
                                        CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

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

din  19 februarie 2013 
 

 

Cu privire la executarea bugetului 

oraşului pentru anul 2012 

 

 

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

executarea bugetului oraşului pe anul 2012, 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 2012 la 

venituri în sumă de 31699,4 mii lei (anexa nr.1) şi cheltuielile în sumă de  

32178,2 mii lei (anexa nr.2) şi cheltuielile capitale şi de amenajare a 

teritoriului în anul 2012. (anexa nr.3). 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                          Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                         Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-02 

din 19 februarie  2013 

 

Cu privire la acumularea impozitelor  

pe bunurile imobiliare şi funciare de la persoanele fizice 

pe teritoriul oraşului Ialoveni pentru anul 2012 

 

           Examinînd informaţia prezentată de dna Elena Condrea, specialist în 

problemele perceperii fiscale, cu privire la acumularea impozitelor pe bunurile 

imobiliare şi funciare de la  persoanele fizice pe teritoriul oraşului pe anul 2012, 

Consiliul orăşenesc constată că impozitul pe anul 2012 şi restanţele pe anul 2011, 

urma să fie acumulate, impozite în sumă de 1586400 lei. Pe anul 2012 au fost 

acumulate impozite pe bunurile imobiliare şi funciare în sumă de 1033973, cu 

552427 mai puţin faţă de impozitele calculate, ceea ce constituie 65 %. 

           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 şi funciare de la persoanele fizice pe teritoriul oraşului pe anul 2012. 

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

măsuri suplimentare privind acumularea integrală a impozitelor pe bunurile 

imobile şi funciare pe teritoriul oraşului pe anul 2012 şi 2013. 

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

Caracuian, Primarul oraşului. 
 

 

Preşedinte de şedinţă                                                          Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                            Vasile Covaş 

 

 

 

 



                                             CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-03 

din 19 februarie 2013 

 

Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale  

„Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni” 

 

Examinînd nota informativă privind activitatea Întreprinderii Municipale 

„Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni”, în temeiul 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 nota informativă privind activitatea Întreprinderii Municipale 

„Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni”. 

2. Se pune în sarcina Î.M. „Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni”: 

2.1. Formarea asociaţiilor proprietarilor de apartamente privatizate. 

2.2. Procurarea tomberoanelor pentru depozitarea deşeurilor menajere 

necesare caselor sectorului particular. 

2.3. Transportarea pămîntului pentru înhumarea deşeurilor depozitate. 

3. Se aprobă tariful la transportarea deşeurilor menagere:  

    populaţia la casele cu blocuri – pentru o persoană pe lună – 9,00 lei 

    populaţia din sectorul particular – pentru o persoană pe lună – 9,00 lei 

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

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

Preşedinte de şedinţă                                                 Valentina Sacara  

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                          Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 



 
                                      CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

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

din 19 februarie  2013 
 

 

 

Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale  

„Piaţa Agroindustrială Ialoveni” 

 

 

Examinînd nota informativă privind activitatea Întreprinderii Municipale 

„Piaţa Agroindustrială Ialoveni”, în temeiul 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 nota informativă privind activitatea Întreprinderii Municipale 

„Piaţa Agroindustrială Ialoveni”. 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                  Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                          Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-05 

din 19  februarie  2013 
 

 

Darea de seamă a secţiei de poliţie privind  

situaţia criminogenă în oraşul Ialoveni pe anul 2012. 

 

Examinînd informaţia dlui Mihai Sanduţa, şeful secţiei de poliţie despre 

darea de seamă a secţiei de poliţie privind situaţia criminogenă în oraşul Ialoveni în 

anul 2012, Consiliul orăşenesc Ialoveni constată că pe teritoriul oraşului s-au 

înregistrat cu 21 infracţiuni mai puţin decît în anul 2011, ceea ce constituie cu 6, 

7% mai puţin. Au fost trimise procurorului 111 cauze penale ce constituie 56,6%. 

De către ofiţerii operativi de sector, în perioada de dare de seamă au fost 

descoperite  39 infracţiuni, reţinuţi 11 infractori anunţaţi în căutare de către organul 

de urmărire penală. În aceiaşi perioadă au fost întocmite 70 procese-verbale 

contravenţionale conform art. 78 al CC şi 401 la compartimentul profilaxie 

generală. 

  În temeiul 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 informaţia privind darea de seamă a secţiei de poliţie privind 

situaţia criminogenă în oraşul Ialoveni pe anul 2012. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                  Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                          Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
D  E C I  Z  I  E   nr. 01-06 

din 19 februarie 2013 

 

Cu privire la ameliorarea deservirii populaţiei oraşului Ialoveni cu transport 

de călători. 

În scopul ameliorării situaţiei deservirii  populaţiei oraşului Ialoveni cu 

transport de călători şi lichidării neajunsurilor în activitatea microbuzelor şi 

autobuzelor, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE: 

1. De înaintat graficul deservirii populaţiei de către microbuze şi autobuze la 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii 

Moldova pentru aprobare. 

2. De permis urcarea-coborîrea pasagerilor pe întreg traseul Ialoveni – 

Chişinău şi Chişinău – Ialoveni din toate microbuzele şi autobuzele cu nr. 

35. 

3. De obligat agenţii economici să respecte graficul de pornire de la punctele 

terminus. 

4. De înterzis parcarea microbuzelor la staţia 35 (str. Al. cel Bun, 59) mai 

mult de o singură maşină. 

5. De obligat agenţii economici cît şi şoferii de microbuze şi autobuze să 

oprească numai la staţiile amenajate. 

6. De obligat agenţii economici să amenajeze staţiile auto cu indicarea 

semnelor rutiere . 

7. De înaintat un demers la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor din Republica Moldova să stabilească circulaţia rutei pînă la 

orele 22:00. 

8. Înlocuirea microbuzelor cu autobuze. 

9. Se insituie comisia pentru ameliorarea situaţiei şi monitorizarea lucrului 

antreprenorilor, în următoarea componenţă: 

1. Sorin Tozlovanu, consilier orăşenesc – preşedintele comisiei; 

2. Tamara Castraşan, specialist pentru relaţii cu publicul - secretarul comisiei; 

3. Gheorghe Stegărescu, consilier orăşenesc – membrul comisiei; 

4. Nina Goncearova, consilier orăşenesc – membrul comisiei; 

5. Vitalii Buhai, consilier orăşenesc, membrul comisiei; 

6. ____________________reprezentantul poliţiei rutiere – membrul comisiei; 

7. Manolache Gheorghe, directorul SRL „VerlosTrans” – membrul comisiei; 

8. Jumir Lilian, directorul SRL „Liliana Jumir” – membrul comisiei; 

9. Iulia Molcean, directorul”Intertramcar” – membrul comisiei. 

10. Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe 

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

Preşedinte de şedinţă                                                  Valentina Sacara 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului                                                           Vasile Covaş 



                                    CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

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

                                                din  19 februarie  2013 

 

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 si 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 2 mln. 638.1 mii lei mijloacele încasate din vînzarea terenurilor, proprietatea 

publică locală pentru  :  

982.5 mii lei – lucrări de renovare a  iluminarii străzilor. 

1.0 mln. lei - achiziţionarea pietrişului pentru reparaţia drumurilor (pietriş-4200 tone; 

savura-200 tone). 

155.0 mii lei – servicii la proiectarea reţelelor de canalizare în oraşulu Ialoveni. 

300.6 mii lei – procurarea ţevilor de politilenă pentru apeduct (1500 m) şi canalizare 

(1000 m). 

200.0 mii lei – asfalt pentru reparaţia drumurilor. 

       

      II. Se alocă 1mln.200 mii lei din sursele bugetului raional pentru: 

200 .0 mii lei – ciment pentru reparaţia drumurilor. 

1.0 mln. lei – pentru grădiniţa de copii „Licurici” 

Inclusiv: 

- Inventar moale – 46.0 mii lei 

- Mobilier – 240.0 mii lei 

- Utilaj tehnologic – 140.0 mii lei 

- Confecţionarea şi instalarea pavelioanelor (5 buc.)  - 324.0 mii lei 

- Construcţia terenului de joacă pentru copii (din pavaj) – 150.0 mii lei 

- Reparaţia încăperilor auxeliare – 100.0 mi lei 

 

III. Se alocă 457,1 mii lei din soldul disponibil format la 01.01.2013 pentru urmatoarele 

cheltuieli: 

     7.6 mii lei - ajutor unic participanţilor la războiul din Afganistan (38 persoane cate 200 

lei) 

     44.8 mii lei-ajutor unic participanţilor la războiul din Transnistria ( 224 persoane cate 

200 lei ) 

      0.5 mii lei - ajutor unic dnei Vutcarău Eugenia pentru fratele decedat în războiul din 

Afganistan.  

