
În ziua de  9 februarie 2012 a avut loc şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni.   

Preşedinte al şedinţei a fost ales dna Valentina Sacara. 

 

Consilierii locali au adoptat următoarele decizii:  

 

 

Decizia nr. 02-01 

Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2011. 

Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef. 

 

Examinînd raportul prezentat de dna Galina Caracuian, contabil-şef, privind 

executarea bugetului oraşului pe anul 2011, în conformitate cu prevederile art. 29 al 

Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi art. 14 

alin. 2 litera n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de 

specialitate pentru economie, buget şi finanţe, juridică, pentru ordinea publică şi 

activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului oraşului pe anul 2011 la 

venituri în sumă de 24135,4 mii lei (anexa nr.1) şi cheltuielile în sumă de 

26010,7 mii lei (anexa nr.2) şi cheltuielile capitale şi de amenajare a teritoriului 

în anul 2011 (anexa nr.3). 

 

 ________________________________________________________________ 
 

Decizia nr.02-02 

 Cu privire la  executarea în aparatul primăriei a Legii nr. 190 – XIII din 19 iulie 

1994 cu privire la petiţionare. 

          Raportor:Tamara Castraşan, specialist pentru relaţii cu publicul. 

 

            Examinînd informaţia prezentată de Tamara Castraşan, specialist pentru relaţii 

cu publicul, cu privire la executarea în aparatul Primăriei a Legii nr. 190-XIII din 19 

iulie 1994 cu privire la petiţionare, Consiliul  orăşenesc constată că pe parcursul 

anului 2011 în adresa primăriei şi a Cosiliului orăşenesc au parvenit 1015 petiţii, 

inclusiv – 633 petiţii de la persoane juridice şi 382 petiţii de la persoane fizice. Din 

cele 633 petiţii ale persoanelor juridice: 301 sunt de la diferite instanţe de judecată, 58 

- Consiliul raional Ialoveni, 128 – agenţi economici, 146 petiţii de la instituţii şi 

organizaţii. Din cele 382 petiţii parvenite de la persoanele fizice, 43 petiţii sunt 

colective, ele se referă la dezvoltarea infrastructurii – reparaţia drumurilor, iluminarea 

străzilor, construcţia sistemelor de apeduct şi canalizare. Toate petiţiile au fost 

examinate în termeni stabiliţi de legislaţia în vigoare.  În temeiul art.14 alin (3) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd 

avizul pozitiv al Comisiei consultative  de specialitate juridică pentru ordinea publică 

şi activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

DECIDE:  



        1. Se ia act de informaţia privind executarea în aparatul Primăriei a Legii nr.  

            190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare. 

        2. Se obligă funcţionarii publici ca petiţiile adresate  Consiliului orăşenesc,  

            Primăriei să fie examinate în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare cu  

            ieşirea la faţa  locului, înaintînd proiecte  de decizii pentru a fi examinate  

            la şedinţele Consiliului orăşenesc. 

        3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vasile Covaş,  

            secretar al Consiliului orăşenesc. 

 

                          ____________________________________________  

Decizia nr.02-03 

Cu privire la acumularea impozitelor pe bunurile imobiliare de la persoanele 

fizice pe teritoriul oraşului Ialoveni pentru anul 2011.  

Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale. 

 
           Examinînd informaţia prezentată de dna Elena Condrea, specialist în 

problemele perceperii fiscale, cu privire la acumularea impozitelor pe bunurile 

imobiliare de la  persoanele fizice pe teritoriul oraşului pe anul 2010, Consiliul 

orăşenesc constată că pe anul 2011 şi restanţele pe anul 2010 urma să fie acumulate 

impozite în sumă de 861706 lei. Pe anul 2011 au fost acumulate impozite pe bunurile 

imobiliare în sumă de 662375, cu 199331 mai puţin faţă de impozitele calculate, ceea 

ce constituie 77 %. 

           Totodată s-au format restanţe la acumularea impozitelor în legătură cu erorile 

comise de OCT Ialoveni la calcularea sumelor şi suprafeţelor bunurilor imobile, nu s-

au efectuat modificări la înregistrarea proprietăţilor, impozitul a fost calculat pe case 

individuale unde nu există construcţii, calcul dublu pe unul şi acelaşi imobil. 

