D E C I Z I E Nr. 05-01
din 29 septembrie 2014
Cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în deciziile 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 pentru şedinţa din data de 29 septembrie 2014 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 comisiei juridice pentru
ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale cuvintele „Cernat
Vladimir” se substituie cu cuvintele „Vulpe Vasile”
b) În decizia Consiliului orăşenesc nr. 05-06 din 10 octombrie 2013 „Cu privire
la abrogarea şi modificările ce se operează în unele decizii ale Consiliului
orăşenesc”. În componenţa Comisiei consultative de specialitate a
Consiliului orăşenesc comisiei juridice pentru ordinea publică şi activitatea
administraţiei publice locale cuvintele “Ştefan Nicolaev” se substituie cu
cuvintele “Poltavcenco Veaceslav”.

Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E nr. 05-01/1
din 29 septembrie 2014
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:
Se alocă 886.8 mii lei din supravenit pentru:
500.0 mii lei – amenajarea teritoriului (achitarea energiei electrice
pentru iluminatul stradal, servicii de mecanisme, procurarea
materialelor pentru întreţinerea drumurilor.)
58.1 mii lei – servicii de proiectare a reţelelor de canalizare, sect.
Albeni (segmentul ATB – 16).
48.0 mii lei – servicii de proiectare a reţelelor de aprovizionare cu
apă potabilă, sect. Albeni.
4.7 mii lei - servicii de ridicarea topografică pentru sect. Albeni
(segmentul ATB – 16).
20.0 mii lei – servicii de elaborare a documentelor necesare pentru
Fondul de Efecienţă Energetică.
17.0 mii lei - servicii cadastrale.
2.0 mii lei – ajutor material dlui Tudor Mîra în legătură cu ieşirea
la pensie şi activitatea de 20 ani

în funcţia de director la

Gimnaziul „Grigore Vieru”.
4.0 mii lei - ajutor material doamnei Aliona Tipa invalid de gr. I.
2.0 mii lei - ajutor unic dlui Silivestru Ion pentru tratament.
5.0 mii lei - ajutor unic dlui V. Paslari în legătură cu pagubele
cauzate de incendiere.

38.0 mii lei - programul artistic de Hramul oraşului.
10.0 mii lei – cazarea delegaţiilor din România, Polonia şi Ucraina.
48.0 mii lei – servicii de machetare, redactare şi editare a
albumului oraşului Ialoveni.
130.0 mii lei - achitarea suplimentelor conform regulamentelor
aprobate prin Deciziile Consiliului orăşenesc nr. 06-16 şi 06-17 din
06 decembrie 2013.
II. Se alocă 640.0 mii lei din supravenit la mijloace speciale pentru
următoarele instituţii:

Instituţia

Art./alin.

Grădiniţa de copii 113.09
,,Andrieş”
Grădiniţa de copii 113.09
,,Lăstărel”
Grădiniţa de copii 113.09
,,Licurici”

Preşedinte de şedinţă

Suma (mii
lei)

note

250.0

Tip.1

140.0

Tip.1

250.0

Tip.1

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-02
din 29 septembrie 2014
Cu privire la scutirea de plata lunară pentru
întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare
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 cererile dnei Tîrgola Inga şi dnei Iavorscaia Inna, 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 29.09.2014 de plata lunară pentru întreţinerea în
instituţiile preşcolare a copiilor:
- Tîrgola Petru, anul naşterii 09.07.2010, pînă la 31.12.2014.
- Iavorschii Arcadii, anul naşterii 16.08.2010, pînă la 31.12.2014.
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

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-03
din 29 septembrie 2014
Cu privire la schimbarea
destinaţiei construcţiei
Avînd în vedere cererea proprietarului bunurilor imobile înregistrată cu nr.
186 din 31.07.2014 şi în temeiul prevederilor pct. 29 al Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000 privind autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, în conformitatea cu art. 14
alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală şi avînd avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc
Ialoveni
DECIDE:
1. Se permite schimbarea destinaţiei construcţiei proprietate privată cu nr. cadastral
5501203311.01 şi 5501203311.02, din garaj şi construcţie accesorie în spaţiu
locativ, cu suprafaţa totală de 136,1 m.p. amplasat în or. Ialoveni, str. Timişoara
f/n.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Stog,
arhitect-şef al or. Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-04
din 29 septembrie 2014
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 20142015 după cum urmează:
Pian
Vioară
Instrumente aerofone
Catedra corală
Canto
Acordeon
Chitara
Arta plastică

