
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 
 
 

 

 

 

 

Î N Ş T I I N Ţ A R E 

Stimate dle consilier 

_____________________________________ 

 

Prin prezenta, Vă informez, că în temeiul prevederilor art. 16, alin. (2), (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. 189 

din 10 octombrie 2017 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a 

Consiliului orăşenesc, pentru data de 19 octombrie 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 rectificarea bugetului oraşului Ialoveni şi alocarea mijloacelor 

financiare. 

Raportor: Elena Palii, specialist în planificare; 
 

2. Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect în cadrul proiectului 

„Reforma învăţămîntului în Moldova” implementat de FISM. 

Raportor:Radu Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni; 
 

3. 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; 
 

4. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al 

Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 746 din 25.04.2017 

Raportor: Lilia Mîţa, secretarul Consiliului orăşenesc; 
 

5. Cu privire la formarea/delimitarea bunurilor imobile. 

Raportor: Radu Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni; 
 

6. Cu privire la vînzarea terenului aferent. 

Raportor: Valentin Bogos, jurist, 
 

7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de 

acordare a altor plăţi de stimulare a funcţionarilor publici. 

Raportor: Lilia Mîţa, secretarul consiliului orăşenesc Ialoveni; 



8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 05/12 

din 07.09.2017 „Cu privire la acordarea utilizării exclusive a denumirii 

unităţii administrativ – teritoriale şi geografice Ialoveni la înregistrarea 

mărcii  ”. 

Raportor: Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni; 
 

9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 05/24 

din 07.09.2017 „Cu privire la soluţionarea plîngerii colective”. 

Raportor: Lilia Mîţa, secretarul consiliului orăşenesc Ialoveni; 
 

10. Cu privire la crearea rutei locale; 

  Raportor: Valentin Bogos, jurist, 
 

11. 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 

 

19 octombrie 2017 orele 12.00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.  

Comisia pentru buget, economie, finanţe, şi patrimoniul public.  
Membri: 

1. Tozlovanu Sorin – PLDM 

2. Nemţanu Igor – BE PPEM 

3. Gonţa Victor – PDM 

4. Purcica Sergiu – PDM 

5. Luca Eugen – BE PPEM 

6. Condrea Igor – PL 

7. Cernat Sergiu – PL 

 

19 octombrie 2017, orele 11:00, 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  

 

 

19 octombrie 2017, orele 12:30, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni. 

Comisia juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice 

locale: 

Membri: 

1. Condrea Igor – PL 

2. Ursuleac Alexei – BE PPEM 

3. Purcica Sergiu – PDM 

4. Caracuian Oleg – PDM 

5. Frunze Ion – BE PPEM 

6. Delinschi Ion – PL 

7. Cujbă Ion – PCRM 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E 

 

Nr. 06/01                                                                      din  19  o c t o 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 administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni, 

 

D E C I D E:   
1. Se alocă 2,0 mii lei din Fondul de Rezerva: 

2,0 mii lei – ajutor unic Şercanean Nina în legătură cu starea materiala grea. 

 

2. Se alocă 520,0 mii lei din mijloacele încasate de la vînzarea terenului 

proprietatea publică locală pentru construcţie stadionului multifuncţional din 

sectorul Moldova. 

 

3. Se aloca din supravenitul 347,0 mii lei pentru: 

3.1. 100,0 mii lei – reparaţia drumului str. Izvoarelor. 

3.2. 100,0 mii lei – reparaţia drumului str. Nucarilor. 

3.3. 100,0 mii lei – reparaţia drumului str. Libertăţii. 

3.4. 47,0 mii lei – servicii de proiectarea reţelelor de apeduct şi canalizarea 

pe str. Cetatea Alba din or. Ialoveni.  

 

 

Preşedintele şedinţei: 

  

Contrasemnată: 

Secretarul al Consiliului orăşenesc.                       Lilia Mîţa 

 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E 

 

Nr. 06/02                                                                     din 19  octombrie  2017 

 

 

Cu privire la aprobarea Propunerii de subproiect 

  în cadrul proiectului „Reforma învățământului  

            în Moldova” implementat de FISM 
 

 

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

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

Se aprobă Propunerea de subproiect în cadrul proiectului „Reforma învățământului 

în Moldova” implementat de FISM, conform anexei; 

1. Se aprobă componența Agenției de implementare a subproiectului, în următoarea 

componență: 

1).__________________________ 

2).___________________________ 

3). __________________________ 

4).___________________________ 

5). ___________________________ 

-7). 