           În temeiul art.14 alin (2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi avînd în vedere avizele pozitive  ale Comisiei 

consultative  de specialitate pentru planificare, finanţe şi buget, în problemele de 

drept şi administraţie publice, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

D E C I D E:  

1. Se ia act de informaţia cu privire la acumularea impozitelor de pe bunurile 

imobiliare de la persoanele fizice pe teritoriul oraşului pe anul 2011. 

2. Specialiştii în problemele perceperii fiscale din cadrul Primăriei vor întreprinde 

măsuri suplimentare privind acumularea integrală a impozitelor pe bunurile imobile 

pe teritoriul oraşului pe anul 2011 şi 2012. 

 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, primarul oraşului. 

 

______________________________________________  

 

Decizia nr.02-04   
Cu privire la acceptarea modificării destinaţiei terenului. 

    Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 



 În scopul realizării proiectului privind crearea Parcului Industrial „International 

Industrial Park” şi constituirii întreprinderii administratoare a acestuia, în temeiul 

Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, Legii nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 135 din 

14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, proiectului Acordului de 

intenţii între SRL”TADDEI ENEGINEERING” şi Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

 

1. Se acceptă modificarea categoriei de destinaţie a terenului cu suprafaţa de 

5,4291 ha (cod cadastral nr. 5501301393) destinat creării Parcului Industrial 

„International Industrial Park”, cu condiţia că: 

- Cheltuielile cu privire la pregătirea dosarului cadastral în scopul 

modificării categoriei de destinaţie a terenului vor fi suportate de către 

Întreprinderea cu Capital Străin „TADDEI ENEGINEERING”SRL. 

- Cheltuielile pentru decopertarea stratului fertil a solului de pe terenul 

preconizat sub construcţia parcului industrial să fie acoperite de către 

Societatea cu Răspundere Limitată „International Industrial Park”ÎM; 
 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

                 ____________________________________________ 
 

 

Decizia nr. 02-05 

Cu privire la  stabilirea unei taxe locale noi. 

Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei. 

 
Întru executarea Legii nr. 267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în temeiul art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni 

D E C I D E : 

 

3. Se stabileşte pe teritoriul oraşului Ialoveni începînd cu 13 ianuarie 2012 o 

taxă locală nouă: 

a) Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor de 

la 100 - 500 lei pe lună. 

4. Se exclude din decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 04-05 din 

11.11.2011 sintagma: comercializarea sezonieră pe teritoriul oraşului a 

fructelor, legumelor, peştelui sau a altor mărfuri – 100 – 500 lei. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

                      ______________________________________ 

 

 



Decizia nr. 02-06 
Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orăşenesc                         

pentru trimestrul II 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 şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative 

de specialitate juridice, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice 

locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II 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  Vasile 

Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc. 

                                                        

 Anexă 

la decizia Consiliului orăşenesc nr. 02-06 

din  09  februarie  2012 

 

 

Planul de activitate 

a Consiliului orăşenesc Ialoveni 

pentru trimestrul II al anului 2012 

 

 

Data Specificarea chestiunii Responsabil de 

pregătire 

Raportor 

 

I Şedinţa  Consiliului  orăşenesc 
mai 1. Cu privire la situaţia creată în 

instituţiile preşcolare şi 

preuniversitare din oraşul 

Ialoveni. 

 

Comisia pentru 

învăţămînt, 

protecţie socială, 

sănătate publică 

şi muncă, 

cultură, tineret şi 

sport. 

Gheorghe 

Caracuian, 

Primarul oraşului 

Ialoveni 

 

II Activităţi organizatorice şi culturale 
 

 
1. Festivităţi consacrate 

zilelor naţionale şi 

profesionale. 

2. Şedinţele Comisiilor 

consultative de specialitate 

ale Consiliului orăşenesc. 

Aparatul 

primăriei 

 

Preşedinţii 

comisiilor 

 

___________________________________________________ 



 

Decizia nr.02-07 

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare. 

Raportor: Elena Palii, specialist pentru planificare. 

 

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 administratia publică locală, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni 

 

D E C I D E :          

I. Se aloca _243.7__ mii lei din soldul disponibil format la 01.01.2012, pentru 

urmatoarele cheltuieli: 

22.7 mii lei – acordarea ajutorului unic pentru participanţii la conflictul armat din 

Tansnistria. 

1.0 mii lei – ajutor unic pentru Nicolae Gorceac, invalid la conflictul armat din 

Tansnistria. 

4.0 mii lei - acordarea ajutorului unic pentru veteranii de război din Afganistan. 