      0.5 mii lei - ajutor unic dlui N. Gorceac invalid în războiul din Transnistria. 

      0.5 mii lei – ajutor unic dlui M. Bostanică participant la războiul din Afganistan. 

      2.0 mii lei- ajutor unic dnei G.Tarcanovschaia pentru înmormîntarea cet. Dragan Ivan 

      9.0 mii lei – procurarea biletelor la serata de creaţie a Alei Soltan  

      17.0 mii lei- editarea cărţii Andrei Vartic ,, Întrebarea cu privire la Paleoinformatica” 



     35.2 mii lei-  editarea schemei turistice a oraşului Ialoveni (1000 exemplare) 

     340.0 mii lei – cheltuieli curente pentru Aparatul administrativ 

 Inclusiv: 

                        20.0 mii lei- gaze naturale; 

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

                         6.0 mii lei- abonarea la ziare si reviste; 

                        20.0 mii lei- servicii de telefonie; 

                        100.0 mii lei- întreţinerea transportului (benzină; reparaţii); 

                         3.0 mii lei- reparaţii curente a încăperilor; 

                        60.0 mii lei- reparaţie şi întreţinerea utilajului (deservirea tehnicii de calcul) 

                        38.0 mii lei-lucrari de informatică (internet; progr.1C si alte programe) 

                        50.0 mii lei – alte cheltuieli (deservirea centralelor termice; contracte de 

prestarea               serviciilor si alte)  

                         1.0 mii lei-deplasări 

                         2.0 mii lei-transferuri către populaţie (art.135.33) 

 

               IV. Se aloca 277,3 mii lei din supravenitul  

                   42.5 mii lei– pentru premierea femeilor angajate în sistemul bugetar în legatură 

cu 8  Martie.(cîte 200 lei) 

                   234.8 mii lei – achitarea salariului persoanelor conform contractelor de 

prestare a     serviciilor pentru a.2013.(conform tabelului) 

 

(lei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Nr.

d/o 

Funcţia Nr.de 

unităţi 

Salariul 

lunar 

Fondul de 

salariu  

anual 

Contrib. 

la fondul 

social 

Asigurări 

medcale 

Total 

cheltuieli 

1. Specialist în problemele 

recrutării şi încorporării 

0.5 1700.00 20400.00 4700.00 720.00 25820.00 

2. Specialist în construcţie 

gospodărie comunală şi 

drumuri 

1.0 3678.00 44135.00 10151.00 1544.00 55830.00 

3. Specialist pentru relaţii 

cu publicul 

1.0 3537.00 42444.00 9762.00 1486.00 53692.00 

4. Pădurar 1.0 3000.00 36000.00 8280.00 1260.00 45540.00 

5 şofer; 

intindent 

1.0 

0.5 

3550.00 42600.00 9798.00 1491.00 53889.00 

 Total:  15466.00 185579.00 40691.00 6501.00 234771.00 



 V.Se modifică planul de cheltuieli  de la un articol la altul şi de la o institutie la alta. 

(conform tablului  nr.1) 

                                                                                                                   (tabelul nr.1) 

Instituţia Art/alin Suma (mii lei) 

Gradiniţa de copii ,,Licurici”   

Obiecte de uz casnic 113.03 -7.5 

Reparaţii capitale 243.03 7.5 

Contabilitatea   

Salariu 111.00 3.5 

Contribuţii la Fondul social 112.00 0.8 

Asigurări medicale 116.00 0.2 

Transferuri către populaţie 135.33 0.5 

Rechizite de birou 113.03 -5.0 

Biblioteca   

Arenda încaperilor 113.19 -32.2 

Energie electrică 113.01 2.7 

Gaze naturale 113.02 28.0 

Apă şi canalizare 113.34 0.5 

Transferuri către populaţie 135.33 1.0 

Amenajarea teritoriului 131.05 -86.3 

Transferuri către populaţie 135.33 3.0 

Servicii de proiectare 271.09 40.0 

Servicii cadastrale 113.45 40.0 

Investiţii capitale 241.05 3.3 

Grupa 20 113.45 -1.0 

Transferuri către populaţie 135.33 1.0 

 

VI.Se majorează planul la mijloce speciale pentru urmatoarele instituţii: 

Instituţia Art.alin Suma (mii lei) Tip m/s 

Aparatul administrativ 113.03 6.0 1 

 113.45 15.0 2 

Biblioteca 113.45 1.0 1 

 

VII.Se alocă din soldul disponibil format la 01.01.2013 din mijlocele speciale pentru 

urmatoarele instituţii: 

Instituţia Art.alin Suma (lei) Tip m/s 

Aparatul administrativ 113.03 8057.45 1 

Aparatul administrativ 113.45 3290.70 2 

Gradiniţa ,,Andrieş” 113.09 13011.46 1 

Gradiniţa ,,Lăstărel” 113.09 788.57 1 

Grădiniţa ,,Licurici” 113.09 1005.25 1 

Şcoala de arte 113.03 22603.58 1 

Biblioteca 113.45 513.44 1 
 Preşedinte de şedinţă:                                                                                              Valentina Sacara 

 Contrasemnat : 

Secretar al Consiliului                                         Vasile Covaş 

 

 



                                             CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-08 

din 19 februarie 2013 
 

Cu privire la abrogarea şi 

 modificarea ce se operează în unele  

decizii ale Consiliului orăşenesc. 

 

         Avînd în vedere demersul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni 

nr.67/2/1957 din 20 decembrie 2012 cu referire la modul de administrare a 

procesului de implementare de către autorităţile administraţiei publice locale a 

taxelor locale, reieşind din modificările şi completările în titlul VII al Codului 

Fiscal prin Legea nr.267 din 23.12.2011 şi Legea nr.178 din 11.07.2012, 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 abrogă punctul 15 ”punct de colectare a fierului uzat” din decizia 

Consiliului orăşenesc Ialoveni nr.08-03 din 15 noiembrie 2012;  

2. Se aprobă modificarea şi completarea ce se operează în decizia Consiliului 

orăşenesc Ialoveni nr.08-03 din 15 noiembrie 2012 „Cu privire la aprobarea 

taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire 

socială pentru anul 2013” se adaugă punctul VII şi va avea următorul 

conţinut: 

VII. Agenţii economici amplasaţi în zona centrală şi traseul Chişinău-Hînceşti,  

     or.Ialoveni vor achita taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări   

     servicii de deservire socială pe teritoriu oraşului comform punctului 12 şi 12  

a) al deciziei nr.08-03 din 15 noiembrie 2012 „cu privire la aprobarea taxei pentru 

unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de desrvire socială pentru anul 2013” 

şi decizia nr.09-05 din 12 decembrie 2012 “Cu privire la aprobarea modificării şi  

completării ce se operează în deciziile Consiliuli orăşenesc” cu menţiunea 

”centru”; 

     3.  Punctul VII din decizie devine punctul VIII. 

     4.  Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina  

     Caracuian, contabil-şef. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Valentina Sacara        

   

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                   Vasile Covaş 
 

 

 

 



                                  CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-08/1 

din 19  februarie  2013 
 

 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor  

ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc. 

 

 

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 modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc 

Ialoveni nr. 04-12 din 27 aprilie 2012 „Cu privire la instalarea unui monument” la 

punctul 1, „cuvintele pe teritoriul parcului „Sfatul Ţării” se substituie cu cuvintele 

„pe teritoriul „Pieţii Unirii”. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                   Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                           Vasile Covaş 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-08/2 

din 19  februarie  2013 
 

 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor  

ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc. 

 

 

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 modificarea ce se operează în decizia Consiliului orăşenesc 

Ialoveni şi anume:  

a) În decizia Consiliului orăşenesc nr. 01-06 din 17 iunie 2011 „ Cu privire la 

constituirea Comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de 

activitate ale Consiliului orăşenesc Ialoveni”. În componenţa Comisiei consultative 

de specialitate a Consiliului  orăşenesc pentru construcţie şi industrie, protecţia 

mediului, amenajarea teritoriului, resurse funciare cuvintele „Cujba Ion” se 

substituie cu cuvintele „Timciuc Nadejda”. 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                   Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                            Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
                                              CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-09 

din 19 februarie 2013 
 

Cu privire la privatizarea loturilor pomicole. 

