
 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 01  

din 12 decembrie 2014 

 

Cu privire la mersul executării bugetului 

oraşului Ialoveni pentru 9 luni ale anului 2014 

 

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

mersul executării bugetului oraşului pentru 9 luni ale  anului 2014 (anexele 1, 2), în 

conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) al Legii nr. 397 din 16 octombrie 2003 

privind finanţele publice locale, în temeiul art. 14 alin. (2) litera n) al Legii nr. 436 

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 ia act de raportul prezentat privind mersul executării bugetului oraşului pentru  

9 luni ale anului 2014. 

2. Se pune în sarcina dlui Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului, executor 

(ordonator) principal de credite să ţină la control permanent efectuarea cheltuielilor 

bugetare, care nu vor depăşi alocaţiile prevăzute în buget pentru anul 2014 cu 

modificările ulterioare, precum şi să nu se admită datorii creditoriale neîntemeiate la 

finele anului bugetar. 

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

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                        Igor Cernat 

                                                                                         

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                      Valentin Bogos 
 

 

 

 

     
Anexa 

nr. 1 la decizia nr. 07-01  

     din  12.12.2014  

       

 Informaţie cu privire 

 la executarea bugetului oraşului  Ialoveni 

                   la partea de  venituri  pe 9 luni an. 2014  

           mii lei 



Clas. Denumirea venitului 

Plan 

anual 

aprobat  

Plan  

preciz. pe 

anul 2014 

Plan 

preciz.   

pe 9 

luni 

2014 

Executat 

pe  9 luni 

2014 

Devieri 

(+.-) faţă 

de pl. 

