
REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI 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 (dna) 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. 214 

din 29 noiembrie 2017 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 

orăşenesc, pentru data de 13 decembrie 2017. 

Şedinţa va avea loc în sala de ședințe a Primăriei oraşului Ialoveni, cu 

începere de la orele 14:00. 

 

În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni: 

1. Cu privire la aprobarea, bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2018, în 

prima lectură. 

Raportor: Elena Palii, specialist în planificare; 
 

2. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ialoveni şi alocarea mijloacelor 

financiare. 

Raportor: Elena Palii, specialist în planificare; 
 

3. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2018. 

Raportor: Valentin Bogos, jurist; 
 

4. Cu privire la aprobarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări 

servicii pentru anul 2018. 

Raportor: Lilia Mîța, secretarul consiliului orășenesc; 
 

5. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și impozitului pe bunurile 

imobiliare pentru anul 2018. 

Raportor: Elena Condrea, specialist; 
 

6. Cu privire la aprobarea normelor de consum de combustibil pentru anul 

2018. 

Raportor: Radu Chilaru, viceprimarul orașului Ialoveni; 
 

7. Cu privire la acordarea scutirii de plată lunară pentru întreţinerea copiilor în 

instituţiile preşcolare. 

Raportor: Lilia Mîța, secretarul consiliului orășenesc; 



8. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orășenesc Ialoveni 

pentru tr. I a anului 2018. 

Raportor: Lilia Mîța, secretarul consiliului orășenesc; 
 

9. Cu privire la vînzarea terenului aferent. 

Raportor: Valentin Bogos, jurist; 
 

10. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului. 

Raportor: Radu Chilaru, viceprimarul orașului Ialoveni; 
 

11. Cu privire la modificarea deciziei nr. 01-04 din 17.07.2015 „Cu privire la 

constituirea Comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de 

activitate ale Consiliului orăşenesc Ialoveni”. 

Raportor: Lilia Mîța, secretarul consiliului orășenesc; 
 

12. Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2018, în 

lectura a II-a. 

Raportor: Elena Palii, specialist în planificare; 
 

13. Cu privire la acordarea unui premiu persoanelor cu funcţie de demnitate 

publică. 

Raportor: Elena Palii, specialist în planificare; 
 

14. Cu privire la diminuarea prețului inițial a tehnicii speciale pentru 

desfășurarea licitației publice cu strigare. 

Raportor: Nicolae Cojocaru, maistru sectorul de amenajare; 
 

15. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe. 

Raportor: Maria Vutcariov, specialist; 
 

16. Cu privire la desemnarea agentului economic care va deservi ruta locală de 

transport de călători nr. 1 din orașul Ialoveni. 

Raportor: Valentin Bogos, jurist; 
 

17. Cu privire la permiterea tăierii de igienă a arborilor din teritoriul orașului 

Ialoveni. 

Raportor: Anatol Movileanu, pădurar; 
 

18. Cu privire la examinarea demersului Comitetului Sindical al Organizației 

primare de sindicate a Primăriei orașului Ialoveni. 

Raportor: Elena Palii, specialist, președintele Comitetului Sindical; 
 

19. Cu privire la ridicarea mandatelor de consilier orășenesc. 

Raportor: Lilia Mîța, secretarul Consiliului orășenesc Ialoveni; 
 

20. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al 

Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 1791 din 16.10.2017 

Raportor: Lilia Mîţa, secretarul Consiliului orăşenesc; 
 

21. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al 

Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 1793 din 16.10.2017. 

Raportor: Lilia Mîţa, secretarul Consiliului orăşenesc; 
 

22. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al 

Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 1794 din 16.10.2017. 



Raportor: Lilia Mîţa, secretarul Consiliului orăşenesc; 
 

23. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al 

Cancelariei de Stat nr.1304/OT4 – 1795din 16.10.2017. 

Raportor: Lilia Mîţa, secretarul Consiliului orăşenesc; 
 

24. 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 

 

13 decembrie 2017 orele 10.00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.  

