
În ziua de  20 octombrie 2011 a avut loc şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni. 

Preşedinte al şedinţei a fost ales dul Valeriu Ţurcanu. 

 

Consilierii locali au adoptat următoarele decizii:  

 

 

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

din  20 octombrie 2011 
 

 Cu privire la selectarea şi aprobarea propunerii de subproiect                                                     

şi asigurarea contribuţiei. 

              

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

administraţia publică locală, reieşind din procesele – verbale ale focus – grupurilor 

organizate cu populaţia din oraş 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 selectează şi se aprobă propunerea de subproiect în cadrul cererii de Grant – 

promovarea strategiilor de dezvoltare durabilă în domeniul tehnologiilor de energie 

renovabilă la grădiniţa de copii nr. 5 din oraşul Ialoveni. 

2. Se garantează contribuţia în bani a comunităţii de minim 15% din valoarea 

Grantului acordat de fondul de investiţii sociale din Moldova (FISM). 

3. Se aprobă componenţa Agenţiei de Implementare a subproiectului în următoarea 

componenţă: 

1. Cernat Veaceslav – preşedinte 

2. Caracuian Galina – contabil 

3. Vrajmaş Tatiana – şefa grădiniţei de copii nr. 5 

4. Ionaş Natalia - părinte 

5. Bînzari Victor – consilier orăşenesc 

6. Drăguţan Vladimir, consilier orăşenesc 

7. Tozlovan Sorin – consilier orăşenesc 

 

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

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-02 

din 20 octombrie 2011 
 

 

Cu privire la mersul executării bugetului 

oraşului Ialoveni pe simestrul întîi al anului 2011. 



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

executarea bugetului oraşului pe semestrul întîi al  anului 2011 (anexele 1-2), în 

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

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

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avînd în vedere 

avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate pentru buget, economie, 

finanţe şi patrimoniul public local şi juridică pentru ordinea publică şi activitatea 

administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se ia act de raportul prezentat privind mersul executării bugetului oraşului pe  

semestrul întîi al anului 2011. 

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 2011 cu modificările ulterioare, precum şi să nu se admită datorii 

creditoriale neîntemeiate la finele anului bugetar.Controlul asupra exercitării 

prezentei decizii se pune în seama dlui Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului 

Ialoveni. 

 
 

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

din 20 octombrie 2011 
 

Cu privire la pregătirea instituţiilor preşcolare şi preuniversitare pentru 

activitate în perioada de toamnă – iarnă 2011 – 2012 
 

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

privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor 

consultative de specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi 

muncă, cultură, tineret şi sport, Comisia juridică pentru ordinea publică şi activitatea 

administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se ia act de informaţia prezentată de dul Ion Holban, specialist în construcţie, 

gospodărie comunală şi drumuri, privind pregătirea insituţiilor preşcolare şi 

preuniversitare pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2011 – 2012. 

2. Se obligă conducătorii instituţiilor respective să ţină sub control riguros 

respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute pentru consumul de 

resurse energetice şi vor asigura, în caz de necesitate, reexaminarea acestora. 

3. Primarul oraşului Ialoveni, dl Gheorghe Caracuian – ordonatorul principal de 

credite, să repartizeze pînă la 10% din mijloacele virate la contul trezorial cu 

destinaţie specială pentru pregătirea instituţiilor bugetare către sezonul rece 

2011 – 2012, în conformitate cu bugetul aprobat. 

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

Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului. 



 

 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-04 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la rectificarea 

 bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare 

 
În conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr. 397 – XV din 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), lit. n) 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 alocă 75 mii lei – din soldul disponibil, format la 01.01.2011, pentru 

următoarele cheltuieli: 

19.0 mii lei – achitarea salariului directorului Grădiniţei de copii nr. 5 (incl. 

salariu 15.0 mii lei; f. social – 3.5 mii lei; asig. med. – 0.5 mii lei) 

1.0 mii lei – acordarea ajutorului unic dlui Gorceac Nicolai, invalid de la 

conflictul din Transnistria. 