3.0 mii lei – ajutor unic dnei Sanduta Larisa în legătură cu decesul fiului. 

10.0 mii lei-  ajutor unic familiilor care au sarbatorit ,,Nunta de aur”. 

3.0 mii lei – pentru efectuarea dezinfecţiilor în focarele de tuberculoză. 

200.0 mii lei –aparatul administrativ pentru art.113.00 ,, Plata mărfurilor şi 

serviciilor” inclusiv: 

                               -   20.0 mii lei - gaze naturale 

- 40.0 mii lei - rechizite de birou si obiecte de uz casnic   

- 20.0  mii lei – servicii de telefonie inclusiv 17 mii lei pentru 

telefonie mobilă 

- 80.0 mii lei – benzină, reparaţia automobilelor, piese de 

schimb 

- 10.0 mii lei -   servicii pentru deservirea tehnicii de calcul 

- 30.0 mii lei – servicii pentru deservirea cazangeriilor 

II. Se redistribuie planul de cheltuieli la urmatoarele instituţii cu restabilirea 

ulterioară instituţiilor corespunzătoare. 
Instituţia Art/alin Suma (mii lei) Denumirea articolului 

Gradiniţa ,,Andrieş” 113.00 -10.0 Plata mărfurilor şi serviciilor 

Gradiniţa ,,Lăstărel” 113.00 -50.0 Plata mărfurilor şi serviciilor 

Şcoala primară 113.00 -25.0 Plata mărfurilor şi serviciilor 

Gimnaziu 113.00 -30.0 Plata mărfurilor şi serviciilor 

Liceul teoretic ,,Ana 

Muntean” 

113.00 -50.0 Plata mărfurilor şi serviciilor 

Şcoala de arte 113.00 -40.0 Plata mărfurilor şi serviciilor 

Cultura 08.02.89 113.00 -80.0  

Gradinita nr.5 113.00 +65.0 Plata mărfurilor şi serviciilor 

 242.00 +220.0 Procurarea utilajului 

 

III. Se alocă  242.0  mii lei din mijoacele incasate la vinzarea terenurilor, 

proprietatea publică locală pentru: 



150.0 mii lei - procurarea unui automobil de serviciu  

60.0 mii lei – lucrări cadastrale 

32.0 mii lei – contribuţia primăriei la proiectul pentru instalarea tuburilor solare 

la grădiniţa de copii nr. 5 „Licurici”. 

                            ______________________________________ 
 

Decizia nr.02-08 
Cu privire la includerea în lista bunurilor imobile pasibile de privatizare şi 

aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare a bunului imobil din 

02.01.2012. 

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, 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 licitaţiei conform tabelului : 

 
N

r 

d/

o 

Amplasarea Nr. 

cadastr. 

5501… 

Suprafa

ţa 

ha  

Destinaţia Preţ 

iniţial 

(lei) 

Preţ final 

(lei) 

 

Cumpărător 

 

 

1. Str. Moldova 203.577 0.1500 Sub 

construcţii 

193 765 222 829 Gonţa Zinaida 

 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav 

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

               ______________________________________ 

 

Decizia nr. 02-09 

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. Ialoveni   1.0671 Sub construcţii 



2.  Str. Al. cel Bun              0.8000 Sub construcţii 

   3 Str. Moldova                 1.2574 Sub construcţii 

  4 Str. Al. Cristea 0.2000 Sub construcţii 

  5 Str. Al. Cristea 0.0600 Sub construcţii 

  6 Str. Al. Cristea 0,0600 Sub construcţii 

  7 Str. Grigore Vieru 0.2000 Sub construcţii 

  8 Str.Al. cel Bun            0.0518 Sub construcţii 

  9 Str. Prieteniei              0.0100 Sub construcţii 

  10 Str. Gagarin                0.1004 Sub construcţii 

  11 Str. Mihai Viteazu 0.3500 Sub construcţii 

  12 Str. Mihai Viteazu 0.1700 Sub construcţii 

  13 Str. Mihai Viteazu 0.1206 Sub construcţii 

  14 Str. Basarabia 0.2000 Sub construcţii 

  15 Str. Basarabia 0.1675 Sub construcţii 

  16 Str-la. Mihai Viteazu 0.3200 Sub construcţii 

  17 Str-la. Mihai Viteazu 0.3700 Sub construcţii 

  18 Sectorul 104 0.2000 Agricol  

  19 Sectorul 104 0.2500 Agricol  

  20 Sectorul 104 0.3200 Agricol  

  21 Sectorul 104 0.2000 Agricol  

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui                   

Veaceslav Cernat,  viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

____________________________________ 

 

 
Decizia nr.02-10 

Cu privire la reevaluarea planului strategic de dezvoltare al oraşului Ialoveni. 

Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

       În conformitate cu prevederile art. 14  pct. (2) lit.(p) al Legii nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală şi necesitatea de a actualiza planul 

strategic de dezvoltare socio-economic a oraşului, în scopul identificării noilor acţiuni 

pentru o perioadă nouă, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă planul strategic reevaluat de dezvoltare socio-economic a oraşului 

Ialoveni, în variantă actualizată, pentru perioada anilor 2012-2015. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

________________________________________________________ 

 



 
Decizia nr. 02-11 

Cu privire la aprobarea regulamentului privind participarea cetăţenească. 

Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 
În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

 

1. Se aprobă regulamentul privind participarea cetăţenească în soluţionarea 

problemelor de interes local pentru anii 2012-2015 (se anexează). 

2. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 14-07 din 16.08.2007 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind participarea cetăţenească. 

3. Decizia în cauză se publică în Curierul de Ialoveni. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui 

Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

                          _______________________________  
 

Decizia nr. 02-12 

Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr. 04-06 din 11 noiembrie 2011. 

Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei. 

 

 În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului Fiscal nr. 93 – XV din 01 

aprilie 2004, Legea nr. 267 din 23.12.2011 unde au fost operate unele modificări şi 

completări ale Codului fiscal RM, 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 patrimoniu public local 

şi juridică pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale, Consiliul 

orăşenesc Ialoveni  

D E C I D E : 

 

1.Se aprobă modificările ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr. 04-06 din 11 noiembrie 2011 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului 

funciar pentru anul 2012, după cum urmează: 

a) Punctul 2.2 se modifică cota impozitului de 0,02% şi va avea următorul 

cuprins: Ipozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente 

şi case de locuit individuale) în proporţie de 0.05% din costul bunurilor 

imobiliare şi pentru terenurile agricole cu construcţiile amplasate pe ele, 

cu stabilirea cotelor de 0,1%. 
 

2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Elena 

Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale. 
             ______________________________________________________________ 

 



Decizia nr. 02-13 

Cu privire la selectarea şi aprobarea propunerii de subproiect şi asigurarea 

contribuţiei. 

Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 
  În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, reieşind din procesele – verbale ale focus – 

grupurilor organizate cu populaţia din oraş şi avînd în vedere avizele pozitive ale 

Comisiilor consultative de specialitate pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniul 

public local, juridică, pentru ordinea pubică şi activitatea administraţiei publice 

locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

 

1.Se selectează şi se aprobă propunerea de subproiect în cadrul cererii de Grant – 

Amenajarea parcului public „Sfatul Ţării” şi construcţia trotuarelor de pietoni pe 

străzile: Grigore Vieru, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare din oraşul 

Ialoveni. 

2.Se garantează contribuţia în bani a comunităţii de minim 15% din valoarea 

Grantului acordat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). 

3.Se aprobă componenţa Agenţiei de Implementare a subproiectuluiu în 

următoarea componenţă: 

1. Cernat Veaceslav – preşedinte; 

2. Caracuian Galina – contabil; 

3. Holban Ion – specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri; 

4. Tozlovanu Sorin – consilier orăşenesc; 

5. Condrea Igor  – consilier orăşenesc; 

6. Ciobanu Natalia  – consilier orăşenesc; 

7. Ursu Mihail – consilier orăşenesc; 

 

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav 

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 
        _____________________________________________________________________ 

 
 

Decizia nr. 02-14 

Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului orăşenesc nr. 01-06 

din 17 iunie 2011. 

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc . 

