REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI
MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45
tel: 0 (268) 2-24-84/2-24-30

ÎNŞTIINŢARE
Stimate dle consilier
_____________________________________
Prin prezenta, Vă informez, că în temeiul prevederilor art. 16, alin. (1), (3),
(5), (6) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Dl Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, a emis dispoziţia cu nr. 156
din 28 august 2017 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
orăşenesc, pentru data de 07 septembrie 2017.
Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni, cu
începere de la orele 14:00.
În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni:
1. Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru 6 luni ale anului
2017.
Raportor Galina Savin, contabil – şef;
2. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ialoveni şi alocarea mijloacelor
financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist în planificare;
3. Cu privire la modificarea şi completarea statelor de personal.
Raportor: Elena Palii, specialist în planificare;
4. Cu privire la aprobarea normelor de consum de combustibil pentru autoturn
în anul 2017.
Raportor: Elena Palii, specialist în planificare;
5. Cu privire la acordarea scutirii de plată lunară pentru întreţinerea copiilor în
instituţiile preşcolare.
Raportor: Elena Palii, specialist în planificare;
6. Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere pentru anii 2017-2018.
Raportor: Elena Palii, specialist în planificare;
7. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Diana Bujor, specialist în reglementarea problemelor funciare;
8. Cu privire la rectificarea titlului de proprietate.
Raportor: Diana Bujor, specialist în reglementarea problemelor funciare;
9. Cu privire la rectificarea titlului de proprietate.
Raportor: Diana Bujor, specialist în reglementarea problemelor funciare;

10.Cu privire la anularea titlului de proprietate.
Raportor: Diana Bujor, specialist în reglementarea problemelor funciare;
11.Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.
Raportor: Diana Bujor, specialist în reglementarea problemelor funciare;
12.Cu privire la acordul utilizării exclusive a denumirii unităţii administrativteritoriale şi geografice Ialoveni la înregistrarea mărcii

Vi
VINĂRIA IALOVENI.

Raportor:Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni;
13.Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru
trimestrul IV al anului 2017.
Raportor: Mîţa Lilia, Secretarul Consiliului orăşenesc Ialoveni;
14.Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru energie durabilă şi a bazei
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru oraşul Ialoveni.
Raportor: Radu Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni;
15.Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 1293 din 19.07.2017.
Raportor: Lilia Mîţa, Secretarul Consiliului orăşenesc;
16.Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 1294 din 19.07.2017.
Raportor: Lilia Mîţa, Secretarul Consiliului orăşenesc;
17.Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 1305 din 20.07.2017.
Raportor: Lilia Mîţa, Secretarul Consiliului orăşenesc;
18.Cu privire la darea în locaţiune a spaţiilor neutilizate.
Raportor: Valentin Bogos, jurist;
19.Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or.
Ialoveni.
Raportor:Radu Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni;
20.Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului
orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea
de a le semna.
Raportor: Preşedintele şedinţei;

Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
07 septembrie 2017 orele 09.00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia pentru buget, economie, finanţe, şi patrimoniul public.
Membri:
1. Gonţa Victor – PDM
2. Purcica Sergiu – PDM
3. Luca Eugen – BE PPEM
4. Nemţanu Igor - BE PPEM
5. Condrea Igor - PL
6. Cernat Sergiu - PL
7. Tozlovanu Sorin – PLDM
04 septembrie 2017, orele 15:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia pentru construcţie şi industrie, protecţia mediului, amenajarea
teritoriului, resurse funciare.
Membri:
1. Mîra Igor – PDM
2. Frunze Vladislav – PDM
3. Ursuleac Alexei – BE PPEM
4. Plămădeală Tudor – BE PPEM
5. Vulpe Vasile – PL
6. Poltavcenco Vladislav – PLDM
7. Onceanu Leonid – PSRM
07 septembrie 2017, orele 11:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice
locale:
Membri:
1. Purcica Sergiu – PDM
2. Caracuian Oleg – PDM
3. Ursuleac Alexei – BE PPEM
4. Frunze Ion – BE PPEM
5. Delinschi Ion – PL
6. Condrea Igor – PL
7. Cujbă Ion – PCRM
07 septembrie 2017, orele 13:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia juridică, pentru problemele învăţămîntului, culturii, tineretului,
sportului şi asistenţă socială:
Membri:
1. Grosu Gheorghe – PPPN
2. Cherdivară Dumitru – PDM
3. Crudu Ivan – BE PPEM
4. Mîra Ion – PDM
5. Bolduratu Andrei – PL