5.0 mii lei – ajutor material unic dnei Elena Chihai, pentru restabilirea daunelor 

provocate de incendiu la 31 august 2011. 

5.0 mii lei – ajutor material unic dlui Vasile Căpăţină, pentru restabilirea 

daunelor provocate de incendiu la 06 august 2011. 

40 mii lei –cheltuieli de protocol pentru primirea delegaţiei din Primăria Paşcani, 

judeţul Iaşi, România. 

5,0 mii lei – pentru cheltuielile suportate pe ruta nr. 1 care circula pe teritoriul 

oraşului. 

II. Se alocă 68.0 mii lei din mijloacele încasate de la vînzarea terenului, 

proprietate publică locală, pentru reparaţia capitală a canalului privind evacuarea 

apelor pe str. Chilia. 

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

specialist în planificare. 

 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-05/1 

din 20 octombrie 2011 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu privire 

la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de educaţie 

preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a Instrucţiunii 



Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999 „Cu privire la 

condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi cererea cet. 

Oxana Damaschin, 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 

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 

 

D E C I D E : 

 

1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.11.2011 de plată pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copilului:  

            - Leny Damaschin, anul naşterii 13.07.2008, pe un termen de un an. 

   Sursa de acoperire -  art. 122.30, bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-05/2 

din 20 octombrie 2011 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu privire la 

condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de educaţie 

preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a Instrucţiunii 

Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999 „Cu privire la 

condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi cererea cet. 

Tatiana Vîrlan, 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 

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 

 
1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.11.2011 de plata pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copilului:  

            - Patricia Vîrlan, anul naşterii 14.03.2007, pe un termen de un an. 

   Sursa de acoperire – art. 122.30, bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 
 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-05/3 

din 20 octombrie 2011 



Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 

 
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu privire 

la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de educaţie 

preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a Instrucţiunii 

Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999 „Cu privire la 

condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi cererea cet. 

Maria Veşca, 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 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 

 

D E C I D E : 

 

1. Se scuteşte integral, începînd cu 01.11.2011 de plata pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copilului:  

            - Alexandru Veşca, anul naşterii 19.06.2006, pe un termen de un an. 

   Sursa de acoperire - art.122.30, bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 

 
 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-05/4 

din 20 octombrie 2011 

Cu privire la scutirea de plată  

pentru întreţinerea copilului în grădiniţă 
 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 „ Cu privire 

la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de educaţie 

preşcolară din familii cu mulţi copii şi cele socialmente-vulnerabile”, a Instrucţiunii 

Ministerului Educaţiei aprobată prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999 „Cu privire la 

condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în grădiniţă” şi cererea 

cet.Tatiana Triboi, 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 

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 

 

D E C I D E : 

 

1. Se scuteşte integral începînd cu 01.11.2011 de plata pentru întreţinerea în 

grădiniţă a copilului:  

            - Gheorghe Dicuseara, anul naşterii 2007, pe un termen de un an. 



   Sursa de acoperire - art. 122.30, bugetul local.  
 

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

Caracuian, contabil-şef. 
 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-06/1 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la decizia Curţii de Apel Chişinău din 23 iunie 2011. 

            

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

privind administraţia publică locală şi avînd în vedere decizia Curţii de Apel Chişinău 

din 23 iunie 2011 şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative de 

specialitate juridice pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se ia act de decizia Curţii de Apel Chişinău din 23 iunie 2011. 

2. Se acceptă demisia dlui Viorel Bulgaru din funcţia de şef al ÎM „Piaţa 

Agroindustrială Ialoveni” conform cererii depuse. 

3. Se anunţă funcţia de şef al ÎM „Piaţa Agroindustrială Ialoveni” vacantă şi se 

obligă Primăria oraşului să anunţe concurs pentru selectarea candidaţilor pentru 

ocuparea funcţiei vacante. 

4. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin afişare. 