 

2. Monitorizarea și asigurarea transparenței procesului de implementare a 

subproiectului se pune în sarcina dnei Valentina SACARA, Președintele Agenției 

de implementare a subproiectului  

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu ARMAȘU, 

Primarul orașului Ialoveni. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului                                                   Lilia Mîţa 
 



REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E 

 

Nr. 06/03                                                                         din 19  octombrie  2017 

 

 

 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni  

 pentru energie durabilă și climă al orașului  

  Ialoveni  pentru anii 2017-2030 și Bazei de  

emisii a gazelor de seră pentru orașul Ialoveni   

 

 
 

În baza deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 03-19 din 23 septembrie 

2015 Cu privire la aderarea orașului Ialoveni la Convenția Primarilor, în vederea 

executării Condițiilor prevăzute de Convenția primarilor, în conformitate cu 

prevederile art. 14 alin. (2) litera p) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru energie durabilă și climă al orașului 

Ialoveni pentru anii 2017 - 2030, conform anexei nr.1; 

2. Se aprobă Baza de emisii a gazelor cu efect de seră pentru orașul Ialoveni, 

conform anexei nr. 2; 

3. Se pune în sarcina dlui Radu Chilaru, efectuarea acțiunilor ce se impun 

pentru implementarea documentelor strategice aprobate;  

4. Se subliniază despre necesitatea amplificării eforturilor Consiliului 

orășenesc și Primăriei orașului întru implementarea cu succes a actelor 

aprobate; 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu 

ARMAȘU, Primarul orașului Ialoveni. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului                                                                  Lilia Mîţa 
 

 



REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E 

 

Nr. 06/04                                                                            din  19  octombrie    2017 

 
 

         Cu privire la examinarea notificării  

             Oficiului Teritorial Chişinău al  

Cancelariei de Stat nr. 1304/OT -746 din 25.04.2017 

 

 

În temeiul Notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 

1304/OT -746 din 25.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 317 din 

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului Republicii Moldova şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 780 din 

27.12.2001 privind actele legislative şi în temeiul art. 14 alin. (2), art. 68 alin. (3) 

din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală 
Consiliul orășenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 
1. Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 02/12 din 14.03.2017 „Cu privire 

la atribuirea serviciului de interes economic general Î.M. Gospodăria 

Locativ - Comunală Ialoveni” se modifică după cum urează: 

- Pct. 1.3 din decizie se exclude. 

 

2. Decizia nr. 04/03/04 din 08.06.2017 „Cu privire la modificarea unor acte 

administrative” se abrogă. 

 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia Mîța, 

secretarul Consiliului orășenesc Ialoveni. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orăşenesc                                                  Lilia Mîţa 
 

 



REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E 

 

 

Nr. 06/05                                                                din  19  o c t o m b r i e  2017 

 

 

Cu privire la formarea/delimitarea 

             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/delimitează următoarele bunuri imobile:  

 

Nr. 

d/o 

Amplasarea Suprafaţa 

(ha) 

Destinaţia Domeniul 

1. Str. Iurie Gagarin  0,3965 construcții public 

2. Str. Iurie Gagarin 0,235 construcții public 

3. Str. Iurie Gagarin  0,018 construcții public 

     

 

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 
 
 

 

 

 

 

D E C I Z I E 

 

Nr. 06/07                                                                     din 19  octombrie  2017 
 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

           privind modul și condițiile de  

       acordare a altor plăți de stimulare  

                a funcţionarilor publici 
 

În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul 

de salarizare a funcționarilor publici, art. 39 din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public, p. 8 al Hotărârii 

Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, în 

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

administraţia publică locală Consiliul orășenesc Ialoveni, 

 

 

D E C I D E:  
 

1. Se aprobă, Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a altor plăți 

de stimulare a funcţionarilor publici, conform anexei nr. 1. 

 

2. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu 

Armașu, Primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Contrasemnat:  

Secretarul Consiliului                                                        Lilia Mîţa 

 

 



 

                                                                                          Anexă 

                                                                                   la Decizia Consiliului orăşenesc 

Ialoveni 

                                                                                    Nr. ___ din “___”_________2017 

 

 

REGULAMENT 

privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare  
 

I. Dispoziții generale. 

1. Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare 

(în continuare – Regulament) este elaborat în corespundere cu prevederile art. 7 

din Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor 

publici, art. 39 din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public, p. 8 al Hotărârii Guvernului nr. 331 din 

28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici. 