 

În conformitate cu prevederile 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 

N.P. Denumirea 

Î.P.L 

Bonita 

tea 

Nr. 

cadastral 

5501... 

Suprafaţa 

ha 

Suma 

lei 

1 Antonii Raisa “Franionis” 45 1011185 0,1013 1659,0 

2 Suvac Igor “Franionis” 45 1011154 0,0607 524,0 

3 Codreanu Pavel “Franionis” 45 1011180 0,0510 428,0 

4 Ţurcanu Isae “Franionis” 45 1011135 0,0695 770,0 

5 Tofan Anatolie “Franionis” 45 1011199 0,0662 678,0 

6 Navroţkaia 

Liudmila 

“Franionis” 45 10111202 0,0510 428,0 

7 Gherastovscaia 

Iana 

“Franionis” 45 1011175 0,0652 650,0 

8 Racoviţa Alexei “Franionis” 45 1011193 0,0637 607,0 

9 Tomenco 

Liudmila 

“Franionis” 45 1011153 0,0797 1054,0 

10 Ciobanu 

Valentina 

“Franionis” 45 1010545 0,0816 1387,0 

11 Culicova Olga “Constructorul” 54 107395 0,0569 575,0 

12 Zaporojan 

Ludmila 

“Constructorul” 54 107785 0,0586 590,0 

 13 Teaca Dumitru “Franionis” 45 1011166 0,1016 1666,0 

 

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

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

Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc. 

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                              Vasile Covaş 
 

 



                                                 CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-10 

din 19 februarie 2013 
 

Cu privire la includerea în lista terenurilor  

pasibile de privatizare şi scoaterea lor la  

licitaţie publică 

 

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 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 includ în lista terenurilor pasibile de privatizare, loturile conform tabelului; 

2. Se scot la licitaţie publică terenurile sub construcţii conform tabelului;  
Nr. 

d/o 

Amplasarea Nr. 

cadastral 

5501… 

Supr

afaţa  

(ha) 

Destinaţia Preţ iniţial 

(lei) 

1.  Str. Gagarin              214.175 0.1500 Sub construcţii 193766 

2.  Str. Mihai Viteazu        209.434 0.2000 Sub construcţii 258354 

3.  Str. Ioan Vodă         209.432 0.0200 Sub construcţii 25836 
4.  Str.Basarabia         209.433 0.0050 Sub construcţii 6459 

5.  Str.Al. cel bun              202.384 0.0300 Sub construcţii 38753 

      6 Str. Al .cel Bun          210.287 0.0100 Sub construcţii 12918 

  7 Str. Al .cel Bun            210.288 0.0200 Sub construcţii 25835 

  8 Str. Al .cel Bun            204.807 0.0350 Sub construcţii 45212 
  9 Str.Liviu Rebreanu    210.289 0.0250 Sub construcţii 32294 
  10 Str. Timişoara            203.619 0.0250 Sub construcţii 32294 
  11 Srt. Al Cristea 203.620 0.0500 Sub construcţii 64589 
  12 Şos. Chişinău-Hînceşti  203.621 0.1490 Sub construcţii 192474 

  13 Şos. Chişinău-Hînceşti  203.411 0.1467 Sub construcţii 189503 

14 Şos. Chişinău-Hînceşti  201.137 1.2000 Sub construcţii 1550121 
15 Str.Timişoara                203.618 0.2440 Sub construcţii 315191 
16 Sectorul 105   105.148 0.0395 Agricol  2037 

17 Str. Al. cel Bun 210290 0.0066 Sub construcţii 8526 



 

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

Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.      

 

 

Preşedinte de şedinţă   Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                              Vasile Covaş 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-11 

  din  19  februarie  2013 

 

 

 Cu privire la scoaterea la licitaţie publică de arendă  

 

În conformitate cu art. 10 alin. (10) al Legii nr. 1308 – XIII din 25.07.1997 

privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului; art. 14 alin. 

(2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală 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 scoate la licitaţie publică de arendă a terenului conform tabelului : 

 

Nr.

/or. 

Amplasarea  Nr. cadastral Suprafaţa  

     (ha) 

Destinaţia/ 

bonitatea 

Preţ iniţial 

(anual,lei) / 

procent iniţial  

1 Sectorul 102 5501102.274 4.0 Agricol/ 73 3627 /  2% 

 

2. Terenul se dă în arendă pe un termen de 30 ani de la data semnării 

contractului de arendă. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui                   

Veaceslav Cernat,  Viceprimarul oraşului Ialoveni. 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                   Valentina Sacara 

                                                        

Contrasemnat:           

                                                         

Secretar al Consiliului                                                                  Vasile Covaş 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                               CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-12 

din 19 februarie 2013 

 

 Cu privire la formarea bunurilor imobile 

 

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. Gagarin              0.2098 Sub construcţii 

2. Str. Basarabia             0.9000 Sub construcţii 

3. Str. Mihai Viteazu       0.3200 Sub construcţii 

4. Str. Mihai Viteazu       0.4300 Sub construcţii 

5 Str. Veniamin Zarzăre 0.2978 Sub construcţii 

6 Str. Veniamin Zarzăre 0.1452 Sub construcţii 

7 Str. Veniamin Zarzăre 0.0913 Sub construcţii 

8 Ste-la Toma Ciorbă       0.5000 Sub construcţii 

9 Şos. Chişinău-Hînceşti 1.1000 Sub construcţii 

10 Sec. 106                 0.0630 Agricol 

11 Sec. 309               2.6400 Agricol 

12 Sec. 309             3.3400 Agricol 

13 Sec. 309                 4.3700 Agricol 

14 Sec. 308               5.9600 Agricol 

15 Sec. 308                1.7300 Agricol 

16 Sec. 308              1.2300 Agricol 

17 Sec. 308               5.7900 Agricol 

18 Sec. 307             2.6500 Agricol 

19 Sec. 307             0.8000 Agricol 

20 Sec. 307             3.0000 Agricol 

21 Sec.109                   0.7000 Agricol 

22 Sec.107                     1.7900 Agricol 

23 Sec. 302                  1.6600 Agricol 

24 Sec. 302                 0.3500 Agricol 

25 Sec. 302                 4.2233 Agricol 



26 Sec. 302                 4.4000 Agricol 

27 Sec. 302                 4.0230 Agricol 

28 Sec. 302                 2.0709 Agricol 

29 Sec. 302                 2.9700 Agricol 

30 Sec. 302                 1.9700 Agricol 

31 Sec. 302                 2.1000 Agricol 

32 Sec. 102                1.9300 Agricol 

33 Sec.109               0,0600 Agricol 

34  Str. Viilor                   0.7000 Sub construcţii 

35 Str. Mihai vitazu        0.5300 Sub construcţii 

36 Str. Timişoara            0.0700 Sub construcţii 

37 Str. Izvoarelor           0.2300 Sub construcţii 

38 Str. A. Cristea           0.1300 Sub construcţii 

39 Str. Toma Ciorbă      0.2200 Sub construcţii 

40 Str. Al. cel Bun                 0.1100 Sub construcţii 

41 Srt. V. Zarzăre          0.1500 Sub construcţii 

42 Sec. 107           0.2700 Agricol 

43 Sec. 105           0.3300 Agricol 

44 Sec. 308 0.3000 Agricol 

45 Str. Daniil Sihastru 0.09 Sub construcţii 

 

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

Veaceslav Cernat,  Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                        Valentina Sacara 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului                                                               Vasile Covaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           
                                                      CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-13 

din  19 februarie 2013 

 

 Cu privire la includerea în intravilanul localităţii 

 

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

privind administraţia publică locală, art.39 al Codului funciar nr.828 din 

25.12.1991, 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,  Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE: 

3. Se includ în hotarul intravilanului oraşului Ialoveni sctoarele de teren conform 

tabelului: 

Nr. d/o Amplasarea Suprafaţa (ha) 

1. Sec. 102                        5.8500 

2. Sec. 105                    11.9500 

3. Sec. 106                   8.5700 

4. Sec. 308                 3.4000 

5 Sec. 307                 1.6600 

6 Sec.101                  0.2800 

 

4. Se pune în sarcina dlui Veaceslav Cernat,  viceprimarul oraşului Ialoveni 

elaborarea documentaţiei necesare pentru includerea terenurilor respective în 

planul Urbanistic General al oraşului Ialoveni 

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

Caracuian, primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                          Valentina Sacara 

                                               

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului                                                         Vasile Covaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

             D  E C I  Z  I  E   nr. 01-14 

                     din 19 februarie  2013 
 

 

 

Cu privire la actualizarea 

planului strategic de dezvoltare 

socio-economic al 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 2013-2015. 