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

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03- 06/2 

din  20 octombrie 2011  

 

Cu privire la constituirea comisiei de concurs. 

 
 

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

administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative 

de specialitate juridică pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice 

locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

DECIDE: 

1. Se constituie comisia de concurs pentru selectarea candidaţilor pentru ocuparea 

funcţiei vacante de şef al Î.M. „Piaţa Agroindustrială Ialoveni” în următoarea 

componenţă: 

1. Cernat Veaceslav, Viceprimarul oraşului Ialoveni, preşedintele comisiei. 

2. Covaş Vasile, secretarul Consiliului orăşenesc, secretarul comisiei. 

 



Membrii comisiei: 

3. Condrea Igor, consilier orăşenesc 

4. Cujba Ion, consilier orăşenesc 

5. Poltavcenco Veaceslav, consilier orăşenesc 

6. Bînzari Victor, consilier orăşenesc 

7. Cherdivară Dumitru, consilier orăşenesc 

8. Bogos Victor, consilier orăşenesc 

9. Sacara Valentina, consilier orăşenesc 

 

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

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la reluarea activităţii grădiniţei de copii nr. 5 

 

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

privind administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei 

consultative de specialitate juridică pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei 

publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

 

1. Se reia activitatea grădiniţei de copii nr. 5 începînd cu 01 decembrie 2011 la 

regimul de lucru de 10.5 ore. 

2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului grădiniţei de copii în număr de 33,1 

unităţi, inclusiv personalul de deservire a clădirii în număr de 5 unităţi, cu un 

fond anual de retribuire a muncii conform tarifierii. 

3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă publică prin afişare în locuri publice. 

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

Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-08 

din 20 octombrie 2011 

 

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, 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 formează următoarele bunuri imobile: 

 

Nr. d/o Amplasarea Suprafaţa (ha) Destinaţia 
1.  Str. Moldova 0.1700  Sub construcţii 

2.  Str. Betania 0.2200  Sub construcţii 
3.  Str. Timişoara 0.0350   Sub construcţii 

4.  Str. Al. cel Bun 0.0100 Sub construcţii 

5.  Str. Al. cel Bun (27/N) 0.0180 Sub construcţii 
6.  Str. Al. cel Bun (35/N) 0.0180  Sub construcţii 
7.  Str. Al. cel Bun (37/N) 0.0160 Sub construcţii 

8.  Str. Al. cel Bun (39/N) 0.0150 Sub construcţii 
9.  Str. Al. cel Bun (45/N) 0.0400 Sub construcţii 

10.  Str. Al. cel Bun (47/N) 0.0365 Sub construcţii 
11.  Str. Al. cel Bun (49/N) 0.0327 Sub construcţii 
12.  Str. Al. cel Bun (51/N) 0.0300 Sub construcţii 
13.  Str. Al. cel Bun (53/N) 0.0150 Sub construcţii 
14.  Sectorul 304 2.7000 Agricol 

15.  Sectorul 304 19.5000 Agricol 

 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui                   

Veaceslav Cernat,  viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-09 

din 20 octombrie 2011 
 

Cu privire la includerea în lista terenurilor  

pasibile de privatizare şi scoaterea lor la  

licitaţie publică cu strigare 

 
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 cu strigare terenurile sub construcţii conform tabelului;  

 

Nr. 

d/o 

Amplasarea Nr. 

cadastral 

5501… 

 

Suprafaţa  

(ha) 

Destinaţia Preţ iniţial 

(lei) 

1. Str. Gagarin 209.382       0.2750 Sub 

construcţii 
355236 

 

2. Str. Gagarin 209.383       0.2750 Sub 

construcţii 
355236 

 

3. Str. Gagarin 209.386 0,3700 Sub 

construcţii 
477954 

4. Str. Gagarin 214.137 0.0502 Sub 

construcţii 
64847 

 

5. Str. Basarabia 205.542 0,2400 Sub 

construcţii 
310025 

6. Str. Petre 

Ştefănucă 

209.070 0.0734 Sub 

construcţii 
94816 

7. Str. Moldova 203577 0,1500 Sub 

construcţii 
193765 

 

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

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.     