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/01

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la executarea bugetului oraşului
Ialoveni pentru I semestru al anului 2017
Examinînd raportul prezentat de dna Galina Savin, contabil şef, privind
executarea bugetului oraşului pentru I semestru al anului 2017 (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) lit. 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 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 de dna Galina Savin, contabil – şef, privind
executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru I semestrul al anului 2017,
conform anexelor 1-2, care sunt parte componentă a prezentei decizii.
2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru I
semestrul al anului 2017 la venituri în sumă de 16278,40 mii lei (anexa 1) şi
cheltuielile în sumă de 13149,00 mii lei (anexa 2).
3. Se pune în sarcina dlui Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, executor
(ordonator) principal de credite, dnei Galina Savin, contabil-şef, dnei Elena
Palii, specialist în planificare, să ţină la control permanent efectuarea
cheltuielilor bugetare, care nu vor depăşi alocaţiile prevăzute de buget pentru
anul 2017 cu modificările ulterioare, precum şi să nu se admită datorii
creditoriale neîntemeiate la finele anului bugetar.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Sergiu
Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

Anexa nr. 1 la decizia nr. 05/01
din 07.09.2017
Informaţie cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni
la partea de venituri pentru I semestru al anului 2017
Clasificaţia
economica

111
111110
111121
111124
111130
113
113110
113120
113130
113140
113210
113230
113240
114
114411
114412
114413
114415
114116
114418
114522
132
132223
141
141522
141533
142
142211
142215
142310
142320
143
143130
144
144114
144214

Denumirea
indicatorului
Venituri Total
Impozit pe venit
Impozit pe venit reţinut din salariu
Impozit pe venit persoane fizice spre plata
Impozit pe venit ce desfăşoară act. de antrepren
Impozit pe venit afer.oper.de predare în posesie
Impozit pe bunuri imobile
Impozit funciar pe terenuri cu destin. agricolă
Impozit funciar pe terenuri cu destinaţie agricolă de la
gospodării ţărăneşti
Impozit funciar pe terenuri cu alta destinaţie decît cea
agricolă
Impozit funciar încasat de la persoane fizice
Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice
Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor Juridice
in calitate de întreprinzător
Impozit pe bunuri imobile achitate de către pers. fizice
Impozite si taxe pe mărfuri şi servicii
Taxa de piaţa
Taxa pentru amenajarea teritoriului de piaţă
Taxa de prestarea serviciilor de transport auto
Taxa pentru dispozitivele publicitare
Taxa pentru parcare
Taxa pentru unităţile comerciale
Taxa pentru patenta de întreprinzător
Granturi primite de la organizaţii
internaţionale
Granturi primite de la organizaţii internaţionale pentru
proiecte finanţate din surse externe
Venituri din
proprietate
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă
Arenda terenurilor cu alta destinaţie de cît cea agricolă
Venituri din vînzarea mărfurilor şi
serviciilor
Taxa de organizarea licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul
UAT
Taxa pentru certificate de urbanism
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată
Plata pentru locaţiune a bunurilor patrimoniului public
Amenzi şi sancţiuni
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale
Donaţii voluntare
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale

Planul
Executat pe I
precizat anul semestru
2017
anului 2017
31759,70
16278,40
3740,00
2112,10
3550,00
1958,90
140,00
153,40
50,00
0,00
0,20
1819,80
1414,50
45,70
82,20
91,80
2,60