Prec.9 

luni   

000-

00 
Venituri totale 19 849,4 31 483,5 

24 

617,1 
22 792,4 -1 824,7 

100-

00 
Venituri curente 11 258,1 18 942,3 

14 

822,7 
14 799,8 -22,9 

111-

00 
Impozitele pe venit 8 370,0 15 824,2 12 494,2 11 524,9 -969,3 

111-

01 
Impozitul pe venit din salariu 2 090,0 2 090,0 1 355,0 1 627,1 272,1 

111-

09 
Alte impozite pe venit 40,0 40,0 40,0 62,7 22,7 

111-

20 

Impoz.venit reţinut la sursa 

de plată  
800,0 2 000,0 1 760,0 418,8 -1 341,2 

111-

21 

Impoz.venit din activitate 

antreprinzător 
4 000,0 5 241,2 3 721,2 4 320,2 599,0 

111-

22 

Impoz.venit reţin.din 

dividente achitate 
1 440,0 6 453,0 5 618,0 5 096,1 -521,9 

114-

00 
Impozitele pe proprietate 1 356,3 1 356,3 996,0 1 247,0 251,0 

114-

01 

Impoz.func.pe 

teren.destin.agricol 
22,0 22,0 14,0 20,4 6,4 

114-

02 

Impoz.func.pe 

teren.destin.neagric. 
32,0 32,0 21,5 20,8 -0,7 

114-

03 

Impozit funciar persoane 

fizice 
71,5 71,5 51,0 64,4 13,4 

114-

06 

Impozitul funciar păşuni, 

fineţe 
        0,0 

114-

07 
Imp.funciar teren.agric.GT 91,8 91,8 65,0 79,1 14,1 

114-

12 

Impoz.bun.imobil.persoane 

juridice 
195,0 195,0 150,0 283,9 133,9 

114-

14 

Impoz.bunuri imob.persoane 

fizice 
944,0 944,0 694,5 778,4 83,9 

115-

00 

Impoz.interne, mărfuri, 

servicii 
120,5 120,5 90,0 267,2 177,2 

115-

39 

Taxa pent.servic.de trans.auto 

de călăt. 
100,5 100,5 76,0 200,7 124,7 

115-

41 

Taxa de amplasare a 

publicităţii 
5,0 5,0 5,0   -5,0 

115-

57 

Plata autorizaţie de 

construcţie 
15,0 15,0 9,0 66,5 57,5 

            0,0 
121-

00 

Venit.activ.întreprin.şi 

propriet. 
273,3 303,3 230,0 318,8 88,8 

121-

12 

Dobînzi la soldurile 

mijloac.băneşti 
17,0 47,0 41,0 63,1 22,1 

121-

32 
Arenda p/u terenuri agricole         0,0 

121-

33 

Arenda p/u terenuri 

neagricole 
26,3 26,3 18,0 32,4 14,4 

121.36 Alte venituri din proprietate 60,0 60,0 43,0 60,1 17,1 
121.37 Taxa p/u patenta de 

întreprinzător 
170,0 170,0 128,0 163,2 35,2 



            0,0 

122-

00 
Taxe şi plăţi administrative 1 066,0 1 216,0 914,5 1 270,7 356,2 

            0,0 
122-

27 
Taxa de piaţă 6,0 6,0 4,5 4,2 -0,3 

122-

28 

Taxa p-u amenajarea 

teritoriului 
300,0 300,0 215,0 310,4 95,4 

122-

30 

Taxa p/u amplasarea 

obiect.comerc 
700,0 850,0 650,0 909,9 259,9 

122-

34 
Taxa pentru parcare 3,0 3,0 3,0 11,5 8,5 

122-

40 
Alte încasări 2,0 2,0 2,0   -2,0 

122-

69 

Taxa pentru dispozitivele 

particulare 
55,0 55,0 40,0 34,7 -5,3 

123-

01 

Amenzi şi sancţiuni 

administrative 
72,0 122,0 98,0 171,2 73,2 

            0,0 
300 Transferuri,mijloace 

transmise 
7 304,8 9 862,7 7 712,6 5 852,6 -1 860,0 

312 Transferuri curente(pentru 

salariu) 
6 404,8 6 956,1 4 806,0 4 806,0 0,0 

331 Mijloace transm.pentru 

chelt.curente 
  496,6 496,6 46,6 -450,0 

332 Mijloace transm.pentru 

chelt.capitale 
  1 510,0 1 510,0 600,0 -910,0 

321 Transferuri capitale de la 

bug.de stat 
900,0 900,0 900,0 400,0 -500,0 

200-00 

Mijloace din 

vînz.bunur.propr.publică 200,0 200,0 200,0 404,5 
204,5 

            0,0 

151-00 Mijloace speciale 1086,5 1636,5 1039,8 893,5 -146,3 

            0,0 

362-31 fonduri speciale   842,0 842,0 842,0 0,0 

       

       

       

 

Secretar interimar al  

Consiliului  Valentin Bogos  

       

 Contabil-şef       Galina Caracuian  

       

  

 

 

     

 
       

     P R I M Ă R I A   I A L O V E N I      

       

 Executarea transferurilor şi mijloacelor transmise 

pe anul  2014 

   

      mii lei 

Clas Denumirea venitului Plan 

anual 

Plan  

preciz. pe 

Plan  

preciz. pe 

Executat 

pe  pe 9 

Devieri 

(+.-) plan 



aprobat  anul 2014 9 luni 2014 luni 2014  prec.9 luni  

       

312 Transferuri 6 404,8 6 956,1 4 806,0 4 806,0 0,0 

       

321 Transferuri capitale de la 

bugetul de stat 

900,0 900,0 900,0 400,0 -500,0 

   - pentru repar.capitală a str. A. 

Cristea 

400,0 400,0 400,0 400,0 0,0 

   - pentru repar. capitală a str. 

Viilor, Ghiocel. 

500,0 500,0 500,0  -500,0 

       

331 Mijloace transmise pentru 

cheltuieli curente 

 496,6 496,6 46,6 -450,0 

 de la consiliul raional      

   -  pentru construcţia trotuarelor str. Şt.cel 450,0 450,0  -450,0 

      Mare, str. Gagarin      

   - ajutor material unic 

participanţilor la războiul din 

transnistria 

 46,6 46,6 46,6 0,0 

332 Mijloace transmise pentru 

cheltuieli capitale 

 1 510,0 1 510,0 600,0 -910,0 

 de la consiliul raional  610,0 610,0 600,0 -10,0 

   - pentru repar.capitală a str.Valea Crucii 400,0 400,0 400,0 0,0 

   - pentru procur.utilaj.de mentenanţă 

stradală 

200,0 200,0 200,0 0,0 

   - pentru repar.capitală grăd.  

nr. 5 

 10,0 10,0  -10,0 

       

 de la Fondul rutier  900,0 900,0  -900,0 

   - pentru repar.capitală a str.Valea Crucii 500,0 500,0  -500,0 

   - pentru repar.capitală a str.Viilor,Ghiocel 400,0 400,0  -400,0 

       

       

 Total transferuri şi mijloace 

transmise 

7 304,8 9 862,7 7 712,6 5 852,6 -1 860,0 

 

 

 

Secretar interimar al  Consiliului  Valentin Bogos 

     

Contabil-şef       Galina Caracuian 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                             Anexa 

 nr. 2  la Decizia nr. 07-01 

                                                                                                                                   din 12 decembrie 2014  

 

 

Informaţie cu privire  

la executarea bugetului oraşului Ialoveni  



la partea de cheltuieli pe 9 luni an. 2014 

 
                                                                                                               (mii lei) 

Denumirea articolului Plan aprobat  

pe an 

 

Plan precizat 

pe 9 luni 

Executat 

pe 9 luni 

Devieri 

faţă de planul 

precizat 

Total cheltuieli: 19849.4 29615.0 23177.2 -6437.8 

Retribuirea muncii 7268.4 6187.4 5822.5 -364.9 

Contributii la Asigurari Sociale 1546.7 1302.1 1232.0 -70.1 

Prime de asigurari medicale 225.5 220.4 218.6 -1.8 

Plata marfurilor si serviciilor total: 6854.8 7558.6 4819.0 -2739.7 

Inclusiv:     

Energie electricica 535.1 460.2 400.9 -59.3 

Gaze naturale 1260.0 1057.0 596.3 -460.7 

Rechizite de birou,marfuri de uz 

gospodaresc 

258.8 425.2 353.8 -71.4 

Materiale didactice 30.0 38.0 14.6 -23.4 

Alimentatia 2478.0 2421.8 1568.7 -853.1 

Serviciide telecom 57.5 90.8 48.2 -42.6 

Inventarul moale 71.0 151.1 150.9 -0.2 

Reparatii curente 820.0 614.5 368.1 -246.4 

Arenda incaperilor 159.5 171.5 152.4 -19.1 

Apa si canalizarea 257.6 229.6 189.7 -39.9 

Salubritatea 38.0 36.2 22.0 -14.2 

Alte marfuri si servicii 735.0 1304.3 586.9 -717.4 

Deplasari 5.0 5.0 0.1 -4.9 

     

Transferuri curente: 2979.5 5353.5 4430.9 -889.6 

Alte transferturi de catre populatie 

(indemnizatii pentru copii tutelatisi si alte ) 

 (135.25) 

108.0 97.0 85.2 -11.8 

Ajutoare unice populatiei conform 

deciziilor (135.21) 

