
 

 

D E C I Z I E  nr. 04 - 01 

din 11 iulie 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 

 

D E C I D E :       

I. Se alocă 3232.2 mii lei din supravenit pentru următoarele cheltuieli:  

600.0 mii lei - reparaţia străzii A. Cristea. 

240.0 mii lei - reparaţia străzii Valea Crucii. 

1200.0 mii lei - reparaţia străzilor Viilor – Ghiocel. 

300.0 mii lei - lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe str. I.Creangă. 

120.0 mii lei - lucrări de asfaltare pentru străzile V. Zarzăre, str. Spartac, 

str. Univers, str. Tighina, str. Bălţi, str. B. Glavan. 

31.0 mii lei – procurarea autospecialei pentru colectarea deşeurilor solide 

(contribuţia primăriei la proiectul finanţat de Fondul Ecologic). 

135.9 mii lei - ţeavă PVC (pentru apă 1000 metri; canalizare - 2004 metri). 

20.0 mii lei - construcţia gardului la cimitirul nou. 

42.7 mii lei - servicii de proiectare pentru reparaţia capitală a încăperilor a Şcolii de 

Arte. 

18.5 mii lei - lucrări de trecerea subterană a apeductului la Şcoala de Arte. 

25.0 mii lei – servicii de executare a raportului de audit de efecientizarea energetică 

de iluminat stradal. 

50.0 mii lei - proiectul tehnic la obiectul de efecientizarea energetică de iluminat 

stradal. 

19.4 mii lei - achitarea datoriilor istorice a S.A. ,,Termocom”. 

30.0 mii lei - achitarea comisionului aferent de servicii bancare. 



11.0 mii lei – procurarea cărţilor: 

                     4.0 mii lei - ,,Ochiul timpului” - 100 exemplare. 

                     7.0 mii lei - ,,Aspectele ale poeticii dorului” - 100 exemplare. 

4.0  mii lei - ajutor unic dnei Eugenia Solnîşchin pentru editarea cărţilor ,,Ialoveni –

între pămînt şi soare” şi ,,Floarea dragostei”. 

10.0 mii lei – contribuţia primăriei pentru participarea Şcolii primare „Ion Creangă” 

la proiectul „Centru de resurse”.  

3.0 mii lei – ajutor unic persoanelor cu dificultăţi ale vederii  (15 persoane cîte 200 

lei). 

5.0 mii lei - ajutor unic dlui Cătălin Cujba pentru acoperirea cheltuielilor de  

participare la campionatul Europei la TAECWON-DO în Barcelona, Spania. 

5.0 mii lei – ajutor unic E. Midoni pentru acoperirea cheltuielilor de participare la 

Campionatul mondial la haltere. 

3.7 mii lei - ajutor material unic sportivelor din or. Ialoveni pentru restituirea 

cheltuielilor de participare la competiţii. 

5.0 mii lei – ajutor unic Anatol Moldovanu pentru acoperirea cheltuielilor de 

participare la competiţii. 

             7.0 mii lei - cheltuieli de transportare a colectivului ,,Porumbiţa” în  România. 

           9.0 mii lei - procurarea maşinei de tuns iarbă. 

           200.0 mii lei   - reparaţie a sediului primăriei, procurarea mobilierului. 

10.0 mii lei  - dlui Vasile Covaş, ajutor material pentru tratament. 

5.0 mii lei  - dlui Sergiu Stog, ajutor material pentru tratament. 

120.0 mii lei – reparaţia stadionului din str. D.Sihastru. 

2.0 mii lei – dnei Colţa Liuba, ajutor material în legătură cu decesul soţului. 

II. Se alocă 1603.0 mii lei din supravenit: 

1483.0 mii lei - procurarea utilajului pentru mentenanţa stradală. 

120.0 mii lei – construcţia gardului la sediul primăriei. 

 

         Preşedinte de şedinţă                                                    Victor Bogos               

 

         Contrasemnat: 

 

         Secretar al Consiliului                  Valentin Bogos 



 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 04 - 02 

din 11 iulie 2014 

 

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 nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

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

deciziile Consiliului orăşenesc din 11 iulie 2014 în cazul în care preşedintele 

şedinţei dl Victor Bogos se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

 

 

  

Preşedinte de şedinţă                                                      Victor Bogos 

                                                   

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                    Valentin Bogos 
 

 