  

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-10 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile comunale prestate de 

Întreprinderea Municipală „Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”.  

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) al Legii nr. 1402-XV din 

24.10.2002 serviciile publice de gospodărie comunală, art. 8 alin. (6) pct. 4 din Legea 

nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, art. 14 alin. (2) lit. g) din 

Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi 

avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate pentru 

buget, economie, finanţe şi patrimoniul public local şi juridică pentru ordinea publică 

şi activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

1. Se aprobă şi se pun în aplicare cu începere de la 01.11.2011 tarifele pentru 

serviciile comunale prestate de Întreprinderea Municipală „Gospodăria 

Locativ Comunală Ialoveni” după cum urmează: 

a) transportarea deşeurilor menajere, populaţia la casele bloc: 

- pentru 1 persoană pe 1 lună                                                         8.00 lei  

b) transportarea deşeurilor menajere, populaţia la sectorul particular 

- pentru 1 persoană pe lună                                                            8.00 lei 



c) transportarea deşeurilor menajere, instituţii bugetare: 

- pentru 1 m
3
, fără TVA                                                             72 – 68 lei 

d) transportarea deşeurilor menajere de la agenţii economici: 

- pentru 1 m
3
, fără TVA                                                              98 – 52 lei 

e) prelucrarea deşeurilor menajere pentru agenţii economici care transportă 

deşeurile singuri: 

- pentru 1 m
3
, fără TVA                                                              43 – 50 lei 

2.Se pune în sarcina şefului Întreprinderii Municipale să întreprindă măsuri 

pentru creşterea numărului de contracte cu persoanele de la casele particulare şi 

va aduce la cunoştinţa Consiliului.  

3. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului prin afişare. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ion Holban, 

specialist în problemele construcţiei, gospodăriei comunale şi drumuri. 

 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-11 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la stabilirea indemnizaţiei  

de conducere pentru anul de învăţămînt 2011 – 2012 
În conformitate cu cerinţele stipulate în Hotărîrele Guvernului Republicii 

Moldova nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a 

personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice cu modificările şi 

completările ulterioare, nr. 807 din 7 decembrie 2009 „Privind modificările şi 

completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, în temeiul art. 14 alin. 

(2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi 

avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate pentru 

buget, economie, finanţe şi patrimoniul public local şi juridice pentru ordinea publică 

şi activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt 

preuniversitar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere pentru 

anul de învăţămînt 2011-2012 se stabileşte începînd cu 01.11.2011 după cum 

urmează: 

 

Instituţia Nr. de elevi 

(grupe) 

Categoria 

instituţiei 

Mărimea 

indemnizaţiei 

Liceul teoretic „Ana 

Muntean” 

660 elevi I 50% 

Şcoala primară 152 elevi V 15% 

Gimnaziu „Gr. Vieru” 179 elevi V 15% 

Şcoala de arte 178 elevi V 15% 

Grădiniţa nr. 1 14 grupe I 40% 

Grădiniţa nr. 3 6 grupe  IV 20% 

Grădiniţa nr. 5 7 grupe IV 20% 

 



 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-12 

din 20 octombrie 2011 
 

 

Cu privire la transmiterea ca aport la capitalul social pentru constituirea SRL 

„Internaţional Industrial Park” ÎM (Întreprinderea administratoare) a unui 

teren destinat creării parcului industrial „International Industrial Park” 

 
În scopul realizării proiectului privind crearea Parcului Industrial „International 

Industrial Park” şi constituirii întreprinderii administratoare a acestuia, în temeiul 

Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, Legii nr. 135 din 

14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată,  Legii 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Acordului de intenţii între 

S.R.L. „TADDEI ENGINEERING” şi Consiliul orăşenesc Ialoveni, 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 acceptă crearea Parcului Industrial „International Industrial Park” ÎM în 

oraşul Ialoveni. 