 186.2 173.4 -12.8 

Amenajarea (131.05) 2871.5 5070.3 4205.3 -865.0 

Investitii capitale in constructia 

obiectelor (241.05) 

 1540.0 1533.0 -7.0 

Procurarea mijloacelor fixe  1305.8 1100.7 -205.1 

Transferuri pentru lucrarile de 

topografie si cadastru 

 66.6 66.0 -0.6 

Transferuri capitale pentru proiectarea  30.6 30.6  

Reparaţii capitale 900.0 5910.4 3797.6 --2112.8 

         

 

 

 

 

Secretar  interimar al Consiliului                                           Valentin Bogos                                                              

                                   

Contabil-şef                                                                               Galina Caracuian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                

D  E  C  I  Z  I  E   nr. 07-02 

din 12 decembrie 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 289.2 mii lei din supravenit pentru:  

48.0 mii lei - pietriş pentru reparaţia drumurilor. 

120.0 mii lei - renovarea iluminatului stradal (str. Gagarin, Ion 

Creangă, Putna, M. Viteazul, Cantemir, Moldova). 

18.0 mii lei - procurarea bustului Grigore Vieru. 

2.1 mii lei – ajutor unic doamnei Fulga Victoria pentru servicii 

funerare (pentru înmormîntarea  persoanei social vulnerabil 

cet. V. Popov).   

50.1 mii lei - indemnizaţia pentru consilieri. 

51.0 mii lei – reparaţia ascensoarelor la blocul locativ din str. 

Alexandru cel Bun nr. 5/1. 

II. Se modifică decizia Consiliului orăşenesc nr. 04-01 din 11 iulie 2014: 

- din punctul I se exclude suma de 300.0 mii lei pentru aplicare a 

tratamentului bitumos pe str. I. Creangă. 

 

III. Se alocă 18.1 mii lei din supravenit la mijloace speciale pentru următoarele 

instituţii:                       

 



Instituţia Art./alin. Suma (mii lei) note 
Aparatul 

administrativ 

113.00 10.0 Tip.1 

 113.00 8.1 Tip.2 

   Tip.1 

 

IV. Se alocă 2110.0 mii lei din Fondul Ecologic Naţional pentru procurarea 

autospecialei, 100 containere mari, 1000 containere de 1m³, 1000 containere de 

0,24m³. 

 
 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                                             Igor Cernat 

 

        Contrasemnat: 

 

        Secretar al Consiliului                                           Valentin Bogos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D  E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 03 

din 12 decembrie 2014 

Cu privire la aprobarea  

taxelor locale pentru anul 2015 
 

În  conformitate cu  prevederile Codului Fiscal nr. 93-XV din 01 aprilie 2004, Titlul VII 

Taxele locale, în temeiul art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală şi avînd în vedere 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 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă şi se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2015 pe teritoriul oraşului Ialoveni 

următoarele taxe locale:  

a) taxa pentru amenajarea teritoriului; 

b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului Ialoveni; 

c) taxa de  amplasare a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de 

protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii; 

d) taxa de aplicare a simbolicii locale; 

e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii; 

f) taxa de piaţă; 

i)   taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru  

     rutele orăşeneşti; 

j)  taxa pentru parcare; 

q)  taxa pentru dispozitivile publicitare. 

2. Se stabilesc scutiri integrale de: 

- taxa pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) care au 

atins vîrsta de pensionare; 

- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoane care practică activităţi de 

pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, 

ghirlande; 

- taxei de amplasare a publicităţii – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de 

publicitate plasată pe trimiterile poştale; 

- taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului – organizatorii licitaţiilor 

desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării 

datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului oraşului. 

   Subiecţi ai impunerii  sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de 

întreprinzător. 
Denumirea 

taxei 

Baza impozabilă a  obiectului Unitatea de măsură a cotei 

a)Taxa pentru 

amenajarea 

teritoriului. 

 

Numărul mediu scriptic trimestrial 

al salariaţilor şi/sau fondatorii 

întreprinderilor în cazul în care 

aceştia activează în întreprinderile 

fondate, însă nu sînt incluşi în 

efectivul trimestrial de salariaţi. 

- pentru salariaţii din întreprinderi, altele decît cele 

agricole şi fondatorii întreprinderilor – 100 lei 

anual pentru fiecare salariat; 

- pentru salariaţii din sectorul  agricol  - 50 lei anual 

pentru fiecare salariat; 

- taxa pentru amenajarea teritoriului pentru 

fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – 20 

lei anual. 

b) Taxa de 

organizare a 

licitaţiilor şi 

loteriilor pe 

teritoriul or. 

Ialoveni. 

 

 

Venitul din vînzări ale bunurilor 

declarate la licitaţie sau valoarea 

biletelor de loterie emise 

 

 

 

 

0,1% 



c)  Taxa de 

amplasare a 

publicităţii 

(reclamei) cu 

excepţia celei 

amplasate 

integral în zona 

de protecţie a 

drumurilor din 

afara 

perimetrului 

localităţii. 

 

Venitul din vînzările serviciilor de 

plasare  şi/sau difuzare a anunţurilor 

publicitare prin intermediul 

serviciilor cinematografice, video, 

prin reţelele telefonice, telegrafice, 

telex prin mijloacele de transport, 

prin alte mijloace (cu ecepţia TV, 

internetului, radioului, presei 

periodice, tipăriturilor), cu excepţia 

amplasării publicităţii exterioare. 

 

 

 

 

 

5 % 

d)  Taxa de 

aplicare a 

simbolicii locale. 