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

1. Purcica Sergiu – PDM 

2. Gonţa Victor – PDM 

3. Luca Eugen – BE PPEM 

4. Nemţanu Igor – BE PPEM 

5. Condrea Igor – PL 

6. Cernat Sergiu – PL 

7. Tozlovanu Sorin – PLDM 

 

13 decembrie 2017, orele 12:30, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni. 

Comisia pentru construcţie şi industrie, protecţia mediului, amenajarea 

teritoriului, resurse funciare.  
Membri: 

1. Mîra Igor – PDM 

2. Frunză Vladislav – PDM 

3. Ursuleac Alexei – BE PPEM 

4. Plămădeală Tudor – BE PPEM 

5. Vulpe Vasile – PL 

6. Poltavcenco Vladislav – PLDM 

7. Onceanu Leonid – PSRM  

 

13 decembrie 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. ______________– PDM 

3. Ursuleac Alexei – BE PPEM 

4. Frunze Ion – BE PPEM 

5. Delinschi Ion – PL 

6. Condrea Igor – PL 

7. Cujbă Ion – PCRM 

 

13 decembrie 2017, orele 13:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni. 

Comisia, 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 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

Nr. 07/01                                                                      din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului 

Ialoveni pentru anul 2018 în prima lectură 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 847-XV din 24 mai 1996 privind 

sistemul bugetar şi procesul bugetar şi ţinînd cont de Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanţele publice locale și avînd în vedere avizele pozitive 

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

lit. n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă în prima lectură Bugetul Primăriei orașului Ialoveni pe anul 2018 

la venituri în sumă de 29471,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 29471,5 mii 

lei. 

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

contabil-şef. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                           

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                       Lilia Mîța 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul bugetului orașului pentru anul 2018 în prima lectură 

 

Proiectul bugetului pe anul 2018 este elaborat conform Legii nr. 397-XV din 

16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar fiscale nr.181 din 

24 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală  şi altor acte legislative ce reglementează aspectele bugetar-fiscale. 

La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de resursele disponibile ale raionului.  

Analogic ca în anul 2017 proiectul bugetului orășenesc pe anul 2018 a fost 

elaborat conform noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-

teritoriale în baza Legii nr. 267 din 01 noiembrie 2013 privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări şi completări 

la Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul 

fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997. Sistemul nou de formare a bugetelor UAT 

diferă de sistemul precedent prin următoarele:  

 Sistemul de transferuri cu destinaţie generală (de echilibrare bugetară) către 

bugetele UAT este bazat pe venituri şi nu pe costuri medii normative de 

cheltuieli pe cap de locuitor; 

 Normativele de defalcare de la impozite sunt stabilite prin lege. 

 Transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate direct pe bază de formulă 

distinctă pentru UAT de nivelul întîi.          

Prognoza veniturilor bugetului s-a efectuat reieşind din prevederile 

legislaţiei fiscale în vigoare, precum şi a analizei bazei fiscale pe tipuri de 

impozite, taxe şi alte încasări în buget.  

Prin urmare, reieşind din potenţialul economic al orașului, pe anul 2018 se 

preconizează venituri proprii în sumă de 9 860.8 mii lei, inclusiv venituri colectate 

1 900.00 mii lei.  

Potrivit prevederilor proiectului  Legii bugetului de stat pe anul 2018 se 

prevede aprobarea de către Parlament pentru bugetele orașelor cu reședința -20% a 

defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice.  

Urmează de menţionat că începînd cu anul 2015 impozitul pe venitul 

persoanelor juridice se varsă  100% în Bugetul de stat.  

În legătură cu modificarea Legii Fondului rutier, o parte din taxa pentru 

folosirea drumurilor percepută de la posesorii de mijloace de transport se varsă în 

bugetul  orașului.  

În baza celor menţionate de către MF  a fost estimată baza fiscală a fiecărei 

unităţi administrativ-teritoriale de care s-a ţinut cont la stabilirea transferurilor ce 

urmează a fi alocate din contul Bugetului de stat. Conform Proiectului Legii 

bugetului de Stat, bugetul orașului urmează a fi suplimentat la partea de venituri cu 

transferuri în mărime de 19 610.7 mii lei, ceea ce constituie 66.5 la sută din 

volumul veniturilor  preconizate pe anul 2018. 