2. Se transmite ca aport al oraşului Ialoveni la capitalul social al Societăţii cu 

Răspundere Limitată  „International Industrial Park” ÎM a terenului cu 

suprafaţa de 5,22 ha (numărul cadastral 5501301393), cu destinaţia agricolă, 

amplasat în extravilanul or. Ialoveni, destinat creării Parcului Industrial 

„International Industrial Park” , în vederea constituirii societăţii respective, 

care va prelua funcţiile de întreprindere administratoare a parcului industrial. 

3. Primăria or. Ialoveni va asigura evaluarea terenului de către un evaluator 

licenţiat. 

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

Caracuian, Primarul or. Ialoveni. 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-13 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la aprobarea Planului 

de activitate a Consiliului orăşenesc 

 pentru trimestrul IV al anului 2011 

 

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

administraţia publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei juridice 

consultative de specialitate pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice 

locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 



1. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV al 

anului 2011 ( se anexează). 

2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor vizate. 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui  Vasile 

Covaş, secretar al Consiliului orăşenesc. 

                                                           

Anexă 

la decizia Consiliului orăşenesc nr. 03-13 

din  20 octombrie 2011 

 

 

Planul de activitate 

a Consiliului orăşenesc Ialoveni 

pentru trimestrul IV al anului 2011 

 

 

Data Specificarea chestiunii Responsabil de 

pregătire 

Raportor 

 

I Şedinţa  Consiliului  orăşenesc 
 

Noiembrie 
1. Cu privire la mersul executării 

bugetului oraşului Ialoveni pe 9 

luni ale anului 2011. 

 

Galina 

Caracuian, 

contabil-şef 

 

Galina Caracuian, 

contabil-şef 

 2. Cu privire la aprobarea 

bugetului oraşului Ialoveni în 

prima şi în lectura a doua. 

Elena Palii, 

specialist pentru 

planificare. 

Gheorghe 

Caracuian, 

Primarul oraşului 

 3. Cu privire la aprobarea taxelor 

locale pentru anul 2012. 

Galina 

Caracuian, 

contabil-şef 

Galina Caracuian, 

contabil-şef 

 

 4. Cu privire la aprobarea taxei 

pentru unităţile comerciale şi/sau 

de prestări servicii de deservire 

socială şi tarifelor stabilite de 

Consiliul orăşenesc pentru anul 

2012. 

Vasile Covaş, 

secretarul 

Consiliului 

orăşenesc 

Vasile Covaş, 

secretarul 

Consiliului 

orăşenesc 

 5. Cu privire la stabilirea cotelor 

impozitului funciar pentru anul 

2012. 

Elena Condrea, 

specialist în 

problemele 

perceperii fiscale 

Elena Condrea, 

specialist în 

problemele 

perceperii fiscale 

 

II Activităţi organizatorice şi culturale 



 

 
1. Festivităţi consacrate 

sărbătorilor de iarnă şi 

profesionale. 

2. Şedinţele Comisiilor 

consultative de specialitate ale 

Consiliului orăşenesc. 

Aparatul 

Primăriei 

 

Preşedinţii 

Comisiilor 

 

 

 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-14 

din 20 octombrie 2011 

 

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 dul Cotovan Mihail, consilier orăşenesc, să semneze deciziile 

Consiliului orăşenesc din 20 octombrie 2011 în cazul în care preşedintele şedinţei dul 

Valeriu Ţurcanu se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

 

 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-15 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la aprobarea Înţelegerii de cooperare 

dintre oraşul Ialoveni, raionul Ialoveni,  

Republica Moldova şi Municipiul Paşcani,  

judeţul Iaşi, România 

 
În temeiul art. 14, alin. (2), litera k) şi art. 29, alin. (1), litera n) din Legea 436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, şi avînd în vedere 

avizul pozitiv al Comisiei consultative de specialitate juridice pentru ordinea publică 

şi activitatea administraţiei publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Înţelegerea de cooperare dintre oraşul Ialoveni, raionul Ialoveni, 

Republica Moldova şi Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, România. 