Venitul din vînzări ale produseor 

fabricate cărora i se aplică simbolica 

locală. 

 

0,1% 

e)  Taxa pentru 

unităţile 

comerciale 

şi/sau de 

prestări servicii. 

Suprafaţa ocupată de unităţile de 

comerţ şi/sau de prestări servicii de 

deservire socială, amplasarea lor, 

tipul mărfurilor desfăcute şi 

serviciilor prestate. 

 

 

 

- pînă la 40000 lei  pentru fiecare unitate de comerţ 

şi/sau de prestări servicii de deservire socială.       

f) Taxa de piaţă. Suprafaţa totală a terenului şi a 

imobilelor amplasate pe teritoriul 

pieţii. 

 

 

1 leu anual pentru fiecare metru patrat. 

i) Taxa pentru 

prestarea 

serviciilor de 

transport auto 

de călători 

pentru rutele 

orăşeneşti. 

 

 

 

Numărul de unităţi de transport. 

 

 

 

 

Lunar, cîte 350 lei pentru fiecare autoturism cu 

capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv.   

Lunar 700 lei pentru fiecare autovehicol cu 

capacitatea de la 9 pînă la 16 locuri inclusiv. 

Lunar, 1050 de lei pentru fiecare autobuz cu 

capacitatea de la 17 pînă la 24 de locuri inclusiv. 

Lunar, 1200 lei pentru fiecare autobuz cu 

capacitatea de peste 24 de locuri. 

j) Taxa pentru 

parcare. 

 

Suprafaţa de parcare 

 

18 lei anual pentru fiecare m.p. 

q) Taxa pentru 

dispozitivile 

publicitare. 

 

Suprafaţa feţei (feţelor) 

dispozitivului publicitar. 

 

300 lei anual pentru fiecare metru pătrat. 

 

 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2015 şi urmează a fi adusă la cunoştinţa 

Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional, Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul 

Ialoveni şi contribuabililor (prin intermediul mass-media) în termin de 10 zile din momentul 

adoptării. 

4.  Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către Consiliul orăşenesc concomitent 

cu adoptarea sau modificarea bugetului oraşului.  

5. Termenul de achitare, prezentarea dărilor de seamă şi modul de plată a taxelor locale se 

efectuează conform prevederilor Titlului VII din Codul fiscal. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Caracuian, 

contabil-şef.  

 

       Preşedinte de şedinţă                                                        Igor Cernat                                      

 

       Contrasemnat: 

 

       Secretar al Consiliului                                                      Valentin Bogos 
 

 

 

 

 



 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 07-04 

din 12 decembrie 2014 

 

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului  

funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2015 

 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) al Legii  nr. 1056-XIV din 

16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal privind 

stabilirea cotelor concrete ale impozitului funciar şi impozitul pe bunurile 

imobiliare, în temeiul art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 

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: 

 I. Se stabilesc cotele impozitului funciar pentru anul 2015: 

- Terenurile cu destinaţie agricolă: 

- care au indici cadastrali –  1,5 lei pentru un grad-hectar; 

- care nu  au indici cadastrali - 110 lei pentru un hectar; 

- Terenuri atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale, ca loturi de pe 

lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în 

intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii 

estimate - 4 lei pentru 100 m.p. 

- Terenurile destinate întreprinderilor agricole din intravilanul oraşului şi alte 

terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate 

-10 lei pentru 100 m.p.; 

- Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, 

inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile 

întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,1% din baza 

impozabilă a bunurilor imobiliare. 

- Terenurile din extravilan, destinate industriei transporturilor, telecomunicaţiilor şi 

cele cu o altă destinaţie specială, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  

conform valorii estimate - 70 lei pentru 1 hectar. 

- Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierile şi 

pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele 

cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 350 lei pentru 1 ha. 

- Terenurile ocupate de obiecte acvatice – 115 lei/ ha de suprafaţa acvatică. 

- Terenurile atribuite pentru construcţia garajelor, cu garaje amplasate pe ele se vor 

impozita cu 0.05% din evaluare. 

Loturile pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele se vor impozita cu 0.1% 

din evaluare. 

 

II. 2.1 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice (cu excepţia 

cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi a cooperativelor de construcţie a 



garajelor) se stabileşte în proporţie de pînă la 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a 

clădirilor şi construcţiilor. Întreprinderile producătoare de materie primă agricolă se 

scutesc de impozitul pe bunurile imobiliare, folosite la obţinerea producţiei agricole. 

    2.2  Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case 

de locuit individuale) în propoţie de 0.05% din costul bunurilor imobiliare şi pentru 

terenurile agricole cu construcţiile amplasate pe ele, cu stabilirea cotelor de 0,1%. 

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

Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale. 

 

 
 

 

 

     Preşedinte de şedinţă                                                       Igor Cernat  

                                             

     Contrasemnat: 

 

     Secretar al Consiliului                                                     Valentin Bogos    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 05 

din 12 decembrie 2014 

 

Cu privire la aprobarea taxei pentru unităţile comerciale  

şi/sau de prestări servicii pentru anul 2015 

 

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 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 5 al Legii nr. 397-XV din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

I. Se aprobă taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 

2015 după cum urmează:  

        1. Restaurante cu terasă                                                                        10000 

        2. Bar, cafenea cu terasă                                                                         6000 

        3. Bufet, bodegă                                                                                      5000         

        4. Ospătărie                                                                                             3000 

        5. Fast-Food                                                                                            2500 

        6. Gherete:  

             a) amplasate pe teritoriul or.Ialoveni                                                  3500                                                                     

                  b) locuri amenajate pentru comercializarea ziarelor şi revistelor       1000  

                  c) specializate în comercializarea produselor de tutungerie               5000 

                  d) tonete amplasate pe teritoriul pieţii agro-industriale                        500 

                  e) tonete cu flori                                                                                  4000 

                  f) gherete (magazin) cu flori care comercializează şi alte 

                     produse (suvenire)                                                                            4500                                                                                                                                                  