Resursele financiare disponibile au fost direcţionate pe programe, care ar 

permite soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi 

blocaje financiare.   



Cheltuielile bugetului orașului cu excepţia celor efectuate din contul 

transferurilor cu destinaţie specială sunt în dependenţă directă de suma veniturilor 

obţinute. Prin urmare, la estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe 

anul 2018 sau luat în consideraţie actele normative şi legislative, strategiile şi 

programele care reglementează activitatea domeniilor respective. 

Proiectul de buget pentru anul 2018 la compartimentul „Cheltuieli de 

personal s-a elaborat în condiţiile de salarizare în vigoare precum şi majorările 

salariale suplimentare la cele aprobate pe anul 2017.”  

La fel, la planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-a 

ţinut cont de tarifele curente, precum şi necesităţile aplicării unui regim strict de 

economie, un accent deosebit fiind pus şi pe îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii 

publice.  

Cu referinţă la investiţiile capitale şi reparaţiile capitale va fi posibil 

atragerea mijloacelor din contul bugetului de stat din Fondul naţional de dezvoltare 

regională, Fondul de Investiţii Sociale, Fondul Ecologic, Fondul rutier şi altele 

deoarece în proiectul bugetului raional pe anul 2018 nu sunt planificate mijloace 

financiare din cauza insuficienţei surselor de acoperire.  

Estimările bugetului orașului la cheltuieli pe anul 2018 au fost efectuate în  

conformitate cu obiectivele strategice ale orașului.  

Cheltuielile globale ale bugetului orășenesc pe anul 2018 se estimează în 

sumă de 29 471.5 mii lei, cu circa 2 397.2 mii lei mai mult faţă de cheltuielile 

aprobate pe anul 2017. Creşterea este condiţionată de indexarea preţurilor la 

mărfuri şi servicii cît şi majorarea salariilor. 

Ponderea majoră în cheltuielile bugetului îi revine învăţămîntului – 62% şi 

suma constituie 18 373.2 mii lei.  

Pe locul doi se plasează cheltuielile pentru  amenajarea teritoriului 

,iluminarea stradala si dezvoltarea drumurilor care alcătuiesc 5 878.3 mii lei. 

Domeniul cheltuieli pe ramura „Servicii de stat” este plasat pe locul trei cu suma 

de alocaţii în mărime de 3 000.0 mii lei. Pentru ramura ,,Cultura, sport,tineret” sunt 

preconizate 1 920.0 mii lei.   Descifrarea veniturilor şi cheltuielilor incluse în 

proiect detaliat vor fi prezentate în lectura a două.     

 

 

 

 

Specialist in planificare                                                                            Elena Palii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

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

 

Nr. 07/02                                                                       din  13  d e c e m b r i e  

2017 

 

Cu privire la rectificarea bugetului orașului Ialoveni 

            și alocarea mijloacelor financiare . 

 

În conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 

privind finanţele publice locale şi ţinînd cont de necesitatea de a preciza planul la 

venituri si cheltuieli la unele articole, în temeiul art.14, alin. (2), litera n) al Legii 

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

orăşenesc Ialoveni, 

 

D E C I D E :   

1. Se alocă 17.1 mii lei din Fondul de Rezerva: 

1.1. 2.0 mii lei – ajutor unic familiei care a sărbătorit ,,Nunta de aur” (1 

familie). 

1.2. 3.2 mii lei – ajutor unic persoanelor cu dezabilități surdo-muți și de auz, 

conform anexei; 

1.3. 3.2 mii lei – ajutor unic persoanelor în vîrsta de etate, conform anexei. 