2. Se împuterniceşte Dl Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni să 

semneze pentru şi în numele oraşului Ialoveni Înţelegerea de cooperare 

prevăzută în pct. 1. 

 



D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-16 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la stabilirea unor  taxe. 

 
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 436 – XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, şi avînd în vedere avizele 

pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate pentru buget, economie, finanţe şi 

patrimoniul public local şi juridică pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei 

publice locale, Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 

D E C I D E : 

1. Se stabileşte taxa pentru comercializarea a 50 m/st de lemne moale pentru foc 

în sumă de 106,15 lei m/st. 

2. Se stabileşte taxa pentru comercializarea lemnelor tari în sumă de 200 lei m/st. 

3. Se acordă gratis cîte un m/st de lemne moale pentru foc următorilor cetăţeni ai 

oraşului Ialoveni (lista se anexează). 

4. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului prin afişare. 

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

Caracuian, Primar al oraşului Ialoveni. 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-17 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la stabilirea itinerarului şi orarului rutei locale Nr.1 de transport 

călători în oraşul Ialoveni. 

 

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 stabileşte itinerarul rutei locale Nr.1 de transport călători or. Ialoveni :  

      str. Grădinilor – centru - str. Al. cel Bun nr.2 . 

 

2. Se stabileşte orarul rutei locale Nr.1 de transport călători or. Ialoveni conform   

tabelului: 

 

n/o  pornire de la Str. Grădinilor(ora) pornire de la Str. Al. cel Bun nr.2(ora) 

1 07:40 08:10 

2 08:25 08:55 

3 09:10 09:40 

4 12:00 12:30 

5 13:00 13:30 

6 14:00 ---- 

7 16:45 17:15 



8 17:45 18:15 

9 18:45 19:00 

 

3.  Se stabileşte itinerar suplimentar pentru ruta locală nr. 1: Cerc Centru- 

Î.P.”Sadco”,  Î.P.”Vertina Prim”,Î.P.”Dorojnic” şi orarul conform tabelului:  

 

n/o  pornire de la cerc centru(ora) pornire de la întovărăşi pomicole (ora) 

1 07:20 07:30 

2 14:30 14:40 

3 18:10 18:20 

 

4.  Activitatea rutei locale Nr.1 de transport călători or. Ialoveni se va efectua în 

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

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

2009.  

 

 

5. Se stabileşte taxa pentru călători: Maturi–                                              2 lei 

                                                           Elevi (între orele 07:00-14:00) –       1 leu 

                                                           Pasageri de la şi pînă la  

                                                           întovărăşirile pomicole –                   3 lei. 
 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  dlui Gheorghe 

Caracuian primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03-18 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la înfiinţarea, stabilirea itinerarului şi orarului rutei locale Nr.2 de 

transport călători în oraşul Ialoveni. 

 

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 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 înfiinţează ruta locală Nr.2 de transport călători or. Ialoveni. 

2. Se stabileşte itinerarul rutei locale Nr.2 de transport călători or. Ialoveni :  

      str. Mihai Viteazu - centru - str. Moldova. 

3. Se stabileşte orarul rutei locale Nr.2 de transport călători or. Ialoveni conform   

tabelului: 

 



n/o  pornire de la str. Mihai Viteazu 

nr.1  (ora) 

pornire de la str. Moldova nr .1 (ora) 

1 06:45 07:00 

2 07:15 07:25 

3 07:45 08:00 

4 12:00 12:20 

5 13:00 13:20 

6 14:00 14:20 

7 17:10 18:00 

 

 

4. Se stabileşte itinerar suplimentar pentru ruta locală nr. 2: str. Mihai Viteazu - 

Î.P.”Fîntînel”, Î.P.”Rodnicioc”,Î.P.”Savantul” şi orarul conform tabelului:  

 

n/o pornire de la str. Mihai Viteazu spre 

întovărăşiri(ora) 
pornire de la întovărăşi pomicole (ora) 

1 07:35 07:40 

2 11:50 11:55 

3 17:00 17:05 

 

5. Activitatea rutei locale Nr.1 de transport călători or. Ialoveni se va efectua în 

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

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

2009.  

