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BULETIN INFORMATIV AL PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI ORĂȘENESC  IALOVENI 
 (Septembrie 2017)

În ultimii ani în orașul Ialoveni au fost reno-
vate și reparate mai multe drumuri. În prezent 
se duc lucrările de renovare a străzii Grădini-
lor, drumul fiind așternut cu  pietriș și asfaltat, 
se construiesc trotuare. 

Costul total al lucrărilor constituie peste 3 
milioane lei, lucrările fiind executate de SRL 
„Anlic Trans”, câștigătorul licitației anunțate de 
Primăria Ialoveni. 

Lucrările de renovare a acestui drum urmea-
ză să fie finisate către 27 octombrie, de hramul 
localității.

În ziua de 7 sep-
tembrie curent a avut 
loc ședința ordinară a 
Consiliului orășenesc 
Ialoveni prezidată de 
consilierul Ion Cuj-
bă. La ședință au fost 
prezenți 18 consilieri 
din 23 aleși. 

Consilierii au exami-
nat peste 30 de proiec-
te de decizii, inclusiv: 
executarea bugetului 
orașului Ialoveni pentru 
prima jumătate a anului 
în curs, rectificarea bu-
getului pentru anul cu-
rent și alocări financiare 

pentru diverse scopuri, 
potrivit proiectului de 
decizie corespunzător, 
suplimentarea state-
lor de personal ale Pri-
măriei cu funcțiile de 
mașinist la autoturn și 
administrator al stadio-
nului din sectorul Mol-
dova. 

Consilierii au apro-
bat decizii cu privire la 
îndemnizații, titluri de 
proprietate imobilă, pri-
vatizări de loturi pomi-
cole, formare de bunuri 
imobile și scoaterea de 
terenuri la licitație. De 

asemenea, prin decizia 
consilierilor au fost pre-
lungite cu câteva adrese 
străzile Mihai Viteazul 
și Ştefan Neaga și alte 
chestiuni. 

Lucrările ședinței au 
fost transmise live pe in-
ternet, iar înregistrarea 
video poate fi vizionată 
pe pagina web a Primă-
riei www.ialoveni.md.
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Stadionul multifuncțional din sectorul Mol-
dova, construit cu ajutorul Fundației Solida-
rity Fond Polonia, este planificat ca o zonă de 
odihnă activă și de agrement pentru locuitorii 
orașului, locul unde cetățenii de diferite vârste 
pot practica sportul la aer liber. 

În anul trecut aici au fost finisate lucrările pe 
terenul de volei, baschet, tenis. Adiacent aces-
tuia în prezent se duc lucrările de construcție a 
terenului de mini-fotbal cu o suprafață de 1300 
m.p. cu înveliș artificial. Astfel vor fi majora-
te posibilitățile funcționale ale acestui complex 
sportiv.

Vacanța de vară s-a încheiat și copii au re-
venit la școală. Cu zâmbete și cu flori, sute de 
elevi au pășit pragul celor patru instituții de 
învățământ din orașul Ialoveni: LT „Andrei 
Vartic”, LT „Petre Ștefănucă”, Gimnaziul „Gri-
gore Vieru”, Școala primară „Ion Creangă”. 

Cei mai emoționați au fost micuții dintr-a în-
tâia care pentru prima dată au trecut pragul șco-
lii, devenind elevi. 

Sărbătoarea „1 septembrie” a fost marcată 
prin diverse manifestări cultural-artistice în ca-
drul tradiționalului careu solemn. 

Colectivul Primăriei Ialoveni le dorește tutu-
ror elevilor „Drum bun în țara cunoștințelor!”.

În atenția cetățenilor!
Primăria orașului Ialoveni Vă aduce la cunoștință că termenul de plată a impozitului pe 

bunurile  imobiliare pentru anul 2017 expiră pa data de 15 octombrie 2017. După această 
dată se va calcula o penalitate zilnică de 0,0384%.

Vă reamintim că impozitul funciar se achită în biroul 106 din incinta primăriei, iar im-
pozitul imobiliar se achită în orice bancă din orașul Ialoveni.

Informații la telefonul – 0268 22560.