         7. Terasa de vară                                                                                     4000 

         8. Magazin de tip „Optica”                 3000 

         9. Farmacie                                                                                            10000 

         10. Farmacie veterinară                                                                           3500 

              11. Obiecte de comerţ pentru realizare  (cu excepţia celor care  

                  se află total în zona de protecţie a drumurilor):               

                  a) produselor petroliere şi a gazelor lichefiate             20000 

         12. Baza angro (depozit)                                                                      10000  

              13.   Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului: 

 

              - de la 9 m
2 
pînă la 20 m

2 
                       3600 centru; 3000 periferie; 

                     - de la 20 m
2
  pînă la 40 m

2
                    5000 centru; 3600 periferie; 

                     - de la 40 m² pînă la 60 m²                     7000 centru; 4000 periferie; 

                     - de la 60 m² pînă la 80 m²                     10000 centru; 5000 periferie; 

                     - de la 80 m² pînă la 100 m²                   12000 centru; 6000 periferie; 



                     - de la 100 m² pînă la 150 m²                 15000 centru; 7500 periferie; 

                     - de la 150 m² în sus                               20000 centru; 10000 periferie. 

    a) Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului care nu comercializează  produse       

alcoolice şi produse din tutun: 

 

                     - de la 9 m
2 
pînă la 20 m

2 
                     2600 centru; 2000 periferie; 

                     - de la 20 m
2
  pînă la 40 m

2
                   4000 centru; 2500 periferie; 

                     - de la 40 m² pînă la 60 m²                    6000 centru; 3000 periferie; 

                     - de la 60 m² pînă la 80 m²                    8000 centru; 4000 periferie; 

                     - de la 80 m² pînă la 100 m²                  10000 centru; 5000 periferie; 

                     - de la 100m² pînă la 150m²                  15000 centru; 7500  periferie; 

                     - de la 150m² în sus -                             20000 centru; 10000 periferie;                                                                                                       

b) Sală de ceremonii                                              8000 lei 

              14. Comerţ neefectuat prin magazine                        1500 pentru o unitate; 

              15. Întreţinerea, reparaţia vehiculelor şi comerţul  

                   cu amănuntul al pieselor componente şi accesorii 

                    pentru autovehicule:                                                                        

                    a) întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor                                     5000 

                    b) spălătorie auto                                          6000 centru; 5000 periferie 

                    c) vulcanizare                                                                                  2200 

                    d) comerţul cu amănuntul al piselor componente şi  

                     accesorii pentru autovehicole                                                         6000 

               16. Prestări servicii, cu excepţia posesorilor 

    de patente: 

                 1. Activităţi de servicii particulare: 

                           1.1 Spălarea şi curăţarea, vopsirea textililor şi blănurilor                  3240 

         1.2 Spălarea şi călcatul lengeriei                                                        3240 

         1.3 Curăţirea chimică şi vopsirea                3240 

         1.4 Servicii a cabinelor cosmetice inclusiv săli  

              de fitness                                                                                        4000 

         1.5 Activităţi de întreţinere corporală 

 (saune, săli de forţă)                                                                       1000 

                 1.6 Prestarea serviciilor de alte genuri neprevăzute  

                       în punct 1.1-1.5                                                                            3600 

                 1.6 Activităţi recreative-jocuri de noroc şi pariuri                           40000                                                                       

                 1.7  Frezerie                                                                          500 lei un loc 

                 1.8  Prestarea serviciilor de transport auto specializat                       3600 

                 17. Comerţul autovehiculelor                                                             5400 

                 18. Sala de calculatoare:                                        100 lei pe an/calculator 

            a) Comercializarea accesoriilor componente pentru calculator 

               (CD-uri, piese componente etc.)     1000 

                 19. Comercializarea producţiei  



                        fabricate                                                                                       5400 

Notă: 

- Tonetă - construcţie uşor demontabilă, ce deţine un stoc de mărfuri pentru    

zi, fără a dispune de sală comeercială şi spaţiu pentru păstrarea mărfurilor; 

- Gheretă – construcţie de fabrică utilată cu o suprafaţă totală de pînă la 

12m
2 
fără a dispune de spaţiu pentru păstrarea mărfurilor; 

- Boutique – unitate cu suprafaţa comercială de pînă la 30m
2 
care 

funcţionează în baza contractelor de locaţiune a spaţiilor comerciale din 

centre comerciale, magazine, încăperi; 

- Fast-Food – unitate care propune clientelei sale o servicre rapidă de produse 

la preţuri unitare, oferta de produse se reduce la un sortiment limitat, bazat pe 

un singur produs şi este prezentată pe panouri luminoase, preparatele sunt 

preluate de clienţi la casă în momentul achitării şi consumate pe loc în faţa 

unităţii şi se servesc în invertar de unică folosinţă; 

      

II. Pentru întreprinderile care îşi încep activitatea pe parcursul anului, taxa se va 

percepe proporţional timpului real lucrat. 

III. În cazul stabilirii programului de lucru a întreprinderilor cu regim non-stop 

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

IV. Agenţii economici care au activat în regim non-stop în anul 2014, la solicitare 

urmează a activa non-stop şi în anul 2015. 