1.4. 1.5 mii lei – ajutor unic cet. Cucer Ivan, pentru reparația acoperișului; 

1.5. 1.5 mii lei – ajutor unic cet. Pervacova Marina, pentru reparația 

acoperișului; 

1.6. 1.2 mii lei – ajutor unic cet. Caracuian Eugenia; 

1.7. 1.5 mii lei – ajutor unic cet. Dumitru Sinegur; 

1.8. 1.5 mii lei – ajutor unic cet. Barbăroș Constantin; 

1.9. 1.5 mii lei – ajutor unic cet. Vîrlan Andrei; 
 

2. Se alocă 54.5 mii lei din mijloacele încasate de la vînzarea apartamentelor de 

către cetățeni pentru construcția stadionului de minifotbal din sectorul Moldova 

din orașul Ialoveni. 
 

3. Se alocă din supravenitul 663.9 mii lei pentru: 

3.1. 640.0 mii lei - reparația drumului str. Grădinilor; 

3.2. 20.0 mii lei – cheltuieli de personal la biblioteca; 

3.3. 3.9 mii lei – cheltuieli de personal pentru orchestra de muzica populara 

,,Porumbița”. 
 

4. Se acceptă: 

4.1. 240.9 mii lei alocații primite de la FEE pentru reparații la grădinița de 

copii nr. 1 ,,Andrieș”; 



4.2. ....... mii lei alocații primite de la FEE pentru Reabilitarea iluminatului 

stradal; 

4.3. ....... mii lei alocații primite de la Fondul Ecologic RM pentru proiectul 

,,Construcție rețelelor de canalizare sect. Bozu, Albeni, Huțuleuca”. 
 

5. Se acceptă 1.300.0 mii lei din transferurile de la bugetul de stat pentru 

următoarele: 

5.1. 600.0 mii lei - finisarea lucrărilor la stadionul Multifuncțional din sec. 

Moldova din orașul Ialoveni; 

5.2. 500.0 mii lei – reparația acoperișului la grădinița de copii nr. 1 

”Andrieș”; 

5.3. 200.0 mii lei – iluminatul stradal; 
 

6. Se micșorează cu 139.0 mii lei alocațiile preconizate pentru Programul 6 

,,Gospodăria locațiune și gospodăria serviciilor comunale” la următoarele 

surse: 

6.1. La venituri:  

 144114 ,,Donații voluntare” – 57.3 mii lei 

 132223 ,,Granturi primite pentru proiecte finanțate din surse externe” 

– 81.7 mii lei 

6.2. La cheltuieli: 

 315110 ,,Procurarea mijloacelor de transport” ( autoturn) – 57.3 mii 

lei; 

 314110 ,,Procurarea mașinilor și utilajelor”(linia de producerea 

peleților) – 81.7 mii lei. 

 

Președintele ședinței 

 

Contrasemnat: 
 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                        Lilia Mîța 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 
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P R O I E C T   D E   D E C I Z I E 

 

Nr. 07/03                                                                      din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2018 

 
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova nr. 93-XV 

din 01 aprilie 2004, Titlul-VII Taxele locale și în temeiul art.14 alin.(2) lit.a) al Legii 

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

orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă şi se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2018 pe teritoriul oraşului 

Ialoveni următoarele taxe locale:  

a) taxa pentru amenajarea teritoriului; 

b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului Ialoveni; 

c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei); 

d) taxa de aplicare a simbolicii locale; 

e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii; 

f) taxa de piaţă; 

g) taxa pentru cazare; 

h) taxa balneară; 

i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru rutele 

orăşeneşti; 

j) taxa pentru parcare; 

q) taxa pentru dispozitivele publicitare. 

2. Se stabilesc scutiri integrale de: 

2.1. taxa pentru amenajarea teritoriului-fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de 

fermieri) care au atins vîrsta de pensionare; 

2.2. taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii–persoane care 

practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care 

confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande; 

2.3. taxa de plasare a publicităţii–producătorii şi difuzorii de publicitate 

socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale; 

2.4. taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului–

organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor 

la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării 

patrimoniului de stat şi patrimoniului oraşului. 



Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate 

de întreprinzător. 
Denumirea taxei Baza impozabilă a  obiectului Unitatea de măsură a cotei 

a)Taxa pentru 

amenajarea teritoriului 

Numărul mediu scriptic trimestrial 

al salariaţilor şi/sau fondatorii 

întreprinderilor în cazul în care 

aceştia activează în întreprinderile 

fondate, însă nu sunt incluşi în 

efectivul trimestrial de salariaţi 

- pentru salariaţii din întreprinderi, 

altele decît cele agricole şi 

fondatorii întreprinderilor – 200 lei 

anual pentru fiecare salariat; 

- pentru salariaţii din sectorul 

agricol – 100 lei anual pentru 

fiecare salariat; 

- taxa pentru amenajarea teritoriului 

pentru fondatorii gospodăriilor 

ţărăneşti (de fermier) – 50 lei anual. 

b) Taxa de organizare 

a licitaţiilor şi 

loteriilor pe teritoriul 

or. Ialoveni. 

Venitul din vînzări ale bunurilor 

declarate la licitaţie sau valoarea 

biletelor de loterie emise 

 

0,1% 

c) Taxa de amplasare a 

publicității (reclamei) 

cu excepția celei 

amplasate integral în 

zona de protecție a 

drumurilor din afara 

perimetrului localității. 

Venitul din vînzările serviciilor de 

plasare  şi/sau difuzare a 

anunţurilor publicitare prin 

intermediul serviciilor 

cinematografice, video, prin 

reţelele telefonice, telegrafice, 

telex prin mijloacele de transport, 

prin alte mijloace (cu excepția 

TV, internetului, radioului, presei 

periodice, tipăriturilor), cu 

excepţia amplasării publicităţii 

exterioare. 

 

 

 

 

 

5 % 

d) Taxa de aplicare a 

simbolicii locale. 

Venitul din vînzări ale produselor 

fabricate cărora i se aplică 

simbolica locală. 

 

0,1% 

e) Taxa pentru 

unităţile comerciale 

şi/sau de prestări 

servicii. 

Suprafaţa ocupată de unităţile de 

comerţ şi/sau de prestări servicii 

de deservire socială, amplasarea 

lor, tipul mărfurilor desfăcute şi 

serviciilor prestate. 

- pînă la 100000 lei pentru fiecare 

unitate de comerţ şi/sau de prestări 

servicii de deservire socială.  

f) Taxa de piaţă. Suprafaţa totală a terenului şi a 

imobilelor amplasate pe teritoriul 

pieţii. 

 

1 leu anual pentru fiecare metru 

pătrat. 

i) Taxa pentru 

prestarea serviciilor de 

transport auto de 

călători pentru rutele 

orăşeneşti. 

 

 

Numărul de unităţi de transport. 

 

 

 

 

Lunar, cîte 150 lei pentru fiecare 

autoturism cu capacitatea de pînă la 

8 locuri inclusiv. 

Lunar 700 lei pentru fiecare 

autovehicul cu capacitatea de la 9 

pînă la 16 locuri inclusiv. 

Lunar, 1050 de lei pentru fiecare 

autobuz cu capacitatea de la 17 pînă 

la 24 de locuri inclusiv. Lunar, 1200 

lei pentru fiecare autobuz cu 

capacitatea de peste 24 de locuri. 

j) Taxa pentru parcare. Suprafaţa de parcare 18 lei anual pentru fiecare m.p. 

q) Taxa pentru Suprafaţa feţei (feţelor) 500 lei anual pentru fiecare metru 



dispozitivele 

publicitare. 

dispozitivului publicitar. pătrat. 

Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar la locul 

desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizată pentru afişarea 

denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m² (art.291 

alin. (1) lit. q) al Codului Fiscal). 
 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2018 şi urmează a fi 

adusă la cunoştinţa Direcţiei generale finanţe a Consiliului Raional Ialoveni, 

Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni şi contribuabililor (prin 

afișare și site ialoveni.md) în termen de 10 zile din momentul adoptării. 
 

4.  Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către Consiliul orăşenesc 

concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului oraşului.  
 

5. Termenul de achitare, prezentarea dărilor de seamă şi modul de plată a taxelor 

locale se efectuează conform prevederilor Titlului-VII din Codul fiscal. 
 

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

Savin, contabil-şef.  