Devieri
(+:-)
-15481,3
-1627,6
-1591,1
13,4
-50,0
-0,2
-405,3
36,5
-89,2

32,00

17,60

-14,4

62,50
30,00
300,00

48,10
52,00
296,20

-14,4
-22,0
-3,8

1257,80
1749,60
7,00
475,00
25,00
45,00
10,00
1050,00
137,60
756,00

915,80
1027,10
4,10
209,80
7,90
29,60
7,20
667,00
101,50
383,70

-342,0
-722,5
-2,9
-265,2
-17,1
-15,4
-2,8
-383,0
-36,1
-372,3

756,00

383,70

-372,3

40,00

14,20

-25,8

5,00
35,00
1554,00

0,00
14,20
695,20

-5,0
-20,8
-858,8

1,00

0,10

-0,8

18,00
1490,00
45,00
7,00
7,00
719,00
200,00
519,00

4,50
680,90
9,70
9,20
9,20
661,70
142,70
519,00

-13,5
-809,1
-35,3
2,2
2,2
-57,3
-57,3
0,0

145
145142
191
191211
191216
191231
191232
193111
193120

Alte
venituri
Alte venituri
Transferuri primite
Transferuri primite cu destinaţie specială pentru
învaţămîntul preşcolar
Transferuri primite cu destinaţie speciale din fondul
rutier
Transferuri curente cu destinaţie generala
Transferuri curente primite cu destinaţie generala din
fondul de compensare
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială de la
bugetul de nivelul II la nivelul I
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială de la
bugetul de nivelul II la nivelul I

Secretarul Consiliului orăşenesc
Contabil şef

50,00

6,60

-43,4

50,00
21324,30
15111,20

6,60
9954,10
7708,60

-43,40
-11370,2
-7402,6

1810,70

0,00

-1810,7

1113,60
2628,80

668,20
1577,30

-445,4
-1049,5

10,00

0,00

-10,0

650,00

0,00

-650,00

L. Mîţa
G. Savin

Anexa nr.2 la Decizia nr. 05/01
din 07.09.2017

Informaţie cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni
la partea de cheltuieli pentru I semestru al anului 2017

Cheltuieli Total
Autoritat legislative si executive
Inclusiv:
Aparatul primăriei

32845,50
3382,50

Executat
pe I
semestru
anului
2016
13149,00
1301,20

3382,50

1301,20

-2081,3

Serviciul in domeniul economiei
inclusiv

3510,70

87,70

-3423,0

Transport rutier

3510,70

87,70

-3423,0

5751,00

2087,30

-3663,7

3316,00
1385,00
1050,00

1522,60
535,70
29,00

-1793,4
-849,3
-1021

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă
inclusiv
Biblioteca
Colective populare Porumbiţa
Studio artistic Enigma
Serviciul de sport
Serviciul tineret

2292,40

696,80

-1595,6

1417,40
161,90
45,10
480,00
188,00

492,30
89,70
24,60
34,10
56,10

-925,1
-72,2
-20,5
-445,9
-131,9

Învăţămînt
inclusiv
Grădiniţa nr.1
Grădiniţa nr.3
Grădiniţa nr.5
Şcoala de arte

17801,30

8903,40

-8897,9

6394,50
2360,00
6098,20
2948,60

3047,80
1131,10
2710,20
2014,30

-3346,7
-1228,9
-3388,0
-934,3

107,60

72,60

-35,0

107,60

72,60

-35,0

Clasificaţia
funcţională

01

04

06

08

09

10

Denumirea indicatorului

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria
serviciilor comunale
inclusiv
Dezvoltarea comunală şi amenajarea
Iluminarea stradală
aprovizionarea cu apa

Protecţie socială
inclusiv
Ajutoare unice populaţiei

Secretar Consiliului
orăşenesc
Contabil sef

Planul
precizat
anul 2016

L. Mîţa
G. Savin

Devieri
(+:-)
-19696,5
-2081,3

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/02

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului
Ialoveni şi alocarea mijloacelor financiare
În conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr 397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale şi ţinînd cont de necesitatea de a preciza planul la
venituri şi cheltuieli la unele articole, în temeiul art. 14, pct. (2), lit. n) al Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
D E C I D E:
1.
Se alocă 47,0 mii lei din Fondul de Rezerva:
1.1. 35,0 mii lei – procurarea foilor de ardezie pentru acordarea ajutorului
material familiilor care au suferit în urma calamităţilor naturale;
1.2. 2,0 mii lei – ajutor unic dlui Iurie Plamadeala în legătură cu starea
materială grea;
1.3. 2,0 mii lei – dnei Elena Beregoi ajutor unic pentru reparaţia
acoperişului;
1.4. 4,0 mii lei – pentru construcţia rampei pe str. Alexandru cel Bun nr.
38, scara II, pentru cet. Olesea Bîrdan, invalid de gradul I;
1.5. 2,0 mii lei – ajutor unic sportivului Anatolie Moldovan, pentru
participarea la Campionatul Mondial de lupte la brîu, desfăşurat în
capitala Kazahstanului, Astana;
1.6. 2,0 mii lei – dnei Lungu Maria ajutor unic pentru reparaţia
acoperişului;
2.