- 200 lei
- 200 lei
- 200 lei
- 200 lei
- 200 lei
- 200 lei
- 200 lei
- 200 lei

2. Elevii care studiază două profiluri plata lunară va constitui 150 lei de profil.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-05
din 29 septembrie 2014
Cu privire la stabilirea indemnizaţiei
de conducere pentru anul de învăţămînt 2014– 2015
În conformitate cu cerinţele stipulate în Hotărîrea 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

Nr. de
grupe

Elevi/copii
190 elevi
360 copii
14 grupe
142 copii
6 grupe
489 copii
14 grupe

Preşedinte de şedinţă

Categoria
instituţiei
V
III
V
I

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Mărimea
indemnizaţiei
15%
25%
15%
40%

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-06
din 29 septembrie 2014
Cu privire la aprobarea Planului
de activitate a Consiliului orăşenesc
pentru trimestrul IV al anului 2014
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 2014 (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

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc nr. 05-06
din 29 septembrie 2014

Planul de activitate
a Consiliului orăşenesc Ialoveni
pentru trimestrul IV al anului 2014
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 2014.

Galina Caracuian,
contabil-şef

Galina Caracuian,
contabil-şef

2. Cu privire la aprobarea taxelor
locale pentru anul 2015.

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 2015.
4.Cu privire la stabilirea cotelor
impozitului funciar pentru anul 2015.

Elena Condrea,
specialist

Elena Condrea,
specialist

5.Cu privire la aprobarea bugetului
oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în
prima lectură.

Gheorghe
Caracuian, Primarul
oraşului

Elena Palii, specialist

6. Cu privire la aprobarea bugetului
oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în
lectura a doua.

Elena Palii,
specialist

Elena Palii, specialist

II Activităţi organizatorice şi culturale
1. Şedinţele Comisiilor consultative de Preşedinţii
specialitate ale Consiliului orăşenesc.
comisiilor,
Secretarul
Consiliului
orăşenesc, Vasile
Covaş

Secretar interimar al
Consiliului orăşenesc

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-07
din 29 septembrie 2014
Cu privire la transmiterea
în proprietate
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 subdiviziunelor, clădirelor, construcţiilor mijloacelor fixe şi altor active”, 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 APL Ialoveni în proprietatea Statului, teren
pentru construcţii, situat în or. Ialoveni, str. Gagarin nr. 2/3, nr. cadastral5501209.386, suprafaţa de 0,37 ha, pentru construcţia Unităţii de salvatori şi
pompieri Ialoveni.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05 - 08
din 29 septembrie 2014
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. d/o

Amplasarea

Nr.
cadastral
5501...

Suprafa
ţa
(ha)

Destinaţia

1. Şos. Chişinău-Hînceşti
201.177
0.1000
Sub construcţii
2. Şos. Chişinău-Hînceşti
201.178
0.0800
Sub construcţii
3. Şos. Chişinău-Hînceşti
201.179
0.0800
Sub construcţii
4. Şos. Chişinău-Hînceşti
201.180
0.0300
Sub construcţii
5. Str. A. Cristea
203.634
0.0200
Sub construcţii
6. Str. A. Cristea
203.635
0.0500
Sub construcţii
7. Str. Brăila
204.818
0.0150
Sub construcţii
8. Str. Brăila
204.819
0.0160
Sub construcţii
9. Str. M. Viteazul
209.444
0.1000
Sub construcţii
10. Str. Braşov
204.817
0.0150
Sub construcţii
11. Str. Constanţa
204.820
0.0160
Sub construcţii
12. Str. Păcii
210.306
0.0300
Sub construcţii
13. Str. V. Alecsandri
211.225
0.0510
Sub construcţii
14. Str. V. Alecsandri
211.479
0.0170
Sub construcţii
15. Str. Gagarin
214.142
0.2098
Sub construcţii
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav
Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Gheorghe Stegărescu