 

 

 

       Preşedintele şedinţei                                                          

 

Contrasemnat: 

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

 

Nr. 07/04                                                                        din  13  d e c e m b r i e  

2017 

 

Cu privire la aprobarea taxei pentru unităţile comerciale  

         şi/sau de prestări servicii pentru anul 2018 

 

În conformitate cu prevederile Titlului – VII a Codului Fiscal al Republicii 

Moldova nr. 93 – XV din 01 aprilie 2004, art. 4 alin. (1) al Legii nr. 435 – XVI din 

28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, prevederile art. 5 al 

Legii nr. 397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale și avînd 

în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate, în temeiul art. 14 alin. (2), lit .a) 

al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

D E C I D E: 

1. Se aprobă taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pe 

teritoriul orașului Ialoveni, pentru anul 2018 după cum urmează:  

1.1. Restaurante cu terasă                                                                                 

20000 
1.2. Bar, cafenea cu terasă                                                                                  

8000 
1.3. Bufet, bodegă                                                                                               

5000 
1.4. Ospătărie                                                                                                      

3000 
1.5. Fast-Food                                                                                                     

2500 
1.6. Gherete:  

1.6.1. amplasate pe teritoriul orașului Ialoveni                                               

4500 
1.6.2. locuri amenajate pentru comercializarea ziarelor şi revistelor          

1000 
1.6.3. specializate în comercializarea produselor de tutungerie                    

10000 
1.6.4. tonete amplasate pe teritoriul pieţii Agro-Industriale                              

500 
1.6.5. tonete cu comercializarea florilor                                                          

4500 
1.7. Terasa de vară                                                                                               

4000 



1.8. Magazin de tip ”Optică”                                                                               

3000 
1.9. Farmacie                                                                                                     

25000 
1.10. Farmacie veterinară                                                                                     

3500 
1.11. Obiecte de comerţ pentru realizare (cu excepţia celor care  

               se află total în zona de protecţie a drumurilor):  

1.11.1. produselor petroliere şi a gazelor lichefiate                                 

30000 
1.11.2. produselor petroliere                                                                     

25000 
1.12. Baza angro (depozit)                                                                                 

15000 
 

1.13. Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului: 

1.13.1. de la 9 m
2 
pînă la 20 m

2 
                      3600 centru; 3000 periferie; 

1.13.2. de la 20 m
2
  pînă la 40 m

2
                    5000 centru; 3600 

periferie; 

1.13.3. de la 40 m² pînă la 60 m²                     7000 centru; 4000 

periferie; 

1.13.4. de la 60 m² pînă la 80 m²                     10000 centru; 5000 

periferie; 

1.13.5. de la 80 m² pînă la 100 m²                   12000 centru; 6000 

periferie; 

1.13.6. de la 100 m² pînă la 150 m²                 15000 centru; 7500 

periferie; 

1.13.7. de la 150 m² pînă la 300 m²               20000 centru; 10000 

periferie; 

1.13.8. de la 300 m² în sus                             40000 centru; 20000 

periferie. 

1.14. Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului care nu comercializează 

produse alcoolice şi produse din tutun: 

1.14.1. de la 9 m
2 

pînă la 20 m
2 

                         2600 centru; 2000 

periferie; 

1.14.2. de la 20 m
2
  pînă la 40 m

2
                      4000 centru; 2500 

periferie; 

1.14.3. de la 40 m² pînă la 60 m²                       6000 centru; 3000 

periferie; 

1.14.4. de la 60 m² pînă la 80 m²                       8000 centru; 4000 

periferie; 

1.14.5. de la 80 m² pînă la 100 m²                   10000 centru; 5000 

periferie; 

1.14.6. de la 100m² pînă la 150 m²                  15000 centru; 7500  

periferie; 



1.14.7. de la 150m² pînă la 300 m
2
                 20000 centru; 10000 

periferie; 

1.14.8. de la 300 m² în sus                             40000 centru; 20000 

periferie. 