 
În conformitate cu pct. 8-10 ale Regulamentului – cadru privind constituirea şi 

funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457 – XV din 

14.11.2003 în temeiul art. 14 alin. (2) litera w) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei 

consultative de specialitate juridice, pentru ordinea publică şi activitatea 

administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoven 



 

DECIDE: 

1. Se operează modificări în decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 01-06 din 

17 iunie 2011 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate 

pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului orăşenesc Ialoveni” după 

cum urmează: cuvintele „Măciucă Mihail, consilier orăşenesc” se substituie cu 

cuvintele „Prisac Alexandr, consilier orăşenesc”, Comisia pentru buget, 

economie, finanţe şi patrimoniul public local, şi cuvintele „Maciuca Mihail, 

consilier orăşenesc” se substituie cu cuvintele „Ursu Mihail, consilier 

orăşenesc”, Comisia juridică, pentru ordinea publică şi activitatea 

administraţiei publice locale. 

                            ________________________________________ 

 
Decizia nr.02-15 

Cu privire la stabilirea programului de lucru în regim non-stop. 

Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei. 

 

    Avînd în vedere 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. (3) al Legii nr.436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd vedere avizul 

pozitiv  al Comisiei consultative de specialitate juridice, pentru ordinea publică şi 

activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

D E C I D E:  

1. Se stabileşte programul de lucru în regim nonstop a unităţilor comerciale şi/sau 

de prestări servicii de deservire socială următorilor agenţi economici: 

                      1. SRL”Domen Auto” , servicii taxi                

                 2. SRL”Crisvalnin” , bar-biliard 

                 3. SRL”Gicu&Rustăm” , bar  

                 4. SRL”Bialtrans-Com”, parcare specială   

                 5. Î.I. „Gamarţa – Eşanu Sandu”, bar            

    2.  Agenţii economici la care se stabileşte programul de lucru în regim nonstop       

         mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită. 

    3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Bogos Valentin,    

         juristul primăriei. 

 

__________________________________________ 

 
Decizia nr. 02-16 

Cu privire la constituirea comisiei. 

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

    În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni  



 

D E C I D E : 

1. Se constituie comisia Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru verificarea listelor 

persoanelor care sunt membri a ÎPL”Franionis” , în următoarea componenţă: 

1. Oleg Caracuian, consilier orăşenesc 

2. Nina Goncearova, consilier orăşenesc 

3. Vladimir Cernat, consilier orăşenesc 

4. Valeriu Ţurcanu, consilier orăşenesc 

5. Valentin Bogos, juristul primăriei 

 

2. Comisia va prezenta la şedinţa următoare a Consiliului orăşenesc rezultatele 

verificării. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

__________________________________________________________ 

 
Decizia nr.02-17 

Cu privire la aprobarea planului de durabilitate. 

Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

D E C I D E : 

 

1. Se aprobă planul de durabilitate a subproiectului – Amenajarea parcului 

public „Sfatul Ţării” şi construcţia trotuarelor de pietoni pe străzile: Grigore 

Vieru, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare din or. Ialoveni (se anexează). 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui 

Veaceslav Cernat, viceprimar al oraşului Ialoveni. 

________________________________________________  

 

 

Decizia nr. 02-18 
Cu privire la aprobarea modificărilor în anexa la decizia Consiliului orăşenesc 

nr. 06-08 din 19 octombrie 2010. 

Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei. 

 
    În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului Fiscal nr. 93 – XV din 01 

aprilie 2004, art. 4 alin (1) al Legii nr. 435 – XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă,  art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 5 al Legii nr. 397 – XV din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale şi avizele pozitive ale Comisiilor 

consultative de specialitate pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniul public 

local, juridică pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni 

D E C I D E : 



 

1. Se aprobă modificările ce se operează în anexa la decizia Consiliului orăşenesc 

nr. 07-08 din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a unităţilor 

comerciale şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul oraşului Ialoveni 

după cum urmează: 

1. Punctul 1.1 propoziţia Legea nr. 749-XVI din 23.02.1996 „Cu privire la 

comerţul interior” se exclude şi se adaugă Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu 

privire la comerţul interior”, cuvintele Hotărîrile Guvernului Republicii 

Moldova nr. 49 din 24.01.1994 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale 

comerţului şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii 

antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova” se substituie cu 

Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „cu privire la desfăşurarea 

comerţului cu amănuntul”; 

2. În puctul 1.1 cuvintele Hotărîrea Guvernului 1508 din 21.11.2002 „Cu privire 

la aprobarea Nomenclatorului – tip al unităţilor de comerţ cu amănuntul”; se 

exclud. 

