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În ziua de  din    din  11 iunie 2012 

      a avut loc şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni.    

Preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul Ion Cujba 

 

 

 

Consilierii locali au adoptat următoarele decizii:  

 

 

                                                     Decizia nr. 05-01    

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, in temeiul art.14 pct.(2) litera n) al Legii 

nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni 

D E C I D E :          

  I.   Se alocă __465.0__mii lei din supravenit,  pentru urmatoarele cheltuieli:  

 80.0 mii lei – amenajarea parcării şi căii de acces la Şcoala de arte. 

 36.0 mii lei – procurarea tehnicii de calcul pentru aparatul administrativ  (xerox, 

imprimanta,  calculator) 

20.0 mii lei – calculator cu imprimanta, pian pentru Gradiniţa nr.5  

70.0 mii lei – lucrări cadastrale. 

40.0 mii lei – cheltuieli conform contractelor de prestari servicii la grupa 20 

(antrenor al echipei de fotbal, padurar, specialist pentru reglementarea 

regimului funciar) . 

30.0 mii lei – cheltuieli pentru participarea echipei sanitare la competiţiile 

raionale şi republicane (echipament, diurne, premierea participantilor)    

         40.0 mii lei – participarea echipelor sportive la competiţii (Campionatul şi Cupa 

Republicii Moldova la fotbal-tenis, Campionatul şi Cupa Republicii Moldova la 

fotbal pe plajă)  

 

5.0 mii lei – ajutor material unic d-ei Valentina Sacara, consilier orăşenesc în 

legatură cu decesul mamei. 

94.0  mii lei – reparaţii curente la instituţii, inclusiv: 

               50.0 mii lei – Gradiniţa nr.1 ,,Andrieş” 

               11.0 mii lei – Gradiniţa nr.3 ,,Lăstărel” 

               33.0 mii lei – Biblioteca orăşenească 

10.0 mii lei- construcţia WC la Gradiniţa nr.5  ,,Licurici” 

10.0 mii lei- construcţia WC la stadionul orăşenesc 

30.0 mii lei – lucrări geodezice pentru studiul de fezabilitate, evacuarea apelor 

uzate din oraşul Ialoveni.  

 II. Se alocă _134.3__mii lei din soldul disponibil format la 01.01.2012 pentru 

urmatoarele cheltuieli: 
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 90.0 mii lei – Cheltuieli curente pentru aparatul administrativ, inclusiv:   

              11.0 mii lei – mărfuri şi servicii 

              5.0 mii lei –reparaţii curente 

              20.0 mii lei – reparaţia şi deservirea  utilajului şi tehnicii de calcul. 

              2.0 mii lei – reciclarea cadrelor 

              10.0 mii lei – deservirea programelor şi servicii de  Internet 

              2.0 mii lei – salubritatea 

              40.0 mii lei - achitarea cheltuielilor conform contractelor de prestari 

servicii 

            ( specialist in probleme de încorporare, specialist in relatii cu publicul; 

specialist în construcţii) 

    10.0 mii lei – ajutor unic familiei  Alinei Cemîrtan pentru instalarea 

monumentului dnei Ana Muntean 

    3.0 mii lei – ajutor unic pentru Condrea I. 

    2.3 mii lei – întreţinerea 0.25 de unitate de asistentă medicală la Grădiniţa 

„Licurici” începînd cu 01.07.2012. 

    29.0  mii lei – indemnizaţii pentru consilieri. 

 

III.     Se modifica suma de 4737.3 mii lei cu 4227.3 mii lei din  punctul I al 

deciziei Consiliului orăşenesc nr.03-04 din 22 martie 2012, inclusiv se 

modifica urmatoarele sume: 

            330.0 mii lei cu 164.9 mii lei - contribuţia primariei la proiectul finanţat 

de Fondul Ecologic al Republicii Moldova pentru obiectul ,,Construcţia 

staţiei de pompare a apelor menagere din or.Ialoveni” 

            653.0 mii lei cu 318.1 mii lei - contribuţia primăriei la subproiectul 

finanţat de FISM pentru obiectul ,,Construcţia trotuarelor din 

or.Ialoveni” 

            Se abrogă  suma de 10.0 mii lei , alocată pentru instalarea monumentului 

in memoria dnei A.Muntean ca fiind ilegală. 