1.15. Sală de ceremonii                                                                         25000 lei 

1.16. Comerţ neefectuat prin magazine (automate de vînzare)    1500 unitate; 

1.17. Întreţinerea, reparaţia vehiculelor şi comerţul cu amănuntul al pieselor          

                    componente şi accesorii pentru autovehicule:  

1.17.1. întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor                                    

10000 
1.17.2. spălătorie auto                                        6000 centru; 5000 

periferie; 

1.17.3. vulcanizare                                                                                  

2200 
1.17.4. comerţul cu amănuntul al pieselor componente şi  

                               accesorii pentru autovehicule                                                     

6000 
1.18. Prestări servicii, cu excepţia posesorilor de patente: 

                 Activităţi de servicii particulare: 

1.18.1. spălarea şi curăţarea, vopsirea textililor şi blănurilor                   

3240 
1.18.2. spălarea şi călcatul lenjeriei                                                         

3240 
1.18.3. curăţirea chimică şi vopsirea                                              3240 

1.18.4. servicii a cabinelor cosmetice inclusiv săli  

                    de fitness, săli de forţă                                                                     

4000 

1.18.5. activităţi de întreţinere corporală (saune)                                      

3000 
1.18.6. prestarea serviciilor de alte genuri neprevăzute  

                       în punct 1.18.1-1.18.5                                                                         

3600 

1.18.7. Activităţi recreative-jocuri de noroc şi pariuri                          

77000 
1.18.8. Frizerie                                                                    500 lei un loc 

1.19. Comercializarea producţiei Fabricate                                             10000 

 

 

 

 

Notă: 

 Tonetă - construcţie uşor demontabilă, ce deţine un stoc de mărfuri 

pentru zi, fără a dispune de sală comercială şi spaţiu pentru păstrarea 

mărfurilor; 

 Gheretă – construcţie de fabrică utilată cu o suprafaţă totală de pînă la 12 m
2 

fără a dispune de spaţiu pentru păstrarea mărfurilor; 



 Boutique – unitate cu suprafaţa comercială de pînă la 

30m
2 

care funcţionează în baza contractelor de locaţiune a 

spaţiilor comerciale din centre comerciale, magazine, 

încăperi; 

 Fast-Food – unitate care propune clientelei sale o servire rapidă de produse 

la preţuri unitare, oferta de produse se reduce la un sortiment limitat, bazat 

pe un singur produs şi este prezentată pe panouri luminoase, preparatele sunt 

preluate de clienţi la casă în momentul achitării şi consumate pe loc în faţa 

unităţii şi se servesc în inventar de unică folosinţă; 
 

2. Pentru întreprinderile care îşi încep activitatea pe parcursul anului, taxa se va 

percepe proporţional timpului real lucrat. 
 

3. În cazul stabilirii programului de lucru a întreprinderilor cu regim non-stop 

mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită. 
 

4. Agenţii economici care au activat în regim non-stop în anul 2017, la solicitare 

urmează a activa non-stop şi în anul 2018. 
 

5. Agenţii economici care au Notificat administrația publică locală despre inițierea 

activității de comerț şi îşi modifică denumirea întreprinderii, sediul, urmează să 

informeze despre modificările efectuate administrația publică locală. 
 

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2018 şi urmează a fi 

adusă la cunoştinţa Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional Ialoveni, 

Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Ialoveni, contribuabililor prin afişare site 

ialoveni.md şi în Buletinul informativ “Ialoveni”. 
 

7. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Savin, 

contabil-şef.  

 

Preşedinte şedinţei      

 

Contrasemnat: 

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

 

Nr. 07/05                                                                       din 13  d e c e m b r i e  2017 

 

       Cu privire la stabilirea cotelor impozitului  

funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2018 

 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) al Legii nr. 1056-XIV din 

16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal privind 

stabilirea cotelor concrete ale impozitului funciar şi impozitul pe bunurile 

imobiliare, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. a) 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, activitatea 

administraţiei publice locale şi Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE 

1. Se stabilesc cotele impozitului funciar pentru anul 2018: 
 

1.1 Terenurile cu destinaţie agricolă: 

1.1.1 care au indici cadastrali –  1,5 lei pentru un grad-hectar; 

1.1.2 care nu  au indici cadastrali - 110 lei pentru un hectar; 

1.1.3 Terenuri atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale, ca 

loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei 

de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale 

conform valorii estimate - 4 lei pentru 100 m.p. 