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

Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă      Valentina Sacara 

                                                            

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                                 Vasile Covaş  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la decizia Consiliului orăşenesc 

nr.01-14  din  19.02.2013 

 



Actualizarea planului strategic de dezvoltare socio-economic  a oraşului Ialoveni pentru 

perioada anilor 2013-2015.  

 
Activităţile preconizate: 

1. Actualizarea  Planului Urbanistic General al or. Ialoveni. 

2. Lucrări de eficientizare energetică şi amenajare a teritoriului  la grădiniţa de copii nr.1 „Andrieş”. 

3.  Proiectarea, construcţia şi reconstrucţia sistemului de iluminat public (inclusiv pe baza energiei 

renovabile) pe străzile: Alexandru cel Bun, Grigore, Grădinilor, Chişinău, Vieru, Timisoara, 

Traian, Merilor, Nucarilor, Balcescu, Brasov, Braila, Constanta, Liviu Rebreanu, Izmail, Spartac, 

Aurel David, Hajdeu, Florilor, 27 August 1991, str-la27 August 1991, Valea Crucii,Chilia, Ion 

Creangă, Putna, V.Cupcea ,Victoria, Str-la Viilor, Vasile Lupu, George Cojbuc,Toma Ciorbă, 

cantemir, Gagarin, Matei Basarab, Bucovina, V. Alecsandri, Luceafărul   din oraşul Ialoveni. 

4  Construcţia capitală a drumurilor Grădinilor, Valea Crucii şi 27 August 1991, Salcîmilor, 

Timişoara, A.Cristea, Luceafărul, P. Halippa, Putna, Livezilor.  

5.  Reparaţia curentă a drumurilor în variantă albă şi a celor cu îmbrăcăminte     

     asfaltică. 

6. Proiectarea şi construcţia sistemului de canalizare în sectoarele : Albeni, Huţuleuca şi Bozu 

7. Proiectarea şi construcţia  staţiilor de pompare a apelor  reziduale în sectoarele : Albeni, 

Huţuleuca şi Bozu. 

8. Instalarea băncilor (scaunelor) prin oraş şi construcţia terenurilor de joc pentru copii. 

9. Construcţia liniei de troleibuz spre mun.Chişinău. 

10. Construcţia trotuarului pe străzile: Alexandru cel Bun, Moldova, Ştefan cel Mare, Gagarin, 

Prieteniei şi Daniil Sihastru. 

11. Construcţia stadionului la gimnaziul”Grigore Vieru”. 

12. Curăţirea canalelor de scurgere a apelor pluviale. 

13. Amenajarea cimitirului nou. 

14. Procurarea tehnicii de autosalubrizare în oraşul Ialoveni. 

15. Procurarea containerelor pentru gunoi menajer şi reamenajarea punctelor de colectare  a 

gunoiului menajer. 

16. Amenajarea stadioanelor de sector în oraşul Ialoveni. 

17. Construcţia podului peste r. Işnovăţ. 

18. Construcţia puntei peste r.Işnovăţ. 

19. Amenajarea intrărilor în or. Ialoveni din direcţiile: Costeşti, Mileştii Mici şi Sociteni. 

20. Costrucţia apeductului pe str. Testemiţeanu. 

21. Redirecţionarea colectorului de canalizare sub presiune :str. Testemiţeanu, str. Grigore Vieru, str. 

Moldova, str. Al. cel Bun. 

22. Elaborarea şi tipărirea hărţii-pliant a oraşului Ialoveni. 

23. Proiectarea şi construcţia cazangeriei autonome la Şcoala de arte şi Biblioteca orăşănească. 

24. Înlocuirea cu ţăvi din polietilenă a ţevilor de apeduct în stare avariată. 

25. Renovarea ascensoarelor la blocurile cu nouă etaje (împreună cu locatarii). 

26. Lucrări de eficientizare energetică a sediului primăriei oraşului Ialoveni. 

27. Împădurirea sectoarelor cu pericol de alunecări. 

28. Curăţarea albiei rîului Işnovăţ şi a canalelor afluiente. 

29. Amenajarea centrului cultural-sportiv pe str. Gagarin. 

30. Amenajarea gunoiştei existente a oraşului Ialoveni. 

31. Reparaţia capitală a garajelor primăriei oraşului Ialoveni. 

32. Construcţia  bazinului orăşănesc în Parteneriat Public Privat. 

33. Instalarea răstignirii la intrarea în oraş din direcţia s. Costeşti. 

34. Inastalarea microfaoanelor , camerilor video în sala de şedinţe a primăriei şi a monitorului extern 

în prejma Casei de cultură a or. Ialoveni. 

                      Secretar al Consiliului                                                               Vasile Covaş  

 

 

 

 

 



 
                                                     CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-15 

din 19 februarie 2013 
 

 

Cu privire la anularea procesului verbal  nr.3 

al licitaţiei din 10 decembrie 2012 

 

 În conformitate cu art.14 al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Hotărîrea Guvernului RM nr.136 din 10.02.2009 cu 

privire la aprobarea Regulamentului  privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, 

ţinînd cont de faptul că cet. Ursu Grigore – cîştigătorul lotului nr.12 de la licitaţia 

din 10.12.2012 nu a achitat în termeni legali preţul final de cumpărare al lotului,                

Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se declară nul procesul-verbal nr.3 din 10.12.2012 al Comisiei de licitaţie  

de pe lîngă Primăria oraşului Ialoveni. 

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

Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă  Valentina Sacara 

  

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului              Vasile Covaş  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                      CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

             D  E C I  Z  I  E   nr. 01-16 

                     din 19 februarie  2013 
 

 

 

Cu privire la aprobarea actului de inventariere 

a bunurilor imobile-proprietate a SA „Apă-Canal Chişinău” 

 

 

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

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Actul de inventariere a bunurilor imobile-proprietate a SA „Apă-

Canal Chişinău” conform anexei nr. 1. 

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

Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă    Valentina Sacara 

                                                              

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                                  Vasile Covaş  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-17 

din 19 februarie 2013 

 
 

Cu privire la atribuirea denumirii străzii 
 

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (2), lit. s) al Legii nr. 436 – XVI 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se atribuie de la strada Moldova, 24 pînă la intersecţia cu strada Cireşilor 

din sectorul Moldova oraşul Ialoveni denumirea de strada Rafael 

Haceaturean. 

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

Veaceslav Cernat – viceprimar al oraşului Ialoveni. 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă                           Valentina Sacara 

   

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                    Vasile Covaş 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-18 

din 19  februarie  2013 
 

 

 

Cu privire la acceptarea transmiterii clădirilor. 

 

Examinînd demersul Direcţiei cazare, construcţii şi evidenţă a 

Departamentului dotări al Ministerului Apărării şi materialele respective, în 

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

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

 

1. Se acceptă transmiterea de la balanţa Ministerului Apărării la balanţa 

Primăriei oraşului Ialoveni clădirile situate pe str. Ştefan cel Mare, 37 din 

oraşul Ialoveni cu nr. cadastrale: 5501207.254.01; 5501207.254.02; 

5501207.254.03. 

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

Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                  Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                          Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-19 

din 19  februarie  2013 

 

 

Cu privire la examinarea materialelor cadastrale 

pe Întovărăşirea Pomicolă „Livada” 

 
Examinînd materialele cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă „Livada” amplasată în 

extravilanul oraşului Ialoveni întocmite de Întreprinderea de Stat „Cadastru”, reieşind din Legea 

Cadastrului bunurilor imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1518 din 17 

decembrie 2003 „Despre crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de Stat a 

Unităţilor administrativ-teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii 

Moldova”, în conformitate cu prevederile art. 10 ale Codului Funciar nr.828 – XII din 25.12.91 

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 aprobă: 

a). materialele de stabilire a hotarului Întovărăşirii Pomicole „Livada” amplasată în 

extravilanul oraşului Ialoveni, cu suprafaţa totală de 16.25 ha, conform anexei 1. 

b). planul geometric al loturilor pomicole din cadrul Î.P. „Livada” conform anexei 2. 

2. Se stabileşte servitutea de trecere pe drumul central al Î.P. „Livada” (conform planului 

geometric). 

3. A solicita Oficiul Cadastral Teritorial Ialoveni de a înbunătăţi datele cadastrale 

referitoare la Întovărăşirea Pomicolă „Livada”, conform propunerilor formulate în 

materiale cadastrale. 