 

   IV.    Se aloca 1877.00 mii lei din transferurile primite din bugetul raional 

pentru: 

1377.0  mii lei- cheltuieli curente pentru întretinerea  Gradiniţei ,,Licurici” 

165.1  mii lei- contributia primariei la proiectul finanţat de fondul Ecologic al 

Republicii Moldova pentru obiectul ,,Construcţia staţiei de pompare a 

apelor menagere din or.Ialoveni” 

334.9 mii lei- contribuţia primăriei la subproiectul finanţat de FISM pentru 

obiectul ,,Construcţia trotuarelor din or.Ialoveni” 

V. Se majorează planul la mijloce speciale pentru urmatoarele instituţii:  
Instituţia Art/alin. Suma (mii lei) Tip m/s 

Şcoala primară 113.45 6.2 2 

Gimnaziu 113.03 2.0 1 

Aparatul admin 113.03 6.0 1 
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Gradiniţa 

,,Licurici” 

113.09 70.0 1 

 

__________________________________  

 
 

Decizia nr.05-02 

 Cu privire la rezultatele inspecţiei financiare tematice la Primăria oraşului 

Ialoveni. (Raportor: Galina Caracuian, contabil şef al Primăriei) 

               

         Serviciul control financiar şi revizie a efectuat inspectarea financiară 

tematică la Primăria oraşului Ialoveni, privind corectitudinea executării bugetului la 

partea de cheltuieli, formarea datoriilor neacoperite de surse financiare, precum şi 

gestionarea patrimoniului public şi a constatat următoarele: 

În încălcarea prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în perioada 01.01.2011 – 

01.04.2012, în lipsa deciziei Consiliului orăşenesc au fost transmise în arendă 

încăperi nelocuibile cu o suprafaţă totală de 232 m2, inclusiv SRL „Ravs Auto” – 

32.5 m2 şi Clubul Taekwondo „Adonai” – 200 m2. 

În încălcarea prevederilor art. 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 

282 din 27.12.2011, în perioada 01.03.2011 – 01.04.2012, conform contractului de 

arendă a spaţiului nelocuibil, încheiat cu SRL „Ravs Auto”, a fost diminuată plata de 

arendă (în rezultatul diminuării suprafeţei transmise în arendă) în sumă de 0,4 mii lei.  

De asemenea, în perioada nominalizată, n-au fost calculate şi înaintate spre 

plată Comisariatului de poliţie oraşul Ialoveni (Secţia de poliţie or. Ialoveni) 

serviciile comunale (energie electrică, serviciile de apă şi canalizare, gaze) în sumă de 

24,7 mii lei. 

În scopul lichidării depistate în cadrul inspectării financiare şi în temeiul pct. 7 

lit. j)  din Regulamentul Serviciului control financiar şi revizie, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010, art. 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE: 

1. Se ia act de faptul, că SRL”Ravs Auto”în perioada inspectării financiare a 

achitat la bugetul oraşului suma de 0,4 mii lei pentru arenda spaţiului 

nelocuibil. 

2. Dna Galina Caracuian, contabilul şef va întreprinde măsurile de rigoare întru 

încasarea plăţii pentru serviciile comunale în sumă de 24.7 mii lei. 

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

Caracuian, primarul oraşului Ialoveni. 
 

 

        _____________________________________________ 
 

 

Decizia nr.05-03 
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Cu privire la preluarea la balanţa Primăriei a unui bun. 

(Raportor: Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.) 

 
În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523 – XIV din 16 iulie 1999 Cu privire 

la proprietatea publică a unităţii administrativ – teritoriale, art. 14 alin. (1) lit. b) al 

Legii nr. 121 – XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice, art. 14 alin. (1) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE: 

1. Se preia la balanţa Primăriei oraşului Ialoveni de la balanţa Î.M. 

„Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” aflat în gestiune economică 

următorul bun: 

Tractor T – 130 – 151958,37 lei. 

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina 

Caracuian, contabil – şef. 

                                   _________________________________________  

 

 
Decizia nr.05-04 

 Cu privire la  aprobarea acordului de colaborare dintre oraşul Ialoveni, raionul 

Ialoveni, Republica Moldova şi oraşul Gliboca, regiunea Cernăuţi, 

Ucraina.  Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. k) şi art. 29 alin. (1) lit. n) ale Legii 436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de Colaborare dintre oraşul Ialoveni, raionul Ialoveni, 

Republica Moldova şi oraşul Gliboca, regiunea Cernăuţi, Ucraina semnat la 

28 mai 2012. 

2. Se împuterniceşte dul Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni a 

semna pentru şi în numele oraşului Ialoveni Acordul de Colaborare prevăzut 

în pct. 1. 