V.  Agenţii economici care deţin autorizaţie de la primărie şi îşi schimbă denumirea 

întreprinderii, autorizaţia precedentă se retrage şi se eliberează o nouă autorizaţie. 

VI.  Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2015 şi urmează a fi adusă la 

cunoştinţa Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional, Inspectoratului fiscal de 

stat pe raionul Ialoveni, contribuabililor prin afişare şi în ziarul “Ora Locală”. 

VII. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Caracuian, 

contabil-şef.  

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                     Igor Cernat                                                

     

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                  Valentin Bogos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D  E  C  I  Z  I  E   nr. 07 - 06 

din  12 decembrie 2014 

  

,,Cu privire la aprobarea bugetului oraşului 

 Ialoveni pentru anul 2015” în prima lectură 

 

 În temeiul art. 18 a Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 847-XV din 

24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi tinînd cont de Legea nr. 

397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă bugetul oraşului la venituri în sumă de 22437.7  mii lei şi la cheltuieli 

în sumă de 22437.7 mii lei.  

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                                              Igor Cernat                   

 

        Contrasemnat: 

 

        Secretar al Consiliului                                             Valentin Bogos 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 08 

din 12 decembrie 2014 

Cu privire la privatizarea  

loturilor pomicole 

 

În conformitate cu prevederile art. art. 7, 10, ale Legii nr. 1308-XVIII din 

25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului, 

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

publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se privatizează loturile de pămînt din întovărăşirile pomilegumicole 

următorilor deţinători: 

Nr. 

d/o 

F.N.P Denumirea 

Î.P.L 

Bonita 

tea 

Nr. 

cadastral 

5501... 

Suprafaţa 

ha 

Suma 

lei 

 

1. 

 

Borta Alexei 

 

ÎP“Fîntînel” 

 

52 

 

306769 

 

0.0648 

 

736,3 

2. Melnic Agafia ÎP“Fîntînel” 52 306810 0.06 581,3 

3. Cotun Vasile ÎP”Savantul” 52 305463 0.0649 739,5 

 

4. 

Şahvatov 

Alexandr 

 

ÎP”Livada-Vis” 

 

46 

 

107482 

 

0.0571 

 

490 

5. Vîrlan Valerian ÎP”Lunca Verde” 39 308496 0.06 436 

 

6. 

 

Vîrtosu Dumitru  

ÎP”Vertina 

Prim” 

 

     39 

 

308975 

 

0.581 

 

423 

 

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

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

Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                            Igor Cernat                                                                                              

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                          Valentin Bogos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E C I Z I E  Nr. 07- 09 

din 12 decembrie 2014 

 

Cu privire la schimbarea  

destinaţiei construcţiei 

 

Avînd în vedere cererea dl Slobodeniuc Anatolie, proprietarul bunului imobil, 

înregistrat cu nr. 218 din 02.09.2014 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 conformitate 

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

publică locală şi avînd avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se permite schimbarea destinaţiei, construcţiei proprietate privată, cu nr. 

cadastral 5501202354.01 din garaj în spaţiu locativ, cu suprafaţa totală de 361.2 

m.p., amplasat în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2/4. 

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

arhitect-şef al or. Ialoveni. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                          Igor Cernat                       

  

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                        Valentin Bogos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 10 

din 12 decembrie 2014 

 

Cu privire la aprobarea normelor  

de consum de benzină pentru anul 2015 

 

În  conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1404 din 

30.12.2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către 

autorităţile administraţiei publice, Ordinului Ministrului Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor 

de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, 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 normele de consum de benzină lunar în transportul auto a Primăriei 

oraşului după cum urmează:  

Skoda Octavia ------140 litri 

Dacia Logan --------150 litri 

VAZ 2107 -----------120 litri 

Tayota avensis ------ 70 litri 

Opel Vectra --------- 50 litri 

2. Se alocă Secţiei de poliţie orăşeneşti Ialoveni cîte 120 litri benzină lunar. 

3. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 01-14 din 14 februarie 2014 

„Cu privire la aprobarea normelor de consum de benzină”. 

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

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

                                Preşedinte de şedinţă                                              Igor Cernat 

                                                                             

         Contrasemnat: 

 

         Secretar al Consiliului                                           Valentin Bogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 12 

din 12 decembrie 2014 

 

 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice  

de vînzare a bunurilor imobile din 03.11.2014    

            

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

privind administraţia publică locală, a 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  de vînzare a bunurilor imobile conform tabelului: 

 
Nr. 

d/o 

p-v 

Amplasarea Nr. 

cadastral 

5501… 

Suprafa

ţa 

(ha) 

 

Destinaţia 

Preţ 

iniţial 

(lei) 

Preţ final 

(lei) 

 

Cumpărător 

1. Şos. Chişinău-

Hînceşti 

201.177 0.1000 Sub 

construcţii 
140000 154000 Caunova Angela 

2. Şos. Chişinău-

Hînceşti 

201.178 0.0800 Sub 

construcţii 
110000 121000 Litvinov Victor 

3. Şos. Chişinău-

Hînceşti 

201.179 0.0800 Sub 

construcţii 
110000 121000 Hatman Vitalie 

4. Şos. Chişinău-

Hînceşti 

201.180 0.0300 Sub 

construcţii 
40000 44000 SRL 

”Transagroprom” 