Strada Grădinilor, 
renovată capital

Complexul sportiv - 
continuitatea acțiunilor

Consilierii locali s-au întrunit în ședințăClopoțelul școlăresc a 
anunțat începutul noului 

an de învățământ

AVIZ
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Diminuarea 
riscurilor accidentelor rutiere

„Melodia sufletului” 
– concert jubiliar

Un nou teren de joacă, 
inaugurat pentru copiii din sectorul Bozu

Lucrări de amenajare a localității

În data de 13 septem-
brie în incinta primă-
riei Ialoveni a avut loc 
o ședință cu genericul 
„Strategii de realizare 
a parteneriatului APL-
Școala-Familie în dome-
niul educației rutiere a 
elevilor”, fiind una din 
activitățile planificate în 
cadrul proiectului „Di-
minuarea riscurilor acci-
dentelor rutiere în orașul 
Ialoveni prin promovarea 
unor practici avansate”, 
proiect elaborat în cadrul 
Programului Național de 
Mentorat pentru Femei 
Active „INSPIR-O” și re-
alizat de către Centrul 
„Parteneriat pentru Dez-
voltare” (CPD). 

În cadrul ședinței au 
participat reprezentanți 
ai  instituțiilor de 
învățământ școlare și 
preșcolare, ai Inspectora-

tului de Poliție Ialoveni 
precum și părinți. Ei au 
fost informați despre 
acțiunile planificate în ca-
drul proiectului, inclusiv 
procurarea corpurilor led 
de iluminat, amenajarea a 
cinci treceri de pietoni din 
apropierea instituțiilor de 
învățământ, instruirea 
elevilor privind siguranța 
în trafic. 

Pentru realizarea pro-
iectului CPD a fost acor-
dat un grant cu titlu de 
donație condiționată în 
valoare de trei mii USD, 
restul sumei necesare 
urmând să fie alocată de 
APL și colectată de către 
comunitate. Necesita-
tea acțiunilor planificate 
este dictată de situația 
existentă privind secu-
ritatea rutieră: fluxul 
mare de mașini în cen-
trul localității, amenaja-

rea necorespunzătoare a 
unor treceri de pietoni, 
instruirea insuficientă a 
elevilor privind securita-
tea rutieră, activismul re-
dus al părinților, ș.a. 

În anul 2016 pe teri-
toriul orașului Ialoveni 
au avut loc 87 accidente 
rutiere, dintre care 15 cu 
implicarea pietonilor și 
cinci cu implicarea copi-
ilor. Realizarea în practi-

că a acțiunilor planificate 
vor contribui la siguranța 
în trafic.

  În imagine: Instruire 
practică a copiilor de la 
Grădinița nr.1 „Andrieș” 
pe terenul „Orășelul co-
piilor” privind respecta-
rea regulilor de circulație 
rutieră, organizată de 
administrația grădiniței 
și Inspectoratul de Poliție 
Ialoveni.

Marți, 19 septem-
brie, în sectorul Bozu 
din orașul Ialoveni a fost 
inaugurat un nou teren 
de joacă pentru copii. 
Inițiativa construcției 
acestui teren aparține 
cetățenilor din acest 
sector, voluntarilor, 
părinților, bunicilor, 
care în parteneriat cu 
Primăria Ialoveni au 
reușit să aducă bucurii 
și zâmbete pe fețele co-
piilor construind un fru-
mos și amenajat teren 
pentru joacă.

 La inaugurarea ofici-

ală a terenului au partici-
pat micuții de la grădinița 
nr.5 „Licurici”, care s-au 
jucat și s-au distrat, după 
care au avut parte de o 
surpriză dulce – câte o 
înghețată - din partea 
companiei „Sandrilio-
na”, care mereu are grijă 
să ofere susținere pentru 
inițiativele din orașul Ia-
loveni.

În contextul celor ex-
puse, Primăria Ialoveni 
reiterează respectul de-
osebit pentru toți volun-
tarii care au fost implicați 
în lucrările de construcție 

și amenajare a acestei 
zone de odihnă pentru 
copii, pentru suportul 
considerabil al parteneri-
lor și prietenilor orașului 

Ialoveni. Astfel de acțiuni 
consolidează încrederea 
că doar împreună putem 
dezvolta un oraș în care 
să trăim cu drag.