4. Preşedintele Întovărăşirii Pomicole „Livada” (dna Nadejda Zdebscaia): 

a). va prezenta Deţinătorului Registrului  de Stat a Unităţilor administrativ-teritoriale şi 

străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova (Î.S. „Cadastru”) dosarul de 

stabilire a hotarului Î.P. „Livada” pentru înregistrarea întovărăşirii pomicole. 

b). va anunţa persoanele care deţin titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de 

terenuri eliberate de Primăria oraşului Ialoveni despre înregistrarea acestora în registrul 

bunurilor imobile. 

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

viceprimarul oraşului Ialoveni.   

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                               Vasile Covaş 
 

 

 

 

 



                                                   CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-20 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 

 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 198 din 14.04.1993 „ Cu 

privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, modificată prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 13 din 13.01.1999, a Instrucţiunii 

Ministerului educaţiei şi tineretului aprobată prin nr. 420 din 22.06.1999 „Cu 

privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi 

cererea cet. Chitic Veaceslav, 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 scuteşte integral începînd cu 01.03.2013 de plată pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copilului: 

- Chitic Marcu, anul naşterii 07.04.2007, pe un termen de un an. 

 

     Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01. bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                     Valentina Sacara 

 

          Contrasemnat: 

 

          Secretar al Consiliului                                                     Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-20/1 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 

 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 198 din 14.04.1993 „ Cu 

privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, modificată prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 13 din 13.01.1999, a Instrucţiunii 

Ministerului educaţiei şi tineretului aprobată prin nr. 420 din 22.06.1999 „Cu 

privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi 

cererea cet. Cernea Oxana, 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 : 

 

3. Se scutesc integral începînd cu 01.03.2013 de plată pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copiilor: 

- Cernea Marina, anul naşterii 28.02.2007,  

- Cernea Eugenia, anul naşterii 12.01.2009, pe un termen de un an. 

 

     Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01. bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                      Valentina Sacara 

 

          Contrasemnat: 

 

          Secretar al Consiliului                                                     Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-20/2 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 

 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 198 din 14.04.1993 „ Cu 

privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, modificată prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 13 din 13.01.1999, a Instrucţiunii 

Ministerului educaţiei şi tineretului aprobată prin nr. 420 din 22.06.1999 „Cu 

privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi 

cererea cet. Ludmila Munteanu, 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 scuteşte integral începînd cu 01.03.2013 de plată pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copilului: 

- Purcică Paula, anul naşterii 14.01.2007, pe un termen de un an. 

 

     Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01. bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                      Valentina Sacara  

 

          Contrasemnat: 

 

          Secretar al Consiliului                                                     Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-20/3 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 

 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 198 din 14.04.1993 „ Cu 

privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, modificată prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 13 din 13.01.1999, a Instrucţiunii 

Ministerului educaţiei şi tineretului aprobată prin nr. 420 din 22.06.1999 „Cu 

privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi 

cererea cet. Sîrbu Daria, 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 : 

 

5. Se scutesc integral începînd cu 01.03.2013 de plată pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copiilor: 

- Sîrbu Ilie, anul naşterii 02.09.2008,  

- Sîrbu Dariana, anul naşterii 09.04.2010, pe un termen de un an. 

 

     Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01. bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                      Valentina Sacara 

 

          Contrasemnat: 

 

          Secretar al Consiliului                                                     Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-20/4 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 

 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 198 din 14.04.1993 „ Cu 

privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, modificată prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 13 din 13.01.1999, a Instrucţiunii 

Ministerului educaţiei şi tineretului aprobată prin nr. 420 din 22.06.1999 „Cu 

privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi 

cererea cet. Sanduţa Ana, 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 : 

 

7. Se scutesc integral începînd cu 01.03.2013 de plată pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copiilor: 

- Sanduţa Beniamin, anul naşterii 12.01.2007,  

- Sanduţa Samuel, anul naşterii 02.05.2008, 

- Sanduţa Ana-Maria, anul naşterii 19.01.2010, pe un termen de un an. 

 

     Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01. bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                           Valentina Sacara 

 

          Contrasemnat: 

 

          Secretar al Consiliului                                                      Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                           CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-20/5 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 

 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 198 din 14.04.1993 „ Cu 

privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, modificată prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 13 din 13.01.1999, a Instrucţiunii 

Ministerului educaţiei şi tineretului aprobată prin nr. 420 din 22.06.1999 „Cu 

privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi 

cererea cet. Vasiliev Olesea, 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 : 

 

9. Se scutesc integral începînd cu 01.03.2013 de plată pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copiilor: 

- Vasiliev Ana-Maria, anul naşterii 09.10.2006,  

- Vasiliev Mihaela, anul naşterii 27.06.2008, pe un termen de un an. 

 

     Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01. bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                     Valentina Sacara 

 

          Contrasemnat: 

 

          Secretar al Consiliului                                                    Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-20/6 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 

 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 198 din 14.04.1993 „ Cu 

privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, modificată prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 13 din 13.01.1999, a Instrucţiunii 

Ministerului educaţiei şi tineretului aprobată prin nr. 420 din 22.06.1999 „Cu 

privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi 

cererea cet. Gheban Liudmila, 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 : 

 

11. Se scutesc integral începînd cu 01.03.2013 de plată pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copiilor: 

- Gheban Ion, anul naşterii 15.02.2010,  

- Gheban Ştefan, anul naşterii 30.05.2006, 

- Gheban Ana, anul naşterii 27.05.2008, pe un termen de un an. 

 

     Sursa de acoperire - supraveniturile la art. 111.01. bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                           Valentina Sacara 

 

          Contrasemnat: 

 

          Secretar al Consiliului                                                       Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-21 

din 19 februarie  2013 

 

Cu privire la plata 

indemnizaţiei lunare. 

 

În conformitate cu punctul 10 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 

nr. 198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor 

socialmente vulnerabile” cu completările şi modificările ulterioare, în temeiul art. 

14 alin. (2) al Legii nr. 436 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 stabileşte indemnizaţia lunară în sumă de 600 lei cet. Rodica Cuciuc 

domiciliată în oraşul Ialoveni, str. Vasile Lupu, 27, pentru fiica înfiată-

Eugenia Cuciuc, a.n. 07.03.2011. 

Sursa de acoperire: bugetul local art. 135.25. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina 

Caracuian, contabil-şef. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                   Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                  Vasile Covaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-22 

din 19 februarie  2013 
 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Programului 

de activitate a Consiliului orăşenesc 

 pentru trimestrul II al anului 2013 

 

 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 programul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul 

II 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. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                       Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului            Vasile Covaş  

 

                                                         

 

 

   Anexă 

la decizia Consiliului orăşenesc nr. 01-22 

din  19  februarie  2013 

 



 

 

 

Programul de activitate 

a Consiliului orăşenesc Ialoveni 

pentru trimestrul II al anului 2013 

 

 

Data Specificarea chestiunii Responsabil de 

pregătire 

Raportor 

 

I Şedinţa  Consiliului  orăşenesc 
aprilie 1. Cu privire la modificarea 

reprezentării Drapelului oraşului 

Ialoveni. 

 

 

2. Cu privire la examinarea 

dosarelor în instanţele de 

judecată. 

Gheorghe Caracuian, 

Primarul oraşului 

Ialoveni. 

 

 

Valentin Bogos, 

juristul primăriei 

Gheorghe 

Caracuian, 

Primarul oraşului 

Ialoveni 

 

Valentin Bogos, 

juristul primăriei 

 

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, 

Secretarul Consiliului 

orăşenesc, Vasile Covaş 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului orăşenesc                                                Vasile Covaş 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr.  01-23 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

Cu privire la permisiunea 

de a instala o troiţă 

 

 

 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 permite instalarea unei troiţe pe teritoriul oraşului Ialoveni, pe traseul 

Chişinău – Hînceşti km-9 în preajma unde a avut loc accidentul rutier în 

urma căruia a decedat poetul Grigore Vieru cu coordonarea organelor de 

resort. 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                       Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului            Vasile Covaş  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-24 

din 19 februarie 2013 
 

 

Cu privire la aprobarea regulilor de întreţinere a pisicilor şi cînilor de rasă în 

or.Ialoveni şi luarea sub control a problemei animalelor fără supraveghere. 