 

_____________________________________ 

 
Decizia nr.05-05 

   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 nr. 61 din 
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29.01.1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor 

imobile, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE: 

1. Se formează următoarele bunuri imobile: 

Nr. d/o Amplasarea Suprafaţa (ha) Destinaţia 
1 Str. Timisoara      0.0600 Sub construcţii 
2 Str. Timişoara       0.2440 Sub construcţii 
3 Str.Basarabia         0.1577 Sub construcţii 
4 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
5 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
6 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
7 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
8 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
9 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
10 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
11 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
12 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
13 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
14 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
15 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
16 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
17 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 

18 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
19 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
20 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
21 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
22 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
23 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
24 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
25 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
26 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
27 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 
28 Str. Victoria 0.0600 Sub construcţii 

 

2 Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Veaceslav Cernat,  

viceprimarul oraşului Ialoveni. 

                            _______________________________________ 

 

 

Decizia nr.05-06 
 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: Ion Cujba, preşedintele şedinţei. 

În temeiul art. 20 alin. (1) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 
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DECIDE: 

      1.  Se desemnează dna Nina Goncearova, consilier orăşenesc, să semneze 

deciziile Consiliului orăşenesc din 11 iunie 2012 în cazul în care preşedintele şedinţei 

dul Ion Cujba se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

                               ____________________________________ 

 

Decizia nr. 05-07 
 Cu privire la vînzarea autospecialelor.  

 Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

       

            În conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI  din  28.12.2006 

privind administraţia publică locală şi în baza demersului ÎMGLC Ialoveni, Consiliul 

orăşenesc Ialoveni 

DECIDE: 

1. Se permite vînzarea  autospecialelor de către ÎMGLC Ialoveni : 

a) Autocatofalca PAZ-672, anul fabricaţiei 1987; 

b) Autoturizm UAZ – 469 B, anul fabricaţiei 1977; 

c) Autoturizm Wolksvagen GOLF, anul fabricaţiei 1988, 

   la preţul conform evaluărilor efectuate de persoane cu drept de evaluare. 

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

Caracuian, primar al or. Ialoveni. 

 

__________________________________ 
 

Decizia nr.05-08 
 Cu privire la  transmiterea în proprietate a unui teren. 

 Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

În conformitate cu art.2 alin (1,5) al Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind 

terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, punctul 2 subpunctul 2 şi punctul 4 

subpunctul 1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 688 din 09.10.1995 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a 

subdeviziunelor, clădirelor, construcţiilor mijloacelor fixe şi altor active, demersului 

preşedintelui raionului Ialoveni nr. 02/1-7-212 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 transmite gratuit din proprietatea oraşului Ialoveni în proprietatea 

Consiliului raional Ialoveni terenul cu nr. cadastral 5501209.428,                  

str. Basarabia 2/1, suprafaţa de 0,2 ha, pentru construcţia Centrului de zi şi 

serviciului asistenţa psihopedagogică. 

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

Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 
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                     _____________________________________________ 

 

 

Decizia nr.05-09 
Cu privire la organizarea lucrărilor publice.  

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 102 – XV din 13.03.2003 privind 

ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc 

de muncă, 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 organizează pe teritoriul oraşului Ialoveni lucrări publice pentru refacere şi 

întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări de folos 

public. 

2. Se alocă din mijloacele bugetului oraşului Ialoveni şi din alte mijloace alocate 

conform legislaţiei (investiţii, granturi, mijloacele sponsorilor direcţionate spre 

dezvoltarea comunităţii) cheltuielile aferente realizării unor programe care au 

ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rîndul şomerilor în vederea 

executării de lucrări publice de interes pentru autorităţile administraţiei publice 

locale cîte 700 lei /pentru o persoană/ pentru 5 persoane, pentru 7 luni, în total 

24500 lei. 

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

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

                             __________________________________________ 

 

 

Decizia nr.05-10   
 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 Alexandr Prisac de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, conform cererii depuse. 

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni. 
3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă Comisiei Electorale Centrale. 

 
                ____________________________________________________ 
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DEMERSUL FRACŢIUNII PLDM  

DIN CADRUL CONSILIULUI ORĂŞENESC IALOVENI 

 

În legătură cu situaţia deplorabilă a segmentului de drum Ialoveni – Mileştii – 

Mici, destinaţia IS Combinatul de vinuri Mileştii – Micii şi avînd în vedere că 

întreprinderea menţionată este o veritabilă carte de vizită a Republicii Moldova, 

amplasată în apropierea capitalei şi este selectată drept itinerar turistic pentru 

delegaţiile oficiale, grupuri turistice internaţionale şi locale, fracţiunea PLDM din 

cadrul Consiliului orăşenesc Ialoveni şi Primarul oraşului, vine cu propunerea de a 

înainta un demers către Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul 

Republicii Moldova de a urgenta acţiunele de reabilitare a segmentului de drum 

Ialoveni – Mileştii – Mici, destinaţia IS, Combinatul de Vinuri de calitate Mileştii – 

Mici. 

Aprobat la şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni din 11 iunie 2012. 

 