În seara zilei de 23 septembrie, pe scena Tea-
trului de Operă și Balet „Maria Bieșu”, a avut 
loc un concert de succes prilejuit de aniversarea 
a 55-a a maestrului Constantin Moscovici. Au 
fost interpretate multe melodii frumoase din 
toate colțurile lumii vizitate de „ambasadorul 
culturii moldovenești”. 

Spectatorii au fost vrăjiți de melodiile naiu-
lui maestrului Constantin Moscovici și au avut 
parte de un show feeric, plin de lumină și su-
net, revelație minunată. Concertul a trezit multe 
emoții unice și irepetabile. 

Maestrul a reușit să facă din naiul moldove-
nesc un instrument cunoscut peste tot în lume. 
Constantin Moscovici este locuitor al orașului 
Ialoveni și deținătorul Titlului onorific „Amba-
sador al orașului Ialoveni”. 

În numele ialovenenilor prezenți în sală, dom-
nul Sergiu Armașu, primarul or. Ialoveni, l-a feli-
citat pe maestrul Constantin Moscovici cu acest 
minunat concert care a dăruit clipe de sincere 
revelații, dorindu-i: „Noi, ialovenenii prezenți la 
eveniment, transmitem un deosebit respect Ma-
estrului Constantin Moscovici și ne închinăm în 
fața talentului său! La mulți ani, să ne bucurați 
mai des cu astfel de concerte. Vă mulțumim din 
suflet pentru seara deosebită! Un concert de mili-
oane cu muzicieni de excepție!”, a declarat Sergiu 
Armașu. 

Cavalerii Vinului –
oaspeții localității

Orașul Ialoveni a fost gazda unui eveniment 
cultural-artistic mai deosebit care s-a desfășurat 
sâmbătă, 16 septembrie la Casa de Cultură, anu-
me: Ceremonia de acreditare a noilor membri 
ai Ordinului European al Cavalerilor Vinului și 
avansare în grad cavaleresc. Evenimentul a fost 
organizat de Consulatul Republicii Moldova, Re-
gatul Chișinău al Ordinului European al Cavale-
rilor Vinului, în parteneriat cu Primăria Ialoveni.

Oaspeții au fost salutați de copii de la 
grădinițele „Andrieș”, „Licurici”, ansamblul et-
nofolcloric „Ialoveneanca”, ansamblurile de dans 
„Enigma” și „Porumbița”. În Casa de Cultura s-a 
desfășurat ceremonia de alegere a noi membri în 
Ordinul Cavalerii Vinului.

Organizația Ordinului European al Cavale-
rilor Vinului a fost recent fondată în Republica 
Moldova. 

Pentru ca orașul să fie frumos amenajat, muncitorii sectorului de amenajare și salubrizare al 
Primăriei Ialoveni muncesc la lichidarea buruienilor pe trotuare și terenurile adiacente, plantează 
flori, vopsesc băncile, urnele, mențin curățenia în parc. 

Este o muncă deloc ușoară care trebuie să fie respectată și pentru care suntem recunoscători, deoa-
rece ne fac localitatea și anturajul mai agreabil

AUDIENȚA CETĂȚENILOR la Primăria Ialoveni
Sergiu ARMAȘU, primar - în fiecare zi
de luni de la ora 14.00 până la 19.00
Radu CHILARU, viceprimar - în fiecare
zi de luni de la ora 14.00 până la 19.00.

Anticamera - telefon/fax 0268 22484
Adresa juridică: Primăria orașului Ialoveni,
strada Alexandru cel Bun, 45, 
www.ialoveni.md
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M a j o r i t a t e a 
localităților din Mol-
dova se confruntă cu 
problema depozitării 
deșeurilor menajare, 
inclusiv orașul Ialo-
veni. De zeci de ani 
deșeurile menajere 
sunt transportate și 
depozitate în fosta ca-
rieră de piatră, care 
a fost reamenajată în 
acest scop. 