5. Str. A. Cristea 203.635 0.0500 Sub 

construcţii 
67000 73700 Bivol Anastasia 

6. Str. Brăila 204.818 0.0150 Sub 

construcţii 
22000 24200 Rudoi Silvia 

7. Str. Brăila  204.819 0.0160 Sub 

construcţii 
22000 24200 Rudoi Silvia 

8. Str. M. Viteazul 209.444 0.1000 Sub 

construcţii 
140000 196000 Cernat Vladimir 

9. Str. Braşov 204.817 0.0150 Sub 

construcţii 
22000 24200 Bordei Lilia 

10. Str. Constanţa 204.820 0.0160 Sub 

construcţii 
22000 24200 Bostan Ludmila 

11. Str. V. Alecsandri 211.479 0.0170 Sub 

construcţii 
22000 25300 Vutcariov Petru 

12. Str. Gagarin 214.142 0.2098 Sub 

construcţii 
280000 308000 Bogos Ion 

13. Str. Liviu 

Rebreanu    

210.289 0.0250 Sub 

construcţii 
32294 190534,6 Condrea Viorel 

14. Str. Al. cel Bun       210.292 0.0100 Sub 

construcţii 
12918 599395,2 Bînzari Nina 

15. Str. Al .cel Bun                 210.288 0.0200 Sub 

construcţii 
25835 346189 Cernat Vladimir 



16. Str. Al. cel Bun                205.672 0.0085 Sub 

construcţii 
10980 430416 Gaştea Ruslan 

 

 

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

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                  Igor Cernat                                 

                                                           

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                 Valentin Bogos                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D  E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 13 

din 12 decembrie  2014 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri 
 

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. (2) al Legii nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se transmit cu titlu gratuit de la bilanţa Primăriei oraşului Ialoveni la bilanţa Î.M. 

”Gospodăria Locativ-Comunală” Ialoveni bunurile conform tabelului: 

Nr. Denumirea bunurilor Cantitatea Suma cu TVA 

(lei) 

1. Autospeciala pentru colectarea deşeurilor 

menagere, model: FORD Cargo 2526 DC 

1 unit. 1843000.00 

2. Containere pentru colectarea deşeurilor 

menagere, model: MGB 1100 SL 

100 buc. 358000.00 

3. Containere pentru colectarea deşeurilor 

menagere, model: MGB 240 CL 

1000 buc. 740000.00 

 

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

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                            Igor Cernat        

 

   Contrasemnat: 

 

   Secretar al Consiliului                                          Valentin Bogos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D  E C I  Z  I  E   Nr. 07- 14 

din 12 decembrie 2014 

 

Cu privire la anularea deciziei 

 

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. 02/1-7-632 din 12.11.2012 şi în 

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

administraţia publică locală, şi reieşind din faptul că nu s-a întreprins nimic în 

vederea construcţiei Centrului sportiv multiopţional, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1.  Se anulează decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 09-09 din 12.12.2012 ”cu 

privire la transmiterea în proprietate a unui teren”. 

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă Consiliului Raional Ialoveni.  

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

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Igor Cernat                                      

  

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                    Valentin Bogos                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D  E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 18 

din 12 decembrie 2014 

 

Cu privire la scutirea 

 de impozitul funciar 

 

Avînd în vedere cererea dl Tanas Gheorghe înregistrată cu nr. 199 din 

15.08.2014, cu privire la scutirea de plata impozitului funciar, asupra plantaţiei sale 

de pomi fructiferi (prune), în conformitate cu art. 283 alin. 4 lit. (d) din Titlul VI al 

Codului Fiscal, în temeiul art. 14 alin. (2) pct. (a) din Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se scuteşte de impozitul funciar pentru anii 2008 - 2012 dl Tanas Gheorghe, în 

sumă de -  3400.00 lei pe cînd plantaţia sa se afla în perioada de creştere. 

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

Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                            Igor Cernat    

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                          Valentin Bogos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D E C I Z I E  Nr. 07 - 20 

din 12 decembrie 2014 

 

Cu privire la aprobarea Planului 

de activitate a Consiliului orăşenesc 

 pentru trimestrul I al anului 2015 

 

  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 I al 

anului 2015 (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                                                 Igor Cernat                                     

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului     Valentin Bogos  

 

 

 

 

 

   Anexă 

la decizia Consiliului orăşenesc nr. 07-20    

din 12 decembrie 2014 

 

Planul de activitate 

a Consiliului orăşenesc Ialoveni 

pentru trimestrul I al anului 2015 

 

Data Specificarea chestiunii Responsabil de 

pregătire 

Raportor 



 

I. Şedinţa  Consiliului  orăşenesc 

 

Februarie      1. Cu privire la mersul 

executării bugetului oraşului 

Ialoveni pe anul  2014. 

 

    2. Cu privire la rectificarea 

bugetului or. Ialoveni şi 

alocarea mijloacelor financiare. 

 

   3. Darea de seamă „Cu privire 

la acumularea impozitelor”. 

 

   4. Darea de seamă a comisiei 

administrative. 

 

 

   5. Darea de seamă a 

specialistului în problemele 

încorporării şi recrutării. 

   

Galina 

Caracuian, 

contabil-şef 

 

Elena Palii, 

specialist 

planificare 

 

Elena Condrea, 

specialist 

 

Mihai Răilean, 

specialist tineret 

şi sport. 

 

Mihai Răilean, 

specialist tineret 

şi sport. 

 

Galina Caracuian, 

contabil-şef 

 

 

Elena Palii, 

specialist 

planificare 

 

Elena Condrea, 

specialist 

 

Mihai Răilean, 

specialist tineret şi 

sport. 

 

Mihai Răilean, 

specialist tineret şi 

sport. 

 

 

II Activităţi organizatorice şi culturale 

 

 

 

 

1. Şedinţele Comisiilor 

consultative de specialitate ale 

Consiliului orăşenesc. 