 

            În scopul ameliorării situaţiei epizootice, soluţionării problemei animalelor 

fără supraveghere, reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi cîinilor de 

rasă pe teritoriul oraşului Ialoveni şi întru îndeplinirea Hotărîrii Guvernului 

Republicii Moldova nr.494 din 06.05.1998 “Cu privire la măsurile de combatere şi 

profilaxie a rabiei”, precum şi regulile de întreţinere a cîinilor în localităţile 

Republicii Moldova (ordinul Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului 

nr.426 din 27.10.2000), în temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.10.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

DECIDE: 

1. Se aprobă “Regulile de întreţinere a pisicilor şi cîinilor de rasă şi luarea sub 

control a problemei create de animalele fără supraveghere. (se anexează). 

2. Responsabilitatea pentru respectarea regulilor nominalizate revine 

persoanelor fizice şi juridice, posesorilor de animale, în cazul încălcării lor 

contravenienţii vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile art.157, 158 

al Codului Contravenţional RM în baza proceselor verbale. 

3. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii revine ÎM”Gospodăria 

Locativ-Comunală Ialoveni”. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar  al Consiliului                                                              Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01-25 

 din 19 februarie 2013 
 

 

Cu privire la aprobarea normelor de consum de benzină. 

 

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 – 100 litri 

Dacia Logan – 150 litri 

VAZ 2107 – 150 litri 

Wolkswagen passat – 50 litri 

2. Se alocă Secţiei de poliţie orăşeneşti Ialoveni cîte 50 litri benzină lunar. 

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

Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

                       Preşedinte de şedinţă                          Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                            Vasile Covaş 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

D  E C I  Z  I  E   nr. 01- 26 

din  19 februarie  2013 
 

 

Cu privire la stabilirea graficului de circulaţie  

a microbuzelor pe rutele interne din oraşul Ialoveni. 

 

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

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se stabileşte graficul circulaţiei microbuzului pe ruta nr. 1. 

Bozu – Centru – Moldova, Alexandru cel Bun 2 – Centru – 7.40 
2. Se stabileşte graficul circulaţiei microbuzului pe ruta nr. 2 

Centrul – sect. Moldova: 6.50; 7.10; 7.50; 12.45; 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45; 17.45 

Sec. Moldova – Centru: 7.00, 7.20, 8.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 

Centru – Albeni: str. Basarabia, Grădinilor, 27 August, Şt. cel Mare – 7.35, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. 
3. Activitatea rutei nr. 1 de transport călători din or. Ialoveni se va efectua în 

baza Regulilor de transportare a călătorilor şi bagajelor în oraşul Ialoveni,  

aprobat prin decizia Consiliuli orăşenesc Ialoveni nr. 05-08 din 25 august 

2009. 

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

Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

   

 

 

 

   Preşedinte de şedinţă                                                 Valentina Sacara  

 

   Contrasemnat: 

 

   Secretar al Consiliului                                                       Vasile Covaş 
 

 

 

 



CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-27 

din 19 februarie  2013 

 

Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate 

 publică a Statului aflat în gestiunea Comisariatului de Poliţie 

 al raionului Ialoveni, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Molodva 

 

Examinînd materialele cu privire la delimitarea terenurilor proprietate 

publică a statului gestionat de Comisariatul de Poliţie al raionului Ialoveni 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prezentate de către Institutul 

de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în baza Legii nr. 91 – XVI din 

05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Hotărîrii 

Guvernului RM nr. 1528 din 29.12.2007 despre aprobarea Programului de 

delimitare a terenurilor proprietate publică şi în conformiate cu Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 351 din 23.03.2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publică a Statului şi la transmiterea unor bunuri imobile, în 

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

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se delimitează terenul proprietate publică a statului aflat în gestiunea 

Ministerului  Afacerilor Interne al Republicii Moldova (Comisariatul de 

Poliţie al raionului Ialoveni) cu suprafaţa de 0,3673 ha cu nr. cadastral 

5501202255, oraşul Ialoveni, str. Gr. Vieru, 24. 

2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va elibera titlu de autentificare a 

dreptului deţinătorului de teren. 

3. Oficiul Cadastral Teritorial filiala Ialoveni va înregistra bunul imobil 

format. 

4. După înregistrarea obiectului la OCT Ialoveni, dul Ion Bulgari, specialist 

pentru reglementarea regimului funciar va efectua înscrierele necesare în 

registrul cadastral al primăriei. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                  Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                           Vasile Covaş 
 

 



CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-28 

din 19 februarie 2013 

 

Cu privire la iniţierea procedurii de  

modificare a destinaţiei terenurilor agricole. 

 

În conformitate cu prevederile art.. 14 pct. (2) lit. (e) al Legii nr. 436 – XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 10, 43, 44 din 

Codul funciar nr. 828 – XII din 25 decembrie 1991 cu modificările şi completările 

ulterioare, pct. 31, 34, 40 ale Regulamentului cu privire la modul de atribuire, 

modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor şi avînd în vedere avizele pozitive 

ale Comisiilor consultative de specialitate pentru construcţie şi industrie, protecţia 

mediului, amenajarea teritoriului, resurse funciare, juridică, pentru ordinea publică 

şi activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

DECIDE:  

1. Se acceptă iniţierea procedurii de modificare a destinaţiei terenurilor 

agricole din extravilanul oraşului Ialoveni, cu trecerea în categoria de 

terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi alte 

destinaţii speciale, în legătură cu proiectarea şi construcţia unui centru 

sportiv multiopţional şi a unei staţii de pompare a apelor menajere conform 

tabelului: 
Nr. 

d/o 
Amplasarea Suprafaţa 

(ha) 

Nr. cadastral Proprietarul 

1 Sec. 301 2.87 5501301.393 Consiliul raional Ialoveni 

2 Sec. 301 0.55 5501301.400 APL Ialoveni 

3 Sec. 301 1.79 5501301.399 APL Ialoveni 

2. A înainta pachetul de documente Consiliului raional Ialoveni spre examinare 

privind modificarea destinaţiei terenului din teren agricol în teren sub 

construcţii. 

3. De coordonat documentaţia cu serviciile desconcentrate în teritoriu. 

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

Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului. 

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Valentina Sacara 

          

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                         Vasile Covaş 

 

 

 

 

 



CONSILIUL  ORĂŞENESC  IALOVENI 
 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 01-29 

din 19 februarie 2013 
 

 

 

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 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 19 februarie 2013 în cazul în care preşedintele 

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

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                  Valentina Sacara 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al Consiliului                                                          Vasile Covaş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă: 

la Decizia Consiliului orăşenesc  

Nr. 01-24 din 19 februarie  2013 

 

R E G U L I L E 

de întreţinere a pisicilor şi cîinilor de rasă 

(decorativi, de serviciu, de pază şi de vînătoare) 

în or.Ialoveni şi luarea sub control a problemei 

animalelor fără supraveghere. 
 

1.  DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.1. Prezentele reguli sunt elaborate în scopul reglementării modalităţii şi 

regulilor de întreţinere a cîinilor şi pisicilor şi a soluţionării (luării sub 

control) problemei animalelor fără supraveghere în or.Ialoveni. 

1.2. Prevederile prezentelor reguli stabilesc drepturile şi obligaţiunele 

proprietarilor şi posesorilor de cîini şi pisici, adică persoanelor fizice şi 

juridice indiferent de forma lor juridică de organizare, în scopul 

prevenirii şi evitării rabiei şi altor boli infecţioase, comune animalelor şi 

omului. 

1.3. Prezentele reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor instituțiilor şi 

persoanelor interesate în soluţionarea problemelor deţinerii, evidenţei şi 

vaccinării animalelor domestice, achitării taxelor locale, stabilite de către 

autoritatea publică locală, respectării normelor şi regulilor sanitar-

veterinare şi de întreţinere a cîinilor şi pisicilor pentru a asigura 

locuitorilor orașului Ialoveni un mod civilizat de existenţă. 

1.4. Prevederile prezentelor reguli sunt obligatorii pentru toţi posesorii de 

cîini şi pisici. 

1.5. Prezentele reguli prevăd noţiunea de cîini agresivi, care include: cîinii cu 

o înălţime mai mare de 40 cm., cîinii cu o înălţime mai mică de 40 cm, 

dar sunt de rasele pitbulterier american, bultier, etc. 

 

2. OBLIGAŢIUNILE ŞI DREPTURILE DEŢINĂTORILOR  

DE CÎINI ŞI PISICI 

 

2.1 Toate persoanele fizice şi juridice, posesori de cîini şi pisici sunt obligaţi: 

2.1.1. Să înregistreze cîinii şi pisicile (mai mari de 3 luni) la organul orășenesc de 

gestionare a fondului locativ. După înregistrare, stăpînilor li se înmînează certificat 

de înregistrare şi jeton. În cazul schimbării proprietarului este necesar de a schimba 

certificatul de înregistrare a animalului. 