Pentru a evita răs-
pândirea hârtiei și 
pungilor de plastic, s-a 
construit un drum spe-
cial pentru depozitarea 
deșeurilor în cotlova-
nul de jos al carierii, 
iar pe terenul exterior 
s-a depozitat pământ și 
s-au plantat arbori de 
salcâm. Pentru reduce-
rea gradului de poluare 
a naturii, economisi-
rea resurselor natura-
le, scăderea cantităţii 
deșeurilor, salubrizarea 
localităţii, la Ialoveni 
a fost lansat sistemul 
de colectare separată 

a deșeurilor, datori-
tă Proiectului LGSP /
USAID care a donat 
orașului 100 containere 
pentru colectarea se-
lectivă a deșeurilor re-
ciclabile: sticlă, plastic, 
hârtie. 

S-au dus cercetări 
în vederea depistării 
unui alt loc pentru re-
amplasarea gunoiștii, 
construcția unui poli-
gon de acumularea a 
deșeurilor pentru mai 
multe localități, dar 
cetățenii s-au expus îm-
potriva amplasării unui 
asemenea poligon pe 
teritoriului localității 
lor. Soluționarea pro-
blemei deșeurilor ar 
fi construcția unei fa-
brici specializate de 
prelucrare a deșeurilor, 
dar nu sunt mijloa-
ce financiare pen-
tru construcție și 
întreținerea ei.

A c t u a l m e n t e 
gunoiștea continuă să 
fie o problema pentru 

localitatea noastră, su-
biectul fiind abordat 
la ședința consiliului 
orășenesc, atunci când 
apăruse o oportunitate 
de aplicarea la un pro-
iect intercomunitar, 
dar consilierii locali 
nu au votat alocarea 
contribuției locale. 

Primăria orașului 
Ialoveni în repetate 
rânduri a adresat de-
mersuri Ministerului 
Mediului, Guvernu-
lui, Centrului Sănătate 
Publică, organizațiilor 
naționale, în vede-
rea găsirii unor soluții 
practice a problemei.  
Redresarea situației 
privind evitarea poluă-
rii mediului cu deșeuri 
menajere va fi posibilă 
atunci când proble-
ma va fi soluționată la 
nivel regional, cu me-
tode moderne de acu-
mulare și prelucrare a 
deșeurilor menajere. 
Ea continuă să rămână 
în vizorul APL.

Acțiuni de caritate

Depozitarea deșeurilor – 
problemă la zi

• În ajunul noului an 
școlar, la inițiativa doamnei Do-
got Olga, o persoană foarte re-
ceptivă și activ implicată în viața 
comunității noastre, au fost co-
lectate de la cetățenii localității 
ghiozdane, uniforme școlare, 
rechizite și alte lucruri necesa-
re pentru elevi, care au fost dis-
tribuite mai multor familii cu 
venituri modeste ca donație de 
caritate, acordându-le astfel un 
suport material pentru pregăti-
rea copiilor de școală.  

*** *** ***

Maidanezii – cetățenii – societatea 

 „Ziua Mondială a Curățeniei”, 
marcată la Ialoveni

Colectivul primăriei exprimă profundă apreciere și recunoștință doamnei 
Dogot Olga și tuturor ialovenenilor pentru această nobilă inițiativă și implicare 
activă de ajutor a semenilor.

CU MULT RESPECT PEN-
TRU PERSOANELE ÎN ETATE

În preajma Zilei 
Internaționale a Persoanelor în 
Etate, echipa Primăriei Ialoveni 
în comun cu membrii Consi-
liului orășenesc al Veteranilor 
au vizitat mai multe familii, 
veterani, persoane din cadrul 
Asociației surzilor, invalizi. etc, 
acordându-le un suport mate-
rial.

La 23 septembrie în 
întreaga lume este mar-
cată Ziua Mondială a 
Curățeniei.

 Cu acest prilej, echi-
pa Primăriei Ialoveni 
a făcut curățenie în 
preajma clădirii, astfel 
prin exemplul propriu 
a îndemnat locuito-
rii orașului să mențină 
curățenia în preajma 
gospodăriilor sale și a 
instituțiilor unde acti-
vează.

Un apel de Ziua Mondială a Curățeniei a făcut și Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului către autoritățile publice locale și societatea 
civilă, pentru a se implica activ în acţiuni de salubrizare și igienizare a localită-
ţilor.