 

Preşedinţii 

comisiilor, 

Secretarul 

Consiliului 

orăşenesc, Vasile 

Covaş 

 

 

Secretar interimar al 

Consiliului orăşenesc                                                  Valentin Bogos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E C I Z I E  Nr. 07- 21 

din 12 decembrie 2014 

Cu privire la aprobarea modificărilor 

 şi completărilor la decizia Consiliului orăşenesc 

 Ialoveni nr. 02-20 din 29 iulie 2011 

 

 În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni 

DECIDE: 

I. Se aprobă modificările ce se operează  la decizia Consiliului orăşenesc nr. 

02-20 din 29 iulie 2011 cu privire la aprobarea componenţei grupului de 

lucru, după cum urmează: 

a) În grupul nr. 1, cuvintele “Cotovan Mihail” se substituie cu cuvintele 

“Morari Iurie”, cuvintele “Maciuca Mihail” se substituie cu cuvintele 

“Ursu Mihail” . 

b) În grupul nr. 2, cuvintele “Manoli Liviu” se substituie cu cuvintele 

“Bulgari Ion”, cuvintele ”Cernat Sergiu” se substituie cu cuvintele 

“Vulpe Vasile”. 

c) În grupul nr. 3, cuvintele “Covaş Vasile” se subtituie cu cuvintele 

“Bogos Valentin”, cuvintele “Ţurcanu Valeriu” se substituie cu cuvintele 

“Nicolae Ştefan”. 

d)  În grupul nr. 4, cuvintele „Bivol Andrei, specialist pentru reglementarea 

regimului funciar”, se substituie cu cuvintele “Vîrlan Nina, specialist în 

problemele perceperii fiscale”. 

e) În grupul nr. 5, cuvintele „Cernat Vladimir”, se substituie cu cuvintele 

“Delinschii Ion”, cuvintele “Cujbă Ion”, se substituie cu cuvintele 

“Timciuc Nadejda”. 

Punctul 2. din decizie va avea următorul cuprins după cum urmează: 

2. Materialele vor fi prezentate pînă la data de 01 februarie 2015. 

      II.   Decizia nr. 02-20 din 29 iulie 2011 va avea următorul conţinut după cum  

             urmează: 

1. Se aprobă componenţa grupurilor de lucru pentru pregătirea chestiunii „Cu 

privire la inventarierea loturilor pomicole din ÎPL situate pe teritoriul oraşului 

Ialoveni” la şedinţa Consiliului orăşenesc după cum urmează: 

Grupul nr. 1. 1) Cernat Veaceslav, viceprimar. 

                      2) Morari Iurie, consilier orăşenesc. 

   3) Poltavcenco Veaceslav, consilier orăşenesc. 

    4) Ursu Mihail, consilier orăşenesc. 

 5) Condrea Igor, consilier orăşenesc. 

 6) Ciobanu Natalia, consilier orăşenesc. 

                       ÎPL „Valea Nucilor” 

ÎPL „Livada” 

ÎPL „Dotanax” 

ÎPL „Rodnicioc” 



Grupul nr. 2. 1) Bulgari Ion, specialist pentru reglementarea regimului funciar. 

   2) Cernat Igor, consilier orăşenesc, 

   3) Draguţanu Vladimir, consilier orăşenesc, 

   4) Vulpe Vasile, consilier orăşenesc, 

   5) Bogos Victor, consilier orăşenesc. 

ÎPL „Medic” 

ÎPL „Mirositor” 

ÎPL „Vertina Prim” 

ÎPL „Savantul” 

Grupul nr. 3. 1) Bogos Valentin, secretar interimar al Consiliului orăşenesc. 

   2) Bînzari Victor, consilier orăşenesc. 

   3) Stegarescu Gheorghe, consilier orăşenesc. 

   4) Sacara Valentina, consilier orăşenesc. 

   5) Nicolaev Ştefan, consilier orăşenesc. 

ÎPL „Franionis” 

ÎPL „Lainer” 

ÎPL „Floare Ialoveni” 

Grupul nr. 4. 1) Vîrlan Nina, specialist în problemele perceperii fiscale. 

  2) Caracuian Oleg, consilier orăşenesc. 

 3) Gonţa Victor, consilier orăşenesc. 

 4) Buhai Vitalie, consilier orăşenesc. 

 5) Goncearova Nina, consilier orăşenesc. 

 6) Cimpoacă Angela, consilier orăşenesc. 

                      ÎPL „Persicul” 

  ÎPL „Constructorul 101” 

  ÎPL „Sadco” 

 

Grupul nr. 5. 1) Condrea Elena, specialist în problemele perceperii fiscale. 

 2) Tozlovanu Sorin, consilier orăşenesc 

 3) Delinschii Ion, consilier orăşenesc 

  4) Cherdivară Dumitru, consilier orăşenesc 

 5) Timciuc Nadejda, consilier orăşenesc 

 6) Vîrtosu Anatol, consilier orăşenesc 

 

ÎPL „Izvor” 

ÎPL „Fîntînel” 

ÎPL „Dorojnic” 

 

     2. Materialele vor fi prezentate pînă la 15 februarie 2015. 

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

Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc. 

 

Preşedinte de şedinţă                                                         Igor Cernat                        

 

Contrasemnat:   

                              

Secretar al Consiliului                                                       Valentin Bogos 



 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 07 - 22 

din 12 decembrie 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 12 decembrie 2014 în cazul în care preşedintele şedinţei 

dl Igor Cernat se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                   Igor Cernat  

                                                   

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                 Valentin Bogos 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