Se acceptă alocaţiile de 1,0 mln. lei din Fondul Ecologic al Republicii
Moldova pentru proiectul ,,Construcţia reţelelor de canalizare cu
scurgerea gravitaţională şi a staţiilor intermediare etapa I. Finanţat de
Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

3.

Se alocă din supravenitul 279,6 mii lei pentru:
3.1. 111,0 mii lei – contribuţia administraţiei publice locale la proiectul
Dezvoltare Economica Locală (MiDL) pentru procurarea liniei de
brichetare.
3.2. 75,0 mii lei – servicii de elaborarea bazei emisiilor de gaze cu efect de
seră în limitele oraşului Ialoveni.
3.3. 29,4 mii lei – pentru întreţinerea 1 unităţi de maşinist la autoturnuri şi
autoascensoare hidraulice;

3.4.

14,2 mii lei – pentru întreţinerea 1 unităţi de administrator al
stadionului din sectorul Moldova, oraşul Ialoveni;

3.5.

50,00 mii lei – organizarea măsurilor dedicate Hramului oraşului
Ialoveni;

4.

Se alocă 80,0 mii lei din soldul disponibil la transferurile cu destinaţie
specială format la 01.01.2017, pentru reparaţii curente la Grădiniţa de
copii ,,Lăstărel”.

5.

Se alocă 5,0 mii lei din sursele acumulate de la prestarea serviciilor la
stadionul din sectorul Moldova, pentru achitarea salariului
administratorului stadionului.

6.

Se alocă 10,0 mii lei acumulate din darea în arendă a scenei, pentru
cheltuielile de la sectorul de amenajarea şi înverzirea teritoriului.

7.

Se alocă 5,0 mii lei din sponsorizări, pentru procurarea mesei la biblioteca
orăşenească ,,Petru Ştefănucă”.

8.

Se alocă 60,00 mii lei din supravenit pentru servicii de proiectare tehnică
construcție grădiniță.

9.

Se acceptă 30,0 mii lei din alocaţiile primite din bugetul raional Ialoveni
pentru decorarea Casei Raionale de Cultură cu iluminat tip led.

Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/03

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la modificarea
şi completarea statelor de personal
În legătură cu implementarea proiectului MiDL şi procurarea Autospecialei,
Autoturn şi finisarea sectorului multifuncţional din sectorul Moldova din oraşul
Ialoveni, în temeiul art.14 alin.(2) lit.1) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se modifică şi se completează statele de personal ale sectorului de
amenajare şi înverzire a teritoriului din cadrul Primăriei orașului Ialoveni, cu
funcţia de maşinist la autoturnuri şi autoascensoare hidraulice.
2. Se instituie funcţia de administrator al stadionului din sectorul Moldova din
oraşul Ialoveni.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armașu, Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/04

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la aprobarea normelor
de consum de motorină pentru autoturn în anul 2017
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 și avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă norma de consum de motorină lunar pentru Autospecială, Nissan,
Iberica F24.35.110/3, Autoturn, cu numărul de înmatriculare GXU 770, a
Primăriei oraşului, în cantitate de 200 litri lunar.
2. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dnei Galina Savin,
contabil-şef.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/05

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la acordarea scutirii de plata lunară pentru
întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare
În conformitate cu prevederile pct. 5, lit. b) al Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.198 din 16.04.1993 ”Cu privire la protecția copiilor și
familiilor social vulnerabile”, Instrucţiunea 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 demersul directorului grădiniței de copii nr.5
”Licurici” înregistrat cu nr.1050 din 13.12.2016 şi nr. 138 din 20.02.2017, , cererea
cet. Sanduţa Ana Vasile înregistrată cu nr. 21 din 19.01.2017, în temeiul
prevederilor art.14 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală și avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor
consultative de specialitate Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acordă scutire integrală, de plata lunară pentru întreţinerea în instituţiile
preşcolare, a copiilor de la:
I. grădiniţa „Lăstărel”
1.1. Sanduţa Gloria, anul naşterii 24.07.2014;
sursa de acoperire - din alocaţiile prevăzute pentru instituţia respectivă.
2. Se acordă scutire de la plata alimentară lunară pentru întreţinerea în instituţiile
preşcolare, grădinița nr.3 ”Lăstărel” a copiilor:
2.1. Ganţa Ion, anul nașterii 22.06.2012;
2.2. Ganţa Ilie, anul naşterii 11.02.2014
sursa de acoperire - din alocaţiile prevăzute pentru instituţia respectivă.
3. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință persoanelor vizate și se pune în
aplicare de la data adoptării şi produce efecte juridice pînă la 31 decembrie
2017.
4. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, Galinei Savin
contabil-şef.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/06