6. Se stabileşte taxa pentru călători: Maturi–                                              2 lei 

                                                           Elevi (între orele 07:00-14:00) –       1 leu 

                                                           Pasageri de la şi pînă la  

                                                           întovărăşirile pomicole –                   3 lei. 
 

7.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  dlui Gheorghe 

Caracuian primarul oraşului Ialoveni. 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03 - 19 

din 20 octombrie 2011 

 

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 02-14 din 29 iulie 2011 

„Cu privire la instituirea Comisiei de licitaţie” şi instituirea comisiei de licitaţie 

 
În conformitate cu pct. 7 al Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu 

reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 10.02.2009, în temeiul 

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

publică locală şi avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative de 

specialitate juridice pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni 

 



D E C I D E : 

1. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 02-14 din 29 iulie 2011 

„Cu privire la instituirea Comisiei de licitaţie”. 

2. Se instituie Comisia de licitaţie a Primăriei oraşului Ialoveni din 17 persoane, 

după cum urmează: 

1. Preşedintele Comisiei – Gheorghe Caracuian, primar. 

2. Vicepreşedintele Comisiei – Veaceslav Cernat, viceprimar. 

3. Vicepreşedintele Comisiei  - Vladimir Cernat, consilier orăşenesc. 

4. Secretarul Comisiei -  Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc. 

 

Membrii Comisiei: 

5. Galina Caracuian – contabil - şef. 

6. Elena Palii – specialist pentru planificare. 

7. Liviu Manoli – specialist pentru problemele reglementărilor regimului funciar. 

8. _______________– specialist principal în problemele privatizării şi post 

privatizării a Consiliului raional Ialoveni. 

9. Iurie Ţapeş – inspector fiscal principal la IFS Ialoveni. 

10.   Igor Condrea – consilier orăşenesc. 

11.   Veaceslav Poltavcenco – consilier orăşenesc. 

12.   Victor Bogos  - consilier orăşenesc. 

13.   Gheorghe Stegărescu – consilier orăşenesc. 

14.  Sorin Tozlovan – consilier orăşenesc. 

15.  Vladimir Draguţan - consilier orăşenesc. 

16.  Ion Cujba – consilier orăşenesc. 

17.  Igor Cernat - consilier orăşenesc. 

 

3. În activitatea sa Comisia de licitaţie se va conduce de Regulamentul privind 

licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009. 

 

 

 
. D  E C I  Z  I  E   Nr. 03- 21 

din  20 octombrie 2011 
 

Cu privire la transmiterea blocului locativ din str. P. Ştefănucă, 34 din gestiunea 

economică a Î.M.”Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni” în gestiunea 

economică a ACC nr. 55/262. 

 

Avînd în vedere cererea Asociaţiei coproprietarilor în condomeniu nr. 55/262, 

oraşul Ialoveni, str. Petre Ştefănucă, 34, în temeiul prevederilor art. 5 al Legii 

condomeniului în fondul locativ nr. 913 – XIV din 30.03.2000, art. 505 al Codului 

Civil, art. 14 alin (2) lit. c) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

DECIDE: 



1. Se transmite blocul locativ din str. P. Ştefănucă, 34 din gestiunea economică a 

Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni” în gestiunea economică a ACC 

nr. 55/262. 

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

crearea unei comisii mixte privind inventarierea, întocmirea Actului de predare 

– primire şi transmiterea blocului locativ către ACC 52/262. 

3. Datoriile acumulate şi confirmate de Î.M.„Gospodăria Locativ-Comunală 

Ialoveni” în legătură cu blocul locativ respectiv se transmit asociaţiei. 