2.1.2 Deţinătorii de cîini agresivi sunt obligaţi să prezinte la înregistrare un 

certificat al Comisariatului raional de poliție, care ar confirma faptul că cîinii au 

fost testaţi în ce priveşte adaptarea socială. 

2.1.3. Anual să vaccineze animalele împotriva rabiei la Serviciul Sanitar Veterinar 

de Stat or.Ialoveni. Acestei vaccinări sunt supuşi cîinii şi pisicile începînd cu vîrsta 

de 3 luni. Cîinii şi pisicile cumpărate recent sunt prezentaţi în termen de 5 zile din 

momentul procurării la Serviciul Sanitar Veterinar de Stat pentru a fi supuşi 

controlului sanitar- veterinar şi vaccinării împotriva rabiei. 

2.1.4. Să anunţe la Serviciul Sanitar Veterinar de Stat or.Ialoveni despre 

îmbolnăvirea  sau decesul animalelor ce le aparţin. 

2.1.5. Imediat să anunţe serviciile medicale şi Serviciul Sanitar Veterinar de Stat al 

or.Ialoveni despre cazurile de muşcături a oamenilor sau animalelor de către 

animalele care au muşcat pe cineva, imediat să fie prezentate la serviciul sanitar-

veterinar pentru control şi supraveghere (timp de 10 zile). 

2.1.6. Să prezinte la cererea Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al or.Ialoveni, 

cîinii, pisicile pentru efectuarea controlului, investigaţiilor diagnostice şi 

vaccinărilor profilactice. 

2.1.7.Să plimbe cîinii numai în locurile destinate acestui scop şi nici într-un caz în 

scuare, grădiniţe, locuri de odihnă. 

2.1.8. Să plimbe cîinii numai cu botniţe şi lese, să strîngă după ei dejecţiile. 

2.1.9. Să achite plata pentru deservirea terenurilor de plimbare a cîinilor. 

2.1.10 Să întreţină cîinii agresivi  în legătoare şi să-i lase liberi numai în curţile 

închise, excluzînd posibiliatatea traumatizării oamenilor. 

2.1.11. Să se deplaseze cu cîinii în curţile comune, parcuri şi pe străzi numai cu 

cureluşa şi jetonul de înregistrare, iar cîinii agresivi şi cu botniţă. 

2.1.12. În cazul schimbării locului de trai şi lipsei necesităţii de animale să nu le 

lase în stradă, ci să le predee ÎMGLC. 

2.1.13. În caz de pierdere a animalului, proprietarul este obligat să prezinte 

organului care a înregistrat animalul certificatul respectiv care ar confirma lipsa 

animalului în punctele izolatoare de primire a animalelor. 

În caz de deces sau pierdere, proprietarii sunt obligaţi să prezinte organului care a 

înregistrat animalul certificatul de înregistrare şi jetonul pentru a fi scos de la 

evidenţă. 

2.1.14. În caz de deces, cadavrele animalelor urmează a fi predate ÎMGLC. 

2.1.15. Să vîndă cîinii şi pisicile numai la locuri specializate cu certificatul eliberat 

de către Serviciul  Sanitar Veterinar de Stat. 

2.1.16.  Să achite taxa posesorilor de cîini în termenele stabilite. 

2..1.17. Să achite plata pentru cheltuielile de înregistrare conform tarifelor, 

aprobate de către autoritatea executivă a administraţiei publice locale. 

 

2.2. DEŢINĂTORII DE CÎINI AU DREPTUL: 

 

2.2.1 Să întreţină un cîine în apartamentul folosit de o singură persoană, familie iar 

în apartamentul folosit de cîteva familii, numai cu acordul tuturor locatarilor. 



2.2.2.În curţi particulare să  întreţină cîinii legaţi sau liberi dacă curţile sunt 

îngrădite bine. 

2.2.3. În curţile de folosinţă comună să întreţină permanent legat unul sau doi cîini 

la 10m de la apartamente. 

2.2.4 Pe terenul întreprinderilor să întreţină cîinii numai legaţi. 

2.2.5. Să plimbe cîinii, să-i deplaseze cu toate tipurile de transport public numai cu 

lese scurte şi botniţă. 

 

3.  OBLIGAŢIUNELE ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE 

GOSPODĂRIA LOCATIV COMUNALĂ 

 

 3.1. Să prindă cîinii aflaţi pe teritoriul oraşului fără stăpîn şi-i va întreţine în  

       încăperi speciale timp de 10 zile. După expirarea acestui termen cîinii  

       nerăscumpăraţi vor fi supuşi eutanasiei. 

 3.2. Animalele vor fi înapoiate posesorilor în baza certificatelor de înregistrare  

      după achitarea cheltuielilor de întreţinere, nemijlocit întreprinderii respective  

      conform tarifelor aprobate de către Consiliul orășenesc. 

3.3. Va crea condiţii de întreţinere şi îngrijire a animalelor prinse. 

3.4. Va lărgi după necesitate şi va amenaja necropola animalieră. 

3.5. Va strînge cadavrele de animale aflate pe teritoriul orașului şi le va îngropa cu   

      respectarea regulilor de vigoare. 

3.6. Animalele suspectate de boli infecţioase, după controlul sanitar-veterinar şi  

     diagnosticarea de rigoare vor fi supuse eutansiei conform cerinţilor în vigoare. 

3.7. Va elebora anual devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor respective  

      şi-l va înainta spre aprobare Consiliul orășenesc. 

3.8. Înregistrează animalele prezentate şi eliberează posesorilor acestora  

       certificatul de înregistrare a cîinelui sau pisicii concomitent cu încasarea plăţii  

       pentru cheltuielile de înregistrare. 

3.9. Prezintă lista posesorilor de animale la Serviciului Veterinar de Stat al 

Raionului Ialoveni pentru vaccinarea împotriva rabiei. 

3.10. Încasează plata pentru întreţinerea animalelor în locuinţe cu comodităţi 

parţiale sau depline. 

3.11. Efectuează anual (octombrie-decembrie) recesămîntul animalelor şi prezintă 

listele respecive Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al or.Ialoveni. 

3.12. Efectuează controlul permanent de respectare a locurilor de plimbare a 

cîinilor. 

3.13. Anunţă poliţia în scopul sancţionării conducătorilor de întreprinderi, 

instituţii şi locuitorilor oraşului care hrănesc şi întreţin animale vagabonde 

pe teritoriul întreprinderilor, în curţile de folosinţă comună şi în alte locuri 

publice. 

3.14. Aduc la cunoştinţa locatarilor din teritoriu Regulile în vigoare, informează 

periodic populaţia prin intermediul mass-media despre: 

- locul de întreţinere a cîinilor şi pisicilor pierduţi sau rătăciţi, actele necesare 

şi condiţiile de răscumpărare a lor de către stăpîn; 



- numărul, amplasarea şi programul de lucru al terenurilor de plimbare a 

cîinilor, adresele şcolilor şi cluburilor chinologice, asociaţiilor amatorilor şi 

de protecţie a animalelor. 

3.15. Prezintă inspectoratului fiscal pînă la 31 martie a anului următor după cel 

gestionat o copie a listelor de evidenţă a animalelor deţinute de locuitorii şi 

agenţii economici. 

3.16. Va marca perimetrile (graniţele) terenurilor de plimbare a cîinilor, le va 

îngrădi şi le va amenaja conform minimului necesar al cerinţilor în vigoare 

pentru astfel de tereburi va organiza paza, salubrizarea şi perceperea plăţii 

pentru frecventarea lor de către posesorii de cîini conform tarifelor aprobate 

sau a abonamentelor lunare, trimestriale, semestriale sau anuale. 

3.17. În procesul de înregistrare a cîinilor, stăpînii lor vor fi familiarizaţi cu 

prevederile prezentelor Reguli, normele şi taxele de întreţinere a animalelor 

în oraș, cu lista şi schema amplasării terenurilor pentru plimbarea  cîinilor, 

stabilite, repartizate, aprobate şi amenajate de către întreprindere cu tarifele 

de plată pentru deservirea, salubrizarea, amenajarea şi paza lor. 

 

4. SERVICIUL SANITAR VETERINAR DE STAT  

 

4.1. Vaccinează şi acordă  ajutor sanitar – veterinar animalelor numai la 

prezentarea certificatului de înregistrare a acestora. 

4.2. Efectuează dehelmintizarea profilactică a cîinilor de două ori pe an 

(primăvara şi toamna) în scopul preîntîmpinării poluării teritoriului oraşului 

cu ouă de helminţi care se transmit prin sol şi prezintă pericol pentru 

sănătatea oamenilor. 