2. Regulamentul prevede modul de stabilire și plată a altor plăți de stimulare (în 

continuare – Plăți) și se aplică funcționarilor publici din Aparatul administrativ 

al Primarului oraşului Ialoveni fără statut de persoană juridică. 

 

II. Scopul și criteriile de acordare. 

3. Acordarea plăților are scopul ridicării nivelului responsabilității și eficienței 

personale în exercitarea atribuțiilor funcționale. 

4. La baza stabilirii și acordării plăților vor sta următoarele criterii: 

a) cunoștințe și experiență; 

b) complexitatea și diversitatea activităților; 

c) asumarea responsabilității; 

d) inițiativă și creativitate; 

e) volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate. 

 

III. Sursele de plată. 

5. Volumul alocațiilor utilizate anual pentru alte plăți de stimulare se formează 

din 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcție 

prevăzute în schema de încadrare a autorității publice, și din economiile 

mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, 

disponibile după efectuarea plăților conform subpunctului 3) din pct. 8 al 

Hotărârii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012. 

6. Alte plăți de stimulare nu se acordă funcționarilor publici care, pe parcursul 

perioadei de gestiune, au fost sancționați disciplinar. În cazul în care instanța 



de judecată anulează actul administrativ de sancționare a funcționarului, plățile 

se acordă în modul stabilit. 

 

 

IV. Metoda de calcul/acordare și cuantumul plății. 

7. Plățile se calculează și se achită lunar pentru perioada efectiv lucrată, 

diferențiat și pe bază de merit, concomitent cu plata salariului beneficiarului. 

8. Plățile se acordă în temeiul dispoziției Primarului oraşului Ialoveni, care va 

conține obligatoriu lista beneficiarilor și cuantumul plății. 

9. Secretarul Consiliului orăşenesc, care este funcţionar public de conducere, va 

perfecta şi prezenta lunar un raport de evaluare, cu caracter de recomandare 

înaintîndul Primarului oraşului (modelul raportului se anexează). Secretarul 

Consiliului orăşenesc va sistematiza rapoartele, care de comun acord cu 

contabilitatea, vor prezenta spre aprobare și vizare proiectul dispoziției 

Primarului oraşului. 

10. Primarul poate majora sau diminua în limita a 15 % prevăzute pentru 

remunerare, fără a înainta careva comentarii la Raportul de evaluare. 

 

V. Sancțiuni. 

11. Plățile nu vor fi acordate pentru funcționarii publicii, care, pentru perioada de 

gestiune, au manifestat o implicare redusă în realizarea obiectivelor individuale 

și colective sau au fost sancționați disciplinar. În cazul în care instanța de 

judecată suspendă actul administrativ de sancționare al funcționarului, plățile 

se vor acorda conform condițiilor prevăzute în Regulament. 

 

VI. Dispoziții finale. 

12. Regulamentul se aplică cu începere din data aprobării. 

13. Orice modificare/completare a Regulamentului se va efectua prin dispoziția 

Primarului oraşului Ialoveni și în conformitate cu legislația în vigoare.  

 

Secretarul Consiliului orăşenesc  

Lilia Mîţa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa 

 Regulamentului privind 

 modul și condițiile de acordare   

a altor plăți de stimulare 

 
 

Raport 

privind evaluarea lunară a funcționarului public  
 

 

Denumirea subdiviziunii structurale/autorității publice: 

 

Perioada evaluată:  

Numele, prenumele:      

 

 

Funcția deținută: 

Criterii de evaluare Punctaj acordat 

(de la 1 la 10) 

Ponderea aferentă 

fiecărui criteriu 

( în% de la 10 la 100) 

Punctaj  

mediu acumulat  

(de la 1 la 10 și în% 

de la 10 la 100 

1. Cunoștințe și 

experiență 

   

 

 

 

 

% 

2. Complexitatea și 

diversitatea 

activităților 

  

3. Asumarea 

responsabilității 
  

4. Inițiativă și 

creativitate 

  

5. Volumul, calitatea 

și eficiența sarcinilor 

executate 

  

 

 

 

Conducător                             _____________            _____________                    ________                                                                 

                     (nume, prenume)                   (semnătura)                                       (data) 

   

 
  

 

 

 

 



 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E 

 

Nr. 06/08                                                                             din  19  octombrie   2017 

 
 

Cu privire la modificarea Deciziei 

  Consiliului orăşenesc Ialoveni  

      nr. 05/12 din 07.09.2017 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele 

normative ale Guvernului Republicii Moldova şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative şi în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală Consiliul orășenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se modifică şi se completează pct. 1 a Deciziei Consiliului orăşenesc 

Ialoveni nr. 05/12 din 07.09.2017, după cum urmează: se exclude sintagma 

„timp de 1 (unu) ani” şi se substituie cu sintagma „timp de 10 (zece) ani”. 

