Comisiei:
4. Elena Palii – specialist pentru planificare;
5. Iurie Ţapeş– inspector fiscal principal, IFS Ialoveni;
6. _____________ – specialist principal în problemele privatizării şi post
privatizării din cadrul aparatului preşedintelui raionului.
7. Igor Condrea _ consilier orăşenesc;
8. Veaceslav Poltavcenco – consilier orăşenesc;
9. Victor Bogos – consilier orăşenesc;
10. Victor Bînzari _ consilier orăşenesc;
11. Sorin Tozlovan – consilier orăşenesc;
12. Valeriu Ţurcanu – consilier orăşenesc;
13. Igor Cernat – consilier orăşenesc.

2. În activitatea sa Comisia de licitaţie se va conduce de Regulamentul privind
licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009.

D E C I Z I E Nr. 02-15
din 29 iulie 2011
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 şi 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 20112012 după cum urmează:
Pian
-120 lei
Vioară
-120 lei
Instrumente aerofone
- 120 lei
Catedra corală
-120 lei
Canto
- 120 lei
Acordeon
-120 lei
Chitara
-100 lei
Arta plastică
-100 lei
2. A înainta un demers privind transferarea şcolii de arte orăşeneşti de la balanţa
Primăriei la balanţa Consiliului raional cu motivaţiile respective.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

D E C I Z I E Nr. 02- 16
din 29 iulie 2011
Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de secretar.
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Dul Valentin Bogos, jurist, se împuterniceşte să asigure interimatul
funcţiei de secretar pe perioada concediului de odihnă al dlui Vasile
Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc.

D E C I Z I E Nr. 02-17
din 29 iulie 2011
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 dul Victor Bînzari, consilier orăşenesc, să semneze deciziile
Consiliului orăşenesc din 29 iulie 2011 în cazul în care preşedintele şedinţei dna
Valentina Sacara se va afla în imposibilitatea de a le semna.

D E C I Z I E Nr. 02-18
din 29 iulie 2011
Cu privire la instalarea unor semne de circulaţie
a transportului şi pietonilor pe teritoriul oraşului.
În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. A instala pe traseul R3 (Chişinău-Hînceşti) km 9,10 denumirea localităţii cu
semnele „Intrarea în localitate” şi „Ieşirea din localitate”.
2. A permite întreruperea barei metalice instalate pe centrul traseului R3
(Chişinău-Hînceşti) km 9+900 pentru întoarcerea transportului şi trecerea
pietonilor, care deservesc întreprinderile agenţilor economici amplasate de-a lungul
drumului din sectorul dat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, primarul oraşului Ialoveni

D E C I Z I E Nr. 02-19
din 29 iulie 2011
Cu privire la situaţia creată în Î.M. „Piaţa Agroindustrială Ialoveni privind
stabilirea unor plăţi de către şeful întreprinderii municipale”
Examinînd informaţia prezentată de dul Valeriu Ţurcanu, consilier
orăşenesc, cu privire la situaţia creată în Î.M. „Piaţa Agroindustrială Ialoveni”
privind stabilirea unor plăţi de către şeful întreprinderii municipale, 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 aprobă componenţa comisiei Consiliului orăşenesc care va verifica
legalitatea plăţilor stabilite de şeful Î.M. „Piaţa Agroindustrială Ialoveni”
după cum urmează:
1. V. Bogos , jurist;
2. L. Sanduţa, contabil şef – adjunct ;
3. I. Cujba, consilier orăşenesc;
4. V. Sacara, consilier orăşenesc;
5. V. Poltavcenco, consilier orăşenesc;
6. O. Caracuian, consilier orăşenesc;
7. V. Bogos, consilier orăşenesc;
8. V. Ţurcanu, consilier orăşenesc;
9. S. Cernat, consilier orăşenesc.
3. Comisia va prezenta Consiliului orăşenesc informaţia respectivă pînă la 01
septembrie 2011.

D E C I Z I E Nr. 02- 20
din 29 iulie 2011
Cu privire la aprobarea
componenţei grupurilor de lucru
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 componenţa grupurilor de lucru pentru pregătirea chestiunii „Cu
privire la inventarierea loturilor pomicole din ÎPL situate pe teritoriul oraşului
Ialoveni” la şedinţa Consiliului orăşenesc după cum urmează:
Grupul nr. 1. 1) Cernat Veaceslav, viceprimar.
2) Cotovan Mihail, consilier orăşenesc.
3) Poltavcenco Veaceslav, consilier orăşenesc.
4) Maciuca Mihail, consilier orăşenesc.
5) Condrea Igor, consilier orăşenesc.
6) Cioban Natalia, consilier orăşenesc.
ÎPL „Valea Nucilor”
ÎPL „Livada”
ÎPL „Dotanax”
ÎPL „Rodnicioc”
Grupul nr. 2. 1) Manoli Liviu, specialist pentru reglementarea regimului funciar.
2) Cernat Igor, consilier orăşenesc,
3) Draguţanu Vladimir, consilier orăşenesc,
4) Cernat Sergiu, consilier orăşenesc,

5) Bogos Victor, consilier orăşenesc.
ÎPL „Medic”
ÎPL „Mirositor”
ÎPL „Vertina Prim”
ÎPL „Savantul”
Grupul nr. 3. 1) Covaş Vasile, secretarul Consiliului orăşenesc.
2) Bînzari Victor, consilier orăşenesc.
3) Stegărescu Gheorghe, consilier orăşenesc.
4) Sacara Valentina, consilier orăşenesc.
5) Ţurcanu Valeriu, consilier orăşenesc.
ÎPL „Franionis”
ÎPL „Lainer”
ÎPL „Floare Ialoveni”
Grupul nr. 4. 1) Bivol Andrei, specialist pentru reglementarea regimului funciar.
2) Caracuian Oleg, consilier orăşenesc.
3) Gonţa Victor, consilier orăşenesc.
4) Popescu Lilian, consilier orăşenesc.
5) Goncearova Nina, consilier orăşenesc.
6) Bivol Ştefan, consilier orăşenesc.
ÎPL „Persicul”
ÎPL „Stroiteli”
ÎPL „Sadco”
Grupul nr. 5. 1) Condrea Elena, specialist în problemele perceperii fiscale.
2) Tozlovanu Sorin, consilier orăşenesc
3) Cernat Vladimir, consilier orăşenesc
4) Cherdivară Dumitru, consilier orăşenesc
5) Cujbă Ion, consilier orăşenesc
6) Vîrtosu Anatol, consilier orăşenesc
ÎPL „Izvor”
ÎPL „Fîntînel”
ÎPL „Dorojnic”
2. Materialele vor fi prezentate cu 15 zile pînă la şedinţa Consiliului orăşenesc.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile Covaş,
secretar al Consiliului orăşenesc.