4.3. Efectuează anual în perioada octombrie-decembrie vaccinarea şi imunizarea 

          tuturor animalelor, cu vîrsta mai mare de 3 luni, înregistrate în oraș, 

          consemnînd  în registrul serviciului sanitar-veterinar şi în certificatul de 

          înregistrare şi de sănătate a lor rezultatele vaccinării antirabice şi a 

          controlului anual sanitaro-veterinar al animalelor. Cîinii pentru care nu se 

          poate face dovadă că au fost vaccinaţi se consideră vagabonzi, luîndu-se 

          măsurile de rigoare. 

4.4. Efectuează sistematic controlul cîinilor înregistraţi la adresarea stăpînilor 

animalelor. Animalele suspectate de rabie, pestă şi alte boli infecţioase vor fi 

diagnosticate şi vaccinate, imunizate, tratate sau supuse eutanasiei (după 

caz) în scopul neutralizării posibililor focare naturale de boli infecţioase, 

amelorării operative a situaţiei epizootice şi a micşorării riscului de 

răspîndire a acestor boli printre populaţia umană din oraș. 

Procurarea vaccinului antirabic pentru efectuarea măsurilor de profilaxie şi    

tratare a oamenilor şi animalelor se va efectua din mijloacele bugetului 

orașului, conform prevederilor punctului 3 din hotărîrea Guvernului nr. 494  

din 06.05.98 

4.5. Efectuează diagnosticarea şi tratarea sau eutanasia cîinilor (după caz) care au 

fost muşcaţi de alte animale, domestice sau salbatice, suspectate ca fiind 

bolnave de rabie, precum şi a cîinilor care au muşcat alte animale (domestice 



sau salbatice) sau oameni, informînd imediat cabinetul antirabic despre 

cazurile diagnosticării rabiei în scopul luării măsurilor concrete de localizare 

şi combatere a ei, cu respectarea concomitentă a normelor şi regulilor 

sanitar-veterinare şi prevederilor hotărîrii Guvernului RM nr. 494 din 

06.05.98. 

4.6. Serviciul Sanitar-Veterinar de Stat or.Ialoveni este responsabil de vaccinarea 

preventivă a cîinilor contra rabiei şi pestei şi supravegherea lor în timp de 10 

zile după ce au fost provocate muşcăturile. După 10 zile medicul veterinar  

eliberează certificatul respectiv despre starea animalului. 

4.7. Informează populaţia , prin intermediul organilor mass-media orășenesti sau 

raionale, despre regimul şi limitele zonei epizootice, despre pericolul posibil 

şi măsurile de protecţie sanitar-veterinare luate de organele abilitate, precum 

şi privind obligaţiunile populaţiei în vederea respectării lor. 

4.8. Informează sistematic şi operativ comisia excepţională antizzoopică şi 

poliţia orășenescă despre cazurile nerespectării regulilor igienice, sanitar-

veterinare de către deţinătorii de animale despre eschivarea de la vaccinările 

şi imunizările profilactice şi obligatorii ale animalelor, în scopul luării 

măsurilor de sancţionare a persoanelor fizice şi juridice, care au comis aceste 

încălcări. 

4.8.1. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat or.Ialoveni acumulează în mod centralizat 

informaţia depre înregistrarea animalelor, prezentate de ÎMGLC. 

4.9. Efectuează sistematic înregistrarea, diagnosticarea, profilaxia şi tratarea 

(după caz) a tuturor persoanelor din oraș, care se vor adresa cu traume sau 

leziuni corporale (zgîrieturi, muşcături) cauzate de către animalele 

domestice sau sălbatice în urma unor agresiuni (atacuri) şi vor informa 

poliţia orășenească şi comisia excepțională. 

 

 

V.  POLIŢIA ORĂȘENESCĂ 

 

5.1. Va completa funcţiile din regulamentul propriu cu sarcini (atribuţii) 

suplimentare de serviciu de a supraveghea (controla) respectarea prevederilor 

regulilor de întreţinere a cîinilor în timpul plimbării acestora de către stăpînii lor 

 ( jeton, zgardă, iar pentru cîinii agresivi, botniţă). 

5.2. Va modifica itinerariile de patrulare a teritoriului orașului în aşa mod încît să 

fie inspectate (controlate, verificate) locurile publice (pieţe, magazine, farmacii, 

oficiu poştal) străzile, parcurile, scuarurile, grădiniţile publice, havuzul şi curţele 

spaţiului locativ şi administrativ, instituţiile şcolare şi preşcolare, etc., avînd în 

vedere respectarea ordinii publice, a normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi de 

întreţinere a cîinilor de către deţinătorii (posesorii) acestor animale domestice. 

5.3. Va acorda în permanenţă tot sprijinul şi ajutorul necesar ÎMGLC în prinderea 

şi neutralizarea animalelor vagabonde în teritoriul oraşului. 

5.4. În cazul depistării încălcării prevederilor regulilor menţionate, precum şi a 

plimbării cîinilor în afara terenurilor stabilite şi special amenajate pentru plimbarea 

lor de către Primăria or.Ialoveni (pe străzi, prin parcuri, scuaruri, terenuri de 



odihnă şi agrement, pe teritoriul instituţiilor şcolare şi preşcolare etc.) a încălcării 

ordinii publice, care pot duce la apariţia unor conflicte sau unor atacuri şi agresiuni 

a cîinilor asupra locuitorilor orașului, colaboratorii poliţiei sunt obligaţi să reţină 

atît cîinii şi stăpînii, cît şi persoanele implicate în conflict şi să întocmească la faţa 

locului sau la secţia de poliţie procesul-verbal asupra cazului de agresie, să 

sancţioneze (amendeze) contravenieţii în limita competeţii lor, conform legislaţiei 

în vigoare. 

5.5. În cazul în care unele persoane se vor alege cu traume sau leziuni corporale 

grave, în urma agresiunilor (atacurilor) cîinilor, colaboratorii poliţiei: 

a) organizează evacuarea (transportarea persoanelor traumate) la instituţiile 

medicale de urgenţă; 

b) imobilizează cîinii excitaţi (agitaţi) sau agresivi cu sau fără ajutorul stăpînului, 

întocmeşte la faţa locului sau la secţia de poliţie procesul-verbal asupra cazului de 

agresie în scopul sancţionării (amendării) deţinătorului cîinelui în limita 

competenţei, conform legislaţiei în vigoare; 

c) organizează evacuarea (transportarea) stăpînilor şi cîinilor agrasivi, care au 

comis atacuri şi au provocat traume unor persoane, la Serviciul Sanitar Veterinar 

de Stat or.Ialoveni pentru controlul, diagnosticarea, vaccinarea şi tratarea lor (după 

caz). 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI RESPONSABILITATEA PENTRU 

ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR PREZENTELOR REGULI 

 

6.1. Este strict interzisă aruncarea sau îngroparea cadavrelor de animale. Ele 

urmează a fi predate ÎMGLC. 

6.2. Este strict interzisă vînzarea, cumpărarea, dăruirea, deplasarea cu orice 

transport public în or.Ialoveni animalelor fără jeton şi certificatul de înregistrare cu 

însemnările de vaccinare contra rabiei. Animalele se consideră rezistente la turbare 

după 30 zile de la vaccinare. 

6.3. Este interzisă intrarea cu cîinii în magazine, pieţe, transport, încăperi pentru 

copii, locuri de odihnă şi folosinţă comună plimbarea cîinilor în parcuri, scuaruri 

pe gazoane, pe terenuri de joacă pentru copii alte locuri de odihnă şi folosinţă 

comună în afara celor stabilite de către Primărie. 

6.4. Este interzisă scăldarea cîinilor în apele de suprafaţă ale oraşului. (lacuri, rîuri, 

rîuleţe, havuzuri). 

6.5. Este interzis de a lasa în voia soartei un animal din lipsă de necesitate. El 

urmează a fi vîndut, încredinţat altor persoane sau transmis ÎMGLC. 

6.6 Vinovaţii de încălcarea regulilor nominalizate vor fi sancţionaţi conform art. 

157, 158 al „Codului contravenţional al Republicii Moldova”, precum şi art. 42,43, 

în baza proceselor-verbale întocmite de către colaboratorii poliţiei sau în comun cu 

lucrătorii Serviciului Sanitar Veterinar de Stat or.Ialoveni  ÎMGLC. 

 

Secretar al Consiliului orăşenesc, 

Covaş Vasile 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