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la stabilirea indemnizaţiei
de conducere pentru anii 2017-2018.
În conformitate cu cerinţele stipulate în Hotărîrile Guvernului Republicii
Moldova nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului
din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice cu modificările şi
completările ulterioare nr. 807 din 07.12.2009 privind modificările şi completările
ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii
nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt
preşcolar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere pentru anul
de învăţămînt 2017 – 2018 se stabileşte începînd cu 01.09.2017, după cum
urmează:
nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Instituţia
Şcoala de Arte
Grădiniţa nr. 1
Grădiniţa nr. 3
Grădiniţa nr. 5

elevi/copii

nr. de
grupe

260
406
156
547

----14 grupe
6 grupe
14 grupe

categoria
mărimea
de instituţii indemnizaţiei
IV
II
V
I

20%
35 %
15%
40%

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 05/07

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la formarea
bunurilor imobile
În conformitate cu prevederile Legii 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, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 – XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se formează următoarele bunuri imobile:
Nr.
d/o
1.
2.
3.
3.

Amplasarea
Str. Vlad Țepeș
Str. Mihai Viteazu
Str. Basarabia
Str. Mihai Viteazu

Suprafaţa
(ha)
0,0024
0,05
0,03
0,21

Destinaţia

Domeniul

Construcții
Construcții
Construcții
Construcții

Privat
Privat
Privat
Privat

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 05/08

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la rectificarea titlului de proprietate
Luînd în considerare adresarea cet. Vornicescu Ivan Gheorghii, privind
eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate cu nr. cadastral 5501105251, cu
înscrierea greșită a prenumelui și patronimicului Vornicescu Ion Gheorghe, decizia
nr. 10 din 16 februarie 1994 a Primăriei or. Ialoveni, prin care se acordă teren cu
destinația grădini, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, după cum
urmează:
La rubrica 1. sintagma ”este eliberat deținătorului Vornicescu Ion Gheorghe”,
se rectifică cu sintagma ”este eliberat deținătorului Vornicescu Ivan
Gheorghii”, în rest titlul rămîne neschimbat.
2. Prezenta decizie se prezintă Oficiului cadastral teritorial Ialoveni pentru
efectuarea corectărilor în Registrul de stat al bunurilor imobile.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

Notă informativă
Cu privire la rectificarea titlului de proprietate, nr. 05/08 din 7 septembrie 2017
Avînd în vedere cererea cet. Vornicescu Ivan Gheorghii, înregistrată cu nr.
291 din 19.06.2017, în legătură cu eroarea comisă la perfectarea titlului de
proprietate pentru terenul cu nr. cadastral 5501105251, cu înscrisul greșit al
prenumelui și patronimicului, solicită modificarea titlului de proprietate cu
rectificarea înscrisului greșit din Vornicescu Ion Gheorghe în Vornicescu Ivan
Gheorghii.
Anexe:
Cererea solicitantului;
Copia buletinului de identitate;
Copia titlului de proprietate;
Copia anexei din decizia nr. 10 din 16 februarie 1994.
Proiectul deciziei se prezintă Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru
examinare şi adoptare în şedinţă.
Specialist în reglementarea regimului funciar
Bujor Diana ______________________