Cazuri de atac a 
câinilor comunitari 
au loc, cu regret, și 
în orașul Ialoveni. 
Ca urmare, unii 
cetățeni consideră că 
împușcarea maida-
nezilor va reduce din 
agresivitatea animale-
lor. APL este categoric 
împotriva lichidării 
prin împușcare a câi-
nilor fără de stăpân și 
condamnă asemenea 
acțiuni. La rândul lor, 
cetățenii au poziții 
contrar opuse asupra 
problemei date – unii 
susțin ca aceste anima-
le să fie lichidate, alții 
- ca ele trebuie proteja-
te și îngrijite în locuri 
speciale. 

Pentru construcția 

unui azil pentru ani-
male sunt necesare 
mijloace financiare su-
plimentare de care pri-
măria nu dispune, însă 
se întreprind acțiuni 
care au menirea să con-
tribuie la diminuarea 
problemei. 

Primăria Ialoveni a 
apelat la o organizație 
neguvernamentală din 
Olanda, a pregătit în-
căperea cu toate cele 
necesare pentru steri-
lizarea câinilor, au fost 
procurate medicamen-
tele necesare. Lucrul 
începuse, dar din cauza 
unui conflict cu volun-
tarii locali, olandezii 
s-au dezis de a conti-
nua lucrările și au ple-
cat. 

Considerăm că ar 
trebui ca voluntarii și 
cetăţenii să se implice 
în soluționarea proble-
mei, să propună acțiuni 
concrete și efective. 
Dacă fiecare iubitor de 
animale ar lua la în-
grijire câte un câine, 
nu ar mai fi maidanezi 
care se plimbă pe străzi 
agresând cetățenii. De 
unde apar pe străzile 
orașului maidanezii? 
Unele animale ajung 
în stradă fiind abando-
nate de stăpâni, altele 
sunt aduse la Ialoveni 
din localitățile vecine. 
Proprietarii câinilor 
trebuie să țină anima-
lele în curte, limitân-
du-le accesul în afara 
proprietății lor. 

De asemenea, au avut loc întâlniri de suflet, discuții, consultări cu veterani, 
persoane din generația înaintată, cărora le mulțumim pentru implicarea activă 
în viața orașului, susținerea inițiativelor administrației publice.

Cu drag față de natură
Materialele reciclabile au fost folosite la amenajarea teritoriului Grădiniței 

nr.1 „Andrieș” din orașul Ialoveni. 
Educația ecologică începe din grădiniță!

În atenția persoanelor fizice și juridice!
Cei care intenționează să procure terenuri pentru construcția  

blocurilor multeetajate în orașul Ialoveni urmează să se consulte cu 
specialistul din domeniul construcțiilor al Primăriei pentru a se con-
forma prevederilor legislației existente
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Un cadou pentru colectivul Școlii de Arte Educație  în sânul naturii

Sport

Ialoveneni nominalizați la un concurs național

Educație mediatică pentru bibliotecari

Iarmarocul comunității

Juriul Festivalului Naţional al Cărţii și Lecturii a exami-
nat anul acesta mai multe dosare prezentate de bibliotecile 
din întreaga republică. Filiala de carte română „Nicolae Ti-
tulescu” a prezentat două dosare, care au fost apreciate la ni-
vel înalt. 

Familia GAŢAPUC din Ialoveni a fost nominalizată pe 
LOCUL I la Concursul „Cea mai bună familie cititoare”, Iar la 
Concursul„ Cel mai activ cititor”, vârsta mijlocie, pe LOCUL II 
a fost desemnată Grosu Xenia, eleva clasei a VI-a a LT „Petre 
Ştefănucă”.  

Felicitări pentru Familia GAŢAPUC și eleva Xenia GROSU, 
care au fost nominalizați la acest prestigios concurs național al 
cărţii și lecturii.

Biblioteca Publică Orășenească 
„Petre Ștefănucă” Ialoveni a găzduit 
trainingul în educația mediatică pen-
tru bibliotecari „Motorul de căutare 
online. Tehnici de confidențialitate pe 
facebook. Securitatea informației”. 
Formator al trainingul a fost Maria-
na Ursu (BP „Andrei Vartic”, s. Dăn-
ceni). 