3. Punctul 5.1 propoziţia „Programul de lucru al unităţilor comerciale şi/sau de 

prestări servicii – între orele 8.00 – 22.00, iar al unităţilor de alimentaţie 

publică – pînă la ora 23.00 se stabileşte de către conducătorii întreprinderilor” 

se substituie cu propoziţia : Programul de lucru al unităţilor comerciale 

şi/sau de prestări servicii – între orele 7.00 – 22.00, iar al unităţilor de 

alimentaţie publică – pînă la ora 23.00 se stabileşte de către conducătorii 

întreprinderilor. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2012. 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dl Bogos Valentin, 

jurist. 

_____________________________________________________  

 

 
Decizia nr. 02-19 

Cu privire la scutirea de plata datoriilor acumulate la bugetul oraşului. 

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

DECIZIE 
 

 În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi avînd în vedere demersul nr. 307 din 30.01.2012 al 

directorului ÎM”Piaţa Agroindustrială Ialoveni”, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

 

1. Se scuteşte ÎM”Piaţa Agroindustrială Ialoveni” de plata datoriilor acumulate 

la bugetul oraşului pe anii 2010 şi 2011 în sumă de 130240 lei. 

2. Sursa de acoperire a scutirii – supravenituri, art. 111.00. 



3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

                                    ______________________________________________ 

 

Decizia nr. 02-20 
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. 

Raportor: Valentina Sacara, 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 09 februarie 2012 în cazul în care preşedintele şedinţei dna 

Valentina Sacara se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

       __________________________________________________ 

 
Decizia nr. 02-21 

Cu privire la numirea în funcţie. 

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, şi avînd în vedere procesul – verbal nr. 2 din 27 ianuarie 

2012 al comisiei de concurs, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

 

1. Se numeşte dnul Serghei Cernat în funcţie de şef al ÎM „Piaţa Agroindustrială 

Ialoveni” începînd cu 10.02.2012. 

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanei vizate şi colectivului 

întreprinderii municipale. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

                               _______________________________  

 
Decizia nr.02-22 

Cu privire la aprobarea statutului Întreprinderii Mixte „International 

Industrial Park” Societatea cu Răspundere Limitată. 

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 



În temeiul art. 14 alin. (2) litera m) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

 

1. Se aprobă statutul Întreprinderii Mixte „International Industrial Park” 

Societate cu Răspundere Limitată (se anexează). 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 
 

                       ____________________________________ 

 

 
Decizia nr. 02-23 

Cu privire la transmiterea încăperii clubului sportiv „Voinicel”. 

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

    În temeiul art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

 

1. Se transmite de la balanţa ÎM”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” la 

balanţa Şcolii sportive a raionului Ialoveni în gestiune economică încăperea 

clubului sportiv „Voinicel”. 
 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

                             ___________________________________ 

 

 

 
Decizia nr. 02-24 

Cu privire la aprobarea actului de inventariere a clădirii proprietate a Direcţiei 

raionale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine 

animală. 

Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 
În conformitate cu prevederile art. 14 alin (2) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 523-XIV din 16 

iulie 1999 privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale,  Hotărîrii 

Guvernului Republici Moldova nr. 162 din 19.02.2004 despre unele măsuri privind 

inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 



DECIDE : 

1. Se  aprobă Actul de inventariere a clădirii ce aparţine cu drept de proprietate 

Direcţiei raionale sanitar – veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine 

animală Ialoveni (Anexa nr. 1) 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină  dlui Veaceslav 

Cernat, viceprimar al oraşului Ialoveni. 
 

Anexa nr. 1 

La Decizia Consiliului orăşenesc 

Nr 02-23 din 09.02.20 
 

          ACT 

despre inventarierea clădirilor, proprietate imobiliară a 

Direcţiei raionale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală 

Ialoveni, conform situaţiei la 01.01.2012 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

imobilului 

Adresa Suprafaţa 

teritoriului 

Suprafaţa 

construcţiei 

Cine 

gestionează 

1. Clădire 

administrativă 

Str. 

Ialoveni nr. 

1/1 

1,0671 ha 714,5 m.p. Direcţia 

raională 

sanitar-

veterinară şi 

pentru 

siguranţa 

produselor de 

origine 

animală 

Ialoveni 

 

Veaceslav Cernat – viceprimar al oraşului Ialoveni 

Alexei Paladi – Şef DRS-VSPOA Ialoveni 

Holban Ion – specialist în costrucţii, gospodărie comunală şi drumuri 

 

   

 
Secretar al Consiliului orăşenesc                             Vasile Covaş 