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 05/09

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la rectificarea titlului de proprietate
Luînd în considerare adresarea cet. Mardari Tatiana Mihail, privind eroarea
comisă la perfectarea titlului de proprietate cu nr. cadastral 5501306443, cu
înscrierea greșită a prenumelui și patronimicului Mardari Valerii Alexei, decizia
nr. 04/02 din 24 aprilie 2002 a Primăriei or. Ialoveni, prin care se acordă teren cu
destinația grădini, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
4. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, după cum
urmează:
La rubrica 1. sintagma ”este eliberat deținătorului Mardari Valerii Alexei” se
rectifică cu sintagma ”este eliberat deținătorului Mardari Valeriu
Alexandru”, în rest titlul rămîne neschimbat.
5. Prezenta decizie se prezintă Oficiului cadastral teritorial Ialoveni pentru
efectuarea corectărilor în Registrul de stat al bunurilor imobile.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

Notă informativă
Cu privire la rectificarea titlului de proprietate, nr. 05/09 din 7 septembrie 2017
Avînd în vedere cererea cet. Mardari Tatiana Mihail, înregistrată cu nr.354
din 18.07.2017, în legătură cu eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate
pentru terenul cu nr. cadastral 5501306443, cu înscrisul greșit al prenumelui și
patronimicului, solicită modificarea titlului de proprietate cu rectificarea înscrisului
greșit din Mardari Valerii Alexei în Mardari Valeriu Alexandru.
Anexe:
Cererea solicitantului;
Copia buletinului de identitate;
Copia titlului de proprietate;
Copia certificatului de naștere;
Copia certificatului de deces;
Copia extrasului din Registrul bunurilor imobile.
Proiectul deciziei se prezintă Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru
examinare şi adoptare în şedinţă.
Specialist în reglementarea regimului funciar
Bujor Diana ______________________

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 05/10

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la anularea titlului de proprietate
Luînd în considerare adresarea cet. Cojocaru Vera Trofim, privind eroarea
comisă la perfectarea titlului de autentificare a dreptului de proprietate, eliberat la
10 august 2004, înregistrat în Registrul deținătorilor de teren cu nr. 33 din 6 august
2004, cu înscrierea greșită a suprafeței terenului de 0,1957 ha, art. 14 alin. (2), al
Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
7. Se anulează Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren cu nr.
cadastral 5501209147, cu suprafaţa de 0,1957, eliberat la 10 august 2004, cet.
Cojocaru Vera Trofim.
8. Se înregistrează titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren cu nr.
cadastral 5501209147, cu suprafața de 0,2517 ha, eliberat la 6 februarie 2008,
cet. Cojocaru Vera Trofim.
9. Prezenta decizie se prezintă Oficiului cadastral teritorial Ialoveni pentru
efectuarea corectărilor în Registrul de stat al bunurilor imobile.
10.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

Notă informativă
Cu privire la anularea titlului de proprietate, nr. 05/10 din 7 septembrie 2017

Avînd în vedere cererea cet. Cojocaru Vera Trofim, înregistrată cu nr. 329
din 04.07.2017, în legătură eroarea comisă la perfectarea titlului de autentificare a
dreptului de proprietate, eliberat la 10 august 2004, înregistrat în Registrul
deținătorilor de teren cu nr. 33 din 6 august 2004, cu înscrierea greșită a suprafeței
terenului de 0,1957 ha. La data de 6 februarie 2008 a fost eliberat alt titlu de
autentificare a dreptului deținătorului de teren, cu nr. cadastral 5501209147, cu
suprafața de 0,2517 ha, care urmează a fi înregistrat după anularea titlului
precedent.
Anexe:
Cererea solicitantului;
Copia buletinului de identitate;
Copia titlurilor de proprietate;
Copia anexei din decizia nr. 10 din 16 februarie 1994.
Proiectul deciziei se prezintă Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru
examinare şi adoptare în şedinţă.
Specialist în reglementarea regimului funciar
Bujor Diana ______________________

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/11

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la privatizarea
loturilor pomicole

În conformitate cu prevederile art. 7, art. 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 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se înregistrează în proprietatea privată a oraşului Ialoveni loturile pomicole şi
se permite privatizarea loturilor de pămînt din întovărăşirile pomilegumicole
lor după cum urmează:
Nr.
d/o Numele, Prenumele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oanţa Iulia
Guzun Pavel
Guzun Teodora
Cairac Anastasia
Cojocaru Denis
Chiriţa Ina
Păduraru Gheorghe
Gredinari Inna

Denumirea
Î.P.L.
„Fîntînel”
„Vila Sălcoara”
„Vila Sălcoara”
„Vertina - Prim”

„Savantul”
„Savantul”
„Livada – Vis”
„Vetrina-Prim”