La eveniment a participat Invitatul 
special dna Daniela Galai, Coordona-
tor de proiect la IREX/ Europe în parte-
neriat cu programul Novateca. Pentru 
a active în conformitate cu cerințele ac-
tuale tehnologice, bibliotecarii trebuie 
să cunoască și să însușesc multe lucruri 
noi pe care apoi să le împărtășească vi-
zitatorilor bibliotecilor. 

În anul curent Școala de Arte din Ialoveni a marcat un frumos jubilee – 30 ani de activitate. 
Generații de copii au însoțit arta frumosului studiind în această  instituție de cultură. 

La începutul noului an școlar, Primăria orașului Ialoveni a donat instituției un calculator și o im-
primantă, un cadou necesar și util în activitatea colectivului de profesori și elevi.

Echipa de fotbal „Fulger” Ialoveni participă 
la Campionatul Republicii Moldova, divizia 
„B”, zona Centru. 

La Campionat participă 10 echipe și ialove-
nenii demonstrează un joc frumos. În lunile au-
gust-septembrie  ei au susținut mai multe meciuri 
conform graficului Campionatului și se clasează 
pe locul 5.

Participarea ialovenenilor la campionat con-
tribuie la propagarea acest gen de sport în rândul 
tinerilor, promovarea imaginii orașului Ialoveni 
si a SA „Sandriliona”, sponsorul echipei. 

La 26 noiembrie se vor finisa jocurile în cadrul 
acestui campionat.

În activitatea colectivului Grădiniței nr.5 „Licu-
rici” din Ialoveni excursiile sunt planificate în fieca-
re anotimp. 

Deosebit de frumoasă este toamna multicoloră și 
bogată în roade și o excursie la un camp de porumb 
sau în vie ajută copii mai bine ă înțeleagă cum cresc 
plantele, cum se culeg și cum este natura din jur. Pli-
ni de impresii de cele văzute, copii au desenat în co-
mun un tablou lung și frumos, multicolor, cu florile și 
nunatețe anotimpului. Şi pentru ca excursia în sânul 
naturii să fie și mai interesantă, ei au încins o horă 
plină de voie bună. 

Pe stadionul din orașul Ialoveni s-a desfășurat 
festivalul fotbalistic „Grassroots” din cadrul pro-
iectului Școala Voluntarilor Pro Fotbal. 

La evenimaent au participat elevii claselor mici 
din cele patru instituții de învățământ din Ialoveni. 
Festivalul a fost organizat cu suportul Oficiului Re-
gional de Dezvoltare al Federaţiei Moldovenești de 
Fotbal, regiunea Centru. Copiii au participat activ la 
diferite exerciţii și au jucat fotbal.

Marți, 19 septembrie 2017, Biblioteca Munici-
pală „B.P. Hașdeu” din Chișinău, a dat start Iar-
marocului Comunității cu susținerea bibliotecii 
moderne.

În cadrul Iarmarocului sunt prezentate cele 
mai inovatoare servicii și inițiative realizate de 
bibliotecile publice din municipiul Chișinău și 
raioanele: Ialoveni, Căușeni, Orhei, Strășeni, 
Şoldănești, Rezina, Hîncești, Anenii Noi, Ştefan 
Vodă, evidențiind colaborarea de succes cu parte-
neri locali și naționali din sectorul public și privat 
și a voluntarilor din comunitate, precum și rezul-
tatele impresionate obținute  grație activităților de 
Advocacy.

O prestație reușită a avut și echipa raionu-
lui Ialoveni din care au făcut parte: BPO „Petre 
Ştefănucă” Ialoveni (Valentina Plamadeala, Lidia 
Rusu); BP Costești (Maria Borta), BP Sociteni (Ve-
ronica Moldovanu). Ialovenenii au avut o prezen-
tare reușită a bibliotecii și a localității. Evenimentul 

a fost transmis în direct de IDSI/Institutul de Dez-
voltare a SocietăţiiInformaţionale

 V. Plamadeala, 
director BPO „Petre Ștefănucă” Ialoveni

Echipa de fotbal „Fulger” din Ialoveni