 

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   D E   D E C I Z I E 

 

Nr.06/10                                                                              din  19  octombrie  2017 

 

Cu privire la stabilirea itinerarului și graficul rutei  

locale nr.1 de transport călători în orașul Ialoveni 

 

Avînd în vedere solicitările cetățenilor din sectoarele Albeni și Moldova din 

orașul Ialoveni, privind aprobarea rutei locale nr.1 de transport călători, în 

conformitate cu prevederile art.12, 14, 15 ale Codului Transportatorilor rutiere al 

Republicii Moldova, Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006, decizia Consiliului 

orășenesc Ialoveni nr.05-08 din 25 august 2009 cu privire la Regulile de 

transportare a călătorilor și bagajelor în orașul Ialoveni, decizia Consiliului 

orășenesc Ialoveni nr.06/28 din 27 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea rutelor 

locale de transport auto de pasageri în orașul Ialoveni și avînd în vedere avizele 

pozitive ale comisiilor consultative de specialitate, în temeiul art.14 alin.(2) al 

Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul 

orășenesc Ialoveni,  

 

DECIDE: 

1. Se abrogă decizia consiliului orășenesc Ialoveni cu nr.03-17 din 20 

octombrie 2011 Cu privire la stabilirea itinerarului și orarul rutei locale 

nr.1 de transport călători în orașul Ialoveni. 

2. Se stabilește itinerarul rutei locale nr.1 de transport călători din orașul 

Ialoveni, după cum urmează: Centru, str. Alexandru cel Bun (sensul 

giratoriu) - sectorul Albeni, str. Grădinilor - sectorul Moldova, str. 

Moldova. 

3. Se stabilește orarul, ora de pornire și staționare la stații a rutei locale nr.1 de 

transport călători din orașul Ialoveni, conform tabelului: 

 

Nr. Ora pornire: 

Centru, str.Alexandru 

cel Bun (sensul 

giratoriu) 

 

Ora staționare: 

sectorul Albeni, 

str.Grădinilor, ora 

Ora pornire: spre 

sectorul Moldova, 

str.Moldova din centru, 

str.Alexandru cel Bun 

(sens giratoriu) 

 

Ora staționare: 

sectorul Moldova, 

str.Moldova 

1. 06:45 06:50 07:00 07:10 

2. 07:25 07:30 07:35 07:50 



3. 08:05 08:10 08:15 08:30 

4. 08:35 08:40 09:00 09:15 

5. 12:15 12:20 11:45 12:00 

6. 13:15 13:20 12:45 13:00 

7. 14:15 14:20 13:45 14:00 

8. 15:15 15:20 14:45 15:00 

9. 16:15 16:20 15:45 16:00 

10. 17:15 17:20 16:45 17:00 

11. 18:15 18:20 17:45 18:00 

12. 19:15 - 18:45 19:00 

 

4. Se stabilește taxa pentru călători, conform tarifelor: 

 Maturi –   lei; 

      Elevi (între orele 07:00-14:00) –  lei.                                                         

5. Activitate rutei locale nr.1 de transport călători în orașul Ialoveni se va 

efectua în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare și în baza 

Regulilor de transport a călătorilor și bagajelor în orașul Ialoveni, aprobat 

prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveninr.05-08 din 25 august 2009. 

6. Prezenta decizie este obligatorie pentru persoana juridică prestator de 

servicii a rutei locale de călători nr.1 din orașului Ialoveni și se aduce la 

cunoștință locuitorilor orașului Ialoveni, prin afișare și postarea pe pagina 

facebook.com și publicare pe site http:www.ialoveni.md. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina  dlui Sergiu 

Armașu,  primar al oraşului Ialoveni. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                                               

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului                       Lilia Mîța 
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P R O I E C T   D E   D E C I Z I E 

 

Nr.06/11                                                                     din  19  o c t o 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 19 octombrie 2017 în cazul în care preşedintele 

şedinţei __________________, consilier orăşenesc se va afla în imposibilitatea 

de a le semna. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                             

 

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orăşenesc                                             Lilia Mîţa 

 