Bonitatea

52
52
52
39
52
52
46
39

Nr.
Cadastral
5501…

Suprafaţa
ha

306.796
306.697
306.698

0,0621
0,0600
0,0600
0,0330
0,0600
0,0606
0,0606
0,0339

308.1112
305.552
305.531

107.598
308.1111

Suma
lei
601,64
581,30
581,30
241,97
581,30
587,11
519,37
246,33

2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
Viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.05/12

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la acordul utilizării
exclusive a denumirii unităţii
administrativ-teritoriale şi geografice
Ialoveni la înregistrarea mărcii

Vi

VINĂRIA IALOVENI.
Avînd în vedere scrisoarea SA „Vinuri Ialoveni” înregistrată cu nr. 558 din
11.07.2017, în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 7 alin. (1) lit. h) şi i) din
Legea privind protecţia mărcilor, Regulament privind modul şi condiţiile de
acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în
marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind modul şi condiţiile
de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în
marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial nr.
1425 din 02.12.2003, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite SA „Vinuri Ialoveni” (codul fiscal 1003600093785) cu sediul în
oraşul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 4, să utilizeze, cu drept exclusiv, timp
de 1 (unu) ani, toponimicul „Ialoveni” în marca comercială a produselor
alcoolice pe care le produc.
2. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu Armașu,
Primarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

P R O I E C T DE D E C I Z I E
Nr. 05/13

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la aprobarea Planului
de activitate a Consiliului orăşenesc
pentru trimestrul IV al anului 2017

În temeiul prevederilor art.14 alin. (2), lit. p) al Legii 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală și avînd în vedere avizele
pozitive ale comisiilor consultative de specialitate Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV al
anului 2017 (se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor vizate.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia Mîţa,
secretarul Consiliului orăşenesc.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc nr.05/13
din 07 septembrie2017

Planul de activitate
a Consiliului orăşenesc Ialoveni
pentru trimestrul IV al anului 2017
Nr.
d/o

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

1.

2.

Chestiuni preconizate pentru a fi
examinate în cadrul şedinţelor

Termen de
Responsabil de
examinare,
executare
data şedinţei
I. ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL
Cu privire la rectificarea bugetului
octombrie
Elena Palii,
oraşului Ialoveni şi alocarea mijloacelor
noiembrie
specialist
financiare.
2017
Cu privire la aprobarea Planului de
octombrie
Galina Savin,
acţiuni pentru energie durabilă şi a
noiembrie
contabil-şef
bazei emisiilor de gaze cu efect de seră
2017
Elena Palii,
pentru oraşul Ialoveni.
specialist
Cu privire la aprobarea bugetului
octombrie
Galina Savin,
orașului Ialoveni pentru
noiembrie
contabil-şef
anul 2018 în prima lectura.
2017
Elena Palii,
specialist
Cu privire la aprobarea taxelor locale
octombrie
Galina Savin,
pentru anul 2018
noiembrie
contabil-şef
2017
Cu privire la stabilirea cotelor
octombrie
Galina Savin,
impozitului funciar şi pe bunurile
noiembrie
contabil-şef
imobiliare pentru anul 2018
2017
Cu privire la aprobarea bugetului
decembrie
Galina Savin,
orașului Ialoveni pentru
2017
contabil-şef
anul 2018 în lectura a doua.
Elena Palii,
specialist
Cu privire la aprobarea planului de
decembrie
Mîţa Lilia,
activitate a Consiliului orăşenesc pentru
2017
secretarul
trimestrul I al anului 2018.
Consiliului
orăşenesc
Ialoveni;
II. ŞEDINŢELE COMISIILOR DE SPECIALITATE
Chestiunile din ordinea de zi a
octombrieComisiile de
şedinţelor consiliului local
decembrie
specialitate
2017
Examinarea petiţiilor din partea
octombrieComisiile de
cetăţenilor.
decembrie
specialitate
2017
III. AUDIENŢA CETĂŢENILOR DE CĂTRE ALEŞII LOCALI
Graficul de audienţă.
octombrieLilia Mîţa,
decembrie
secretarul
2017
Consiliului şi
aleşii locali
Repartizarea pe sectoare a aleşilor
octombrieLilia Mîţa,
locali.
decembrie
secretarul
2017
Consiliului şi
aleşii locali

