
 

În ziua de  12 octombrie 2012 

a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni. 

Preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul Mihai Cotovan. 

Consilierii locali au adoptat următoarele decizii:  

Decizia nr. 07-01 

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare. 

          Raportor: Elena Palii, specialist. 

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 aloca _484.1__mii lei din supravenit,  pentru urmatoarele cheltuieli:  
220.0 mii lei – procurarea mobilierului, inventarului moale şi veselă pentru 2 

grupe la Grădiniţa de copii „Licurici” (Calculul se anexează). 
60.0 mii lei – cheltuieli pentru organizarea Hramului oraşului (conform 

devizului de cheltuieli)  
9.1 mii lei – achitarea datoriilor istorice a Reţelelor termice faţă de bugetul 

asigurărilor sociale de stat. 
48.0 mii lei – procurarea pietrişului pentru reparaţia drumurilor 
48.0 mii lei – procurarea asfaltului pentru reparaţia drumurilor 
40.0 mii lei – Întrepriderea Municipală ”Gospodăria Locativ Comunală” 

Ialoveni, pentru efectuarea profilaxiei cîinilor vagabonzi, reparaţia 
terenurilor, tomberoanelor pentru acumularea deşeurilor şi lucrări la 
depozitul de acumulare a deşeurilor. 

40.0 mii lei – procurarea lămpilor pentru iluminarea stradală, procurarea 
materialului săditor pentru înverzire şi amenajare, procurarea 
semnelor rutiere. 

3.0 mii lei – ajutor unic dnei Violeta Niţă pentru tratament. 
6.0 mii lei – ajutor unic Cotorobai Nicoleta, pentru participarea la concursul 

internaţional din Moscova, conform invitaţiei. 
10.0 mii lei – pentru 5 nunţi de aur (cîte 2.0 mii lei de familie). 

 

 



Decizia nr. 07-02    

Cu privire la includerea în lista bunurilor imobile pasibile de privatizare şi 

aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare a bunurilor imobile 

din 24.09.2012. 

  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 : 
Nr 

d/

o 

Amplasarea Nr. 

cadastr. 

5501… 

Suprafaţ

a 

ha  

Destinaţia Preţ 

iniţial 

(lei) 

Preţ final 

(lei) 

 

Cumpărător 

 

 

1. Str. Al.Cristea 203.600 0.2000 Sub 

construcţii 

258354 310025 Bivol Anastasia 

2. Str. Al.Cristea 203.602 0.0600 Sub 

construcţii 

77506 93007 Revenco Efrosinia 

3. Str. Chilia 213.728 0.0060 Sub 

construcţii 

7751 8526 Carajeleascov 

Vasile 

4. Sectorul 106 106.346 0.0500 Agricol 2547 2802 Mîra Ion  

 

5. Sectorul 106 106.345 0.0400 Agricol 2038 2242 Mîra Ion 

 

 

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

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

     



Decizia nr. 07-03 

Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea lor 

la licitaţie publică. 

             Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

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 al 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 include în lista terenurilor pasibile de privatizare, lotul conform tabelului; 

2. Se scoate la licitaţie publică lotul sub construcţie conform tabelului;  

Nr. 

d/o 

Amplasarea Nr. cadastral 

5501… 

Suprafaţa  

(ha) 

Destinaţia Preţ iniţial (lei) 

1.  Şos. Chişinău-

Hînceşti 

201.101 0.8 Sub 

construcţii 

1 033 414 

 

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

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

Decizia nr. 07-04     



Cu privire la iniţierea procesului de corectare a erorilor comise la executarea 

lucrărilor cadastrale şi/sau elaborarea proiectelor de organizare a 

teritoriului. 

               Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

       În urma examinării procesului – verbal al adunării proprietarilor de 

terenuri şi Memorandumului privind colaborarea autorităţii publice locale, 

Oficiul cadastral teritorial filiala Ialoveni şi direcţiei raionale relaţii funciare şi 

cadastru, Consilul orăşenesc Ialoveni 

 DECIDE: 

1. Se iniţiază procesul de corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor 

cadastrale şi/sau elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului. 

2. Primarul, în comun cu specialistul (dul Liviu Manoli), vor : 

- prezenta la Oficiul cadastral teritorial filiala Ialoveni (OCT) decizia consiliului 
orăşenesc despre iniţierea lucrărilor de corectare a erorilor, procesul-verbal al 
adunării proprietarilor şi formularul despre numărul erorilor şi natura lor; 

- stabili, în comun cu OCT, modalitatea de corectare pentru fiecare tip de erori şi 
vor întocmi un plan de acţiuni în vederea corectării erorilor, cu indicarea 
termenelor de executare a fiecărei acţiuni şi persoanele responsabile de aceasta; 

- întocmi şi prezenta reprezentantului OCT Acordul în scris al proprietarilor; 

- retragerea de la proprietari documentele de drept ce conţin erori; 

- prezenta schema amplasării terenurilor fiecărui proprietar ; 

- elabora proiectul deciziei consiliului orăşenesc cu privire la corectarea erorilor 
comise şi anexele respective. 

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

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 

Decizia nr. 07-05 



Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în decizia Consiliului 

orăşenesc. 

         Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

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

privind administraţia publică locală, Consilul orăşenesc Ialoveni 

 DECIDE: 

1. Se aprobă modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc 
Ialoveni şi anume : 

a). În decizia Consiliului orăşenesc nr.02-14 din din 09 februarie 2012 Cu privire 

la operarea de modificări în decizia Consiliului orăşenesc 01-06 din 17 iunie 

2011, “Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru 

diferite domenii de activitate ale Consiliului orăşenesc“ . În componenţa 

Comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc pentru buget, 

economie, finanţe şi patrimoniul public local poziţia “Prisac Alexandr “ se 

substituie prin poziţia “Cimpoacă Angela“ . 

 

Decizia nr. 07-05/1   

Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în decizia Consiliului 

orăşenesc. 

             Raportor: Elena Palii, specialist. 

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

administraţia publică locală, Consilul orăşenesc Ialoveni 

 DECIDE: 

2. Se aprobă modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc 
Ialoveni nr. 06-20 din 24 august 2012  ”Cu privire la stabilirea indemnizaţiei 
de conducere pentru anul de înăţămînt 2012-2013”, după cum urmează : 

– aliniatul 7 va avea următorul conţinut : ” Grădiniţa nr. 5 – 7 grupe – 
categoria instituţiei IV – mărimea indemnizaţiei – 30%”, inclusiv: 
Grădiniţa de copii nr. 1 „Andrieş” – 451 copii; 

Grădiniţa de copii nr.3 „Lăstărel” – 143 copii; 

Grădiniţa de copii nr.5 „Licurici” – 281 copii. 

 



Decizia nr. 07-05/2   

Cu privire la aprobarea modificării şi completării ce se operează în decizia 

Consiliului orăşenesc. 

             Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei. 

În temeiul art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE:  

1. Se aprobă modificărea şi completarea ce se operează în decizia Consiliului 
orăşenesc Ialoveni:  

- nr. 04-02 din 11 noiembrie 2011 „Cu privire la aprobarea taxelor locale 
pentru anul 2012” şi va avea următorul conţinut: 

Denumirea taxei Baza impozabilă a 

obiectului impunerii 

Cota maximă 

1 2 3 

q) Taxa pentru dispozitivele 

publicitare 

Suprafaţa feţei (feţelor) 

dispozitivului publicitar. 

350,0 lei anual pentru 

fiecare metru pătrat. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina 
Caracuian, contabil-şef. 

S-a pus la vot proiectul deciziei înaintat cu 500 lei, în rezultatul votării proiectul 

deciziei nu a acumulat numărul necesar de voturi. Oleg Caracuian, consilier 

orăşenesc, a propus votarea proiectului cu cota maximă de 350 lei, în rezultatul 

votării proiectul deciziei a fost votat unanim. 

 

                                      Decizia 07-06   

Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru 

trimestrul I al anului 2013.  

            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 I al 
anului 2013 ( 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. 07-06 

din 12 octombrie 2012 

 

Planul de activitate 
a Consiliului orăşenesc Ialoveni 

pentru trimestrul I al anului 2013 
Data Specificarea chestiunii Responsabil de 

pregătire 

Raportor 

 

I Şedinţa  Consiliului  orăşenesc 
 

Februarie 
1. Cu privire la executarea 

bugetului oraşului Ialoveni 

pentru anul 2012. 

 

Galina 

Caracuian, 

contabil-şef 

 

Galina Caracuian, 

contabil-şef 

 2. Cu privire la acumularea 

impozitelor pe bunurile 

imobiliare de la persoanele fizice 

pe teritoriul oraşului Ialoveni 

pentru anul 2012. 

Elena Condrea, 

specialist în 

problemele 

perceperii fiscale 

Elena Condrea, 

specialist în 

problemele 

perceperii fiscale 

 3. Cu privire la activitatea 

Î.M.”Gospodăria Locativ-

Comunală Ialoveni.” 

 

Ion Cujba, 

directorul 

Î.M.”Gospodăria 

Locativ- 

Comunală 

Ialoveni” 

Ion Cujba, 

directorul 

Î.M.”Gospodăria 

Locativ- 

Comunală 

Ialoveni” 

 

II Activităţi organizatorice şi culturale 



 

 
1. Festivităţi consacrate 

sărbătorilor de iarnă şi 

profesionale. 

2. Şedinţele Comisiilor 

consultative de specialitate ale 

Consiliului orăşenesc. 

Aparatul 

Primăriei 

 

Preşedinţii 

Comisiilor 

 

 

 

Decizia 07-07   

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 Lilian Popescu de pe lista Partidului Liberal din 
Republica Moldova, conform cererii depuse. 

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

 

 

Decizia nr. 07-08 

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: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

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 Anatol Vîrtosu, consilier orăşenesc, să semneze deciziile 

Consiliului orăşenesc din 12 octombrie 2012 în cazul în care preşedintele şedinţei 

dul Mihai Cotovan se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

 

Decizia nr.07-09 

Cu privire la permiterea tăierii pădurilor. 
             Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

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 sectoarele: 
-  305 conturul 83  _  suprafaţa 4,44 ha (vîrsta arborilor – 25-30 ani) 
- 308  conturul 113  _ suprafaţa 2,0 ha (vîrsta arborilor – 25-30 ani) 

2. Tăieri de curăţire din sectoarele: 
- 305 conturul 73 – suprafaţa 3,9 ha (vîrsta – 20 ani) 
- 308 conturul 81 – suprafaţa 3,84 ha  (vîrsta – 10 ani) 

3. Se stabileşte taxa de realizare a masei lemnoase pentru locuitori ai oraşului 

Ialoveni, pensionari,  invalizi şi familii socialmente vulnerabile 300 lei/metru ster.  

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

Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.     

 Decizia cu propunerile respective a fost aprobată unanim. 

 