4. După încheierea procedurii de transmitere a blocului locativ din gestiunea 

economică a Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni” în gestiunea 

economică a ACC 52/262, asociaţia în caz de necesitate va încheia contracte 

bilaterale cu furnizorii de servicii. 

5. Oficiul Cadastral Teritorial filiala Ialoveni va introduce modificările respective 

în registrul bunurilor imobile a blocului locativ menţionat în pct. 1 al prezentei 

decizii. 

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

Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03- 22 

din  20 octombrie 2011 
 

Cu privire la iniţierea procedurii de deschidere a pieţii agricole 

 
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 Î.I. „Noroc Nicolaev” să iniţieze procedura de deschidere a pieţii 

agricole pe str. Testimiţeanu. 

 

În urma votării s-a decis ca chestiunea în cauză să fie restituită Comisiei 

consultative de specialitate pentru construcţie şi industrie, protecţia mediului, 

amenajarea teritoriului, resurse funciare pentru a fi examinată suplimentar şi 

înaintată la o altă şedinţă a Consiliului orăşenesc. 

 

 
D  E C I  Z  I  E   Nr. 03- 23 

din 20 octombrie 2011                 

 

Cu privire la ridicarea înainte 

de termen a mandatului de consilier 
 

În temeiul art. 24 alin (1), litera b) şi art. 84 alin. (2) ale Legii nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală şi art.5, pct. (2) lit. c) şi art. 8 alin. (1) 



ale Legii privind statutul alesului local nr. 768 – XIV din 02.02.2000,  Consiliul 

orăşenesc Ialoveni 

 

DECIDE: 

 

1. Se ridică înainte de termen mandatul consilierului în Consiliul orăşenesc 

Ialoveni, raional Ialoveni dlui Ştefan Bivol de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, confom 

cererii depuse. 

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

 
 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03- 24 

din  20 octombrie 2011 

Cu privire la instituirea funcţiei de viceprimar. 

 
În conformitate cu art. 14 alin (2) lit. t) art. 26 alin. (3) din Legea nr. 436 – XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni  

 

DECIDE: 

 

1. Se  instituie funcţia de viceprimar.  

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

Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.  

 

 

 

D  E C I  Z  I  E   Nr. 03- 25 

din  20 octombrie 2011 
 

Cu privire la alegerea viceprimarului. 

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

privind administraţia publică locală Consiliul orăşenesc Ialoveni  

 

DECIDE: 

 

1. Dul  Veaceslav Cernat se alege în funcţia de viceprimar al oraşului Ialoveni. 

 

 

Preşedintele şedinţei           Valeriu Ţurcanu 

 

Secretar al Consiliului orăşenesc          Vasile Covaş 



Consilierii – participanţi la şedinţa din 20 octombrie  2011 

 

Nr.d/o Numele, prenumele 

1. Ţurcanu Valeriu 

2.   Bogos Victor 

3. Cernat Vladimir 

4. Gonţa Victor 

5. Ciobanu Natalia 

6. Popescu Lilian 

7. Maciuca Mihail 

8. Cernat Igor 

9. Cujba Ion 

10. Bînzari Victor 

11. Sacara Valentina 

12. Caracuian Oleg 

13. Cernat Sergiu 

14. Cotovan Mihail  

15. Draguţan Vladimir 

16. Stegărescu Gheorghe 
17. Condrea Igor 
18. Tozlovanu Sorin 

19. Cherdivară Dumitru 

20. Goncearova Nina 

21. Poltavcenco Vladislav 

22. Vîrtosu Anatol 

 

Consilieri – absenţi la şedinţa din 20 octombrie 2011 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Motivat Nemotivat 

1. Bivol Ştefan  + 

       

 
  Secretar al Consiliului orăşenesc                             Vasile Covaş 

 

 

La şedinţa Consiliului orăşenesc au participat: M. Selistraru, şef adjunct al 

Oficiului Teritorial Chişinău a Cancelariei de Stat, A. Melenciuc, vicepreşedintele 

raionului, colaboratori ai Primaăriei oraşului Ialoveni şi alte persoane. 