Secretarul Consiliului orăşenesc

Note

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/15

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1293 din 19.07.2017
Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1293 din 19.07.2017, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 –
XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act şi se respinge notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 – 1293 din 19.07.2017 privind abrogarea
Deciziei nr. 04/03/04 din 08.06.2017 „Cu privire la modificarea unor acte
administrative”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretarul Consiliului orăşenesc.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/16

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1294 din 19.07.2017
Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1294 din 19.07.2017, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 –
XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act şi se respinge notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 – 1294 din 19.07.2017 privind
abrogarea/completarea subpct. 2) din pct. 2 al Deciziei nr. 04/05 din
08.06.2017 „Cu privire la expunerea la licitaţie”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretarul Consiliului orăşenesc.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

DECIZIE
Nr. 05/17

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1294 din 19.07.2017
Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1305 din 20.07.2017, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 –
XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act şi se respinge notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 – 1305 din 20.07.2017 privind
abrogarea/completarea Deciziei nr. 04/04/05 din 08.06.2017 „Cu privire la
formarea bunurilor imobile”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretarul Consiliului orăşenesc.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/18

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la darea în locaţiune a spațiilor neutilizate
Avînd în vedere cererea cet.Vîșcu Djulieta, proprietara bunului imobil amplasat
în orașul Ialoveni, str.Moldova, 17, ap.10, actele anexate la cerere privind permisiunea
de a privatiza bunul imobil nelocuibil (demisol cu suprafața de 2m.p.), în conformitate
cu prevederile art.14 alin.(2), lit.b), c), d), art.19 alin.(4), art.77 alin.(2) al Legii
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.875 al
Codului Civil al RM, pct.10, 11, 13, 14, 17 ale Hotărîrea Guvernului nr.483 din
29.03.2008 Cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, pct.12 al
Regulamentului privind licitațiile cu strigare și reducere, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului 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, juridică, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se înaintează pentru locaţiune, încăperea nelocuibilă cu altă destinaţie decît cea
locativă (demisol cu suprafața de 2m.p.), amplasat la parterul apartamentului
din str.Moldova, 17, ap.10, care se va efectua prin licitație cu strigare sau prin
negocieri directe de către comisia de licitație, conform legislației în vigoare.
2. Primăria orașului Ialoveni va efectua procedura licitației privind determinarea
licitantului.
3. Se împuterniceşte dl Sergiu ARMAŞU, primarul oraşului Ialoveni, de a
întocmi, încheia contractul de locaţiune pentru bunul imobil specificat în pct.1,
din prezenta decizie.
4. Se instituie Comisia de licitație privind darea în locaţiune a activelor neutilizate
în următoarea componenţă:
1. Preşedinte – Sergiu Armaşu primar;
2. Secretar –Lilia Mîța, secretar al Consiliului orășenesc Ialoveni;
Membrii comisiei:
3. _______________, consilier orășenesc;
4. _______________, consilier orășenesc;
5. _______________, consilier orășenesc.
6.
Asigurarea controlul şi calculul la plata chiriei, asupra executării prezentei
decizii se pune în sarcina dnei Galina Savin, contabil-şef.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 05/19

din 07 s e p t e m b r i e 2017

Cu privire la expunerea 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,
Comisia de specialitate pentru construcţie şi industrie, protecţia mediului,
amenajarea teritoriului, resurse funciare, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se includ în lista terenurilor pasibile de privatizare și se expun la licitație
publică, bunurile imobile conform tabelului:
Nr.
d/o

Amplasarea

1.
2.

str. Chișinău –
Hîncești
str. Gr. Vieru

3.

str. Iu. Gagarin

Nr.
cadastral
5501...
2011459

Suprafaţa
(ha)

Destinaţia

Preţ
iniţial (lei)

0,12

155012,05

2051018

0,0080

214.175

0,15

sub
construcţii
sub
construcţii
sub
construcţii

10334,14
194540,13

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu
Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.05/20

din 07 s e p t e m b r i e 2017

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 prevederilor art. 20 alin. (1), al Legii 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se desemnează ________________________________, consilier orăşenesc, să
semneze deciziile Consiliului orăşenesc din 07 septembrie 2017 în cazul în
care preşedintele şedinţei ________________________________, consilier
orăşenesc se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Preşedintele de şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