Valentin Bogos

Preţ iniţial
(lei)

140 000
110 000
110 000
40 000
27 000
67 000
22 000
22 000
140 000
22 000
22 000
40 000
68 000
23 000
280 000

D E C I Z I E Nr. 05-09
din 29 septembrie 2014
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:
Nr.
d/o
1.
2.
3.
2.

Amplasarea
Str. Grigore Vieru
Sect.106
Sect.106

Suprafaţa
(ha)
0.3800
3.4000
0.9000

Destinaţia
Sub construcţii
Agricol
Agricol

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

Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-10
din 29 septembrie 2014

Cu privire la permiterea tăierii pădurilor
În conformitate cu art. 14 alin. (2) litera s) 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 permite tăierea rasă a pădurilor din sectoarul:
- 306 conturul 91, parchet 1 - suprafaţa 2,0 ha;
- 306 conturul 91, parchet 2 – suprafaţa 2,0 ha;
- 306 conturul 91, parchet 3 – suprafaţa 1,0 ha;
2. Se stabileşte taxa de realizare a masei lemnoase pentru pensionari, invalizi şi
familii socialmente vulnerabile, locuitori ai oraşului Ialoveni - 300 lei/metru ster.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-11
din 29 septembrie 2014

Cu privire la modificarea şi completarea
deciziei 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 modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni
nr. 02-11/3 din 11 aprilie 2013 Cu privire la modificarea şi completarea deciziei
Consiliului orăşenesc nr. 01-18 din 19 februarie 2013, cu cuvintele:
- Punctul 1 din decizie va avea următorul conţinut:
“Se acceptă transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului în
proprietatea publică a oraşului Ialoveni clădirile situate pe str. Ştefan cel Mare,
37, din oraşul Ialoveni cu numerele cadastrale:
5501207.254.01; 5501207.254.02; 5501207.254.03 şi a terenului aferent
acestora cu numărul cadastral 5501207.254, suprafaţa de 0.1386 ha.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe
Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-12
din 29 septembrie 2014

Cu privire la schimbarea
destinaţiei construcţiei
Avînd în vedere cererea proprietarului bunurilor imobile ÎCS ”FIMConstruction” SRL, înregistrată cu nr. 642 din 24.09.2014 şi în temeiul
prevederilor, pct. 2, 18, 27, 29 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306
din 30.03.2000 privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei
construcţiilor şi amenajărilor, în conformitatea cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd avizul
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite schimbarea destinaţiei construcţiei proprietate privată cu nr. cadastral
5501215379.01, din construcţie de sănătate, asistenţă socială în complex locativ cu
obiective de menire social-culturale, cu suprafaţa totală de 8135.2 m.p., amplasat
în or. Ialoveni, str. Spartac f/n.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Stog,
arhitect-şef al or. Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

D E C I Z I E Nr. 05-12
din 29 septembrie 2014

Cu privire la schimbarea
destinaţiei construcţiei
Avînd în vedere cererea proprietarului bunurilor imobile ÎCS ”FIMConstruction” SRL, înregistrată cu nr. 642 din 24.09.2014 şi în temeiul
prevederilor, pct. 2, 18, 27, 29 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306
din 30.03.2000 privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei
construcţiilor şi amenajărilor, în conformitatea cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd avizul
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite schimbarea destinaţiei construcţiei proprietate privată cu nr. cadastral
5501215379.01, din construcţie de sănătate, asistenţă socială în complex locativ cu
obiective de menire social-culturale, cu suprafaţa totală de 8135.2 m.p., amplasat
în or. Ialoveni, str. Spartac f/n.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Stog,
arhitect-şef al or. Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă

Gheorghe Stegărescu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Valentin Bogos