1.1.4 Terenurile destinate întreprinderilor agricole din intravilanul oraşului 

şi alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform 

valorii estimate -10 lei pentru 100 m.p.; 

1.1.5 Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau 

agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sunt 

amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii 

amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. 

1.1.6 Terenurile din extravilan, destinate industriei transporturilor, 

telecomunicaţiilor şi cele cu o altă destinaţie specială, neevaluate de către 

organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate - 70 lei pentru 1 

hectar. 

1.1.7 Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, 

carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate 

de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 350 lei 

pentru 1 ha. 

1.1.8 Terenurile ocupate de obiecte acvatice – 115 lei/ ha de suprafaţa 

acvatică. 

1.1.9 Terenurile atribuite pentru construcţia garajelor,cu garaje amplasate pe 

ele se vor impozita cu 0,2% din evaluare. 



1.1.10 Loturile pomicole cu sau fără construcţii 

amplasate pe ele se vor impozita cu 0,2% din evaluare. 

1.2. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor 

juridice (cu excepţia cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi a 

cooperativelor de construcţie a garajelor) se stabileşte 0,3 la sută din 

valoarea de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor. Întreprinderile producătoare 

de materie primă agricolă se scutesc de impozitul pe bunurile imobiliare, 

folosite la obţinerea producţiei agricole. 

1.3. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case 

de locuit individuale) în proporție de 0.05% din costul bunurilor imobiliare. 
 

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

Condrea şi dnei Nina Vîrlan, specialişti în problemele perceperii fiscale.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei      

 

Contrasemnat:  

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

 

Nr. 07/06                                                                     din  13  d e c e m b r i e  2017 
 

       Cu privire la aprobarea normelor  

de consum de combustibil pentru anul 2018 

 

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 normele de consum de motorină pentru: 

1.1. Autospecială, Nissan, Iberica F24.35.110/3, Autoturn – 18 litri/1h și 15 

litri moto-oră. 
 

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

primarul oraşului Ialoveni. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         

 

     Contrasemnat: 

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

 

Nr. 07/07                                                                         din  13  d e c e m b r i e  

2017 

 

 
Cu privire la acordarea scutirii de plata lunară pentru 

        întreţinerea copiilor în instituţiile preșcolare 

 

 

 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. 1 ”Andrieș” înregistrat cu nr. 989 din 29.11.2017, demersul directorului 

grădiniței de copii nr. 3 ”Lăstărel” înregistrat cu nr. 000 din 04.12.2017, demersul 

directorului grădiniței de copii nr. 5 ”Licurici” înregistrat cu nr. 000 din 

01.12.2017 şi cererea șefului DASPF dna Maria Tîrgoală, înregistrată cu nr. 847 

din 20.10.2017, 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 de la plata alimentară lunară pentru întreţinerea în instituţiile 

preşcolare, a copiilor de la:  

1.1. grădinița creșa nr.1 ”Andrieș” 

1.1.1. Pavalachi Anastasia, anul naşterii 09.10.2013; 

1.1.2. Tîrgoală Iuliana, anul naşterii, 19.07.2013; 

1.2. grădiniţa „Lăstărel” 

1.2.1. Sanduţa Ana-Maria, anul naşterii 19.01.2010; 

1.2.2. Sanduţa Bogdan, anul naşterii 01.06.2011; 

1.2.3. Sanduţa Iosif, anul naşterii 13.02.2013; 

1.2.4. Sanduța Gloria, anul nașterii 27.07.2014; 

1.2.5. Ganța Ilie, anul nașterii 11.02.2014; 

1.2.6. Ganța Ion, anul nașterii 22.06.2012; 

sursa de acoperire - din alocaţiile prevăzute pentru instituţia respectivă.  
 

1.3. grădinița nr.5 ”Licurici” a copiilor: 

1.3.1. Carp Ion, anul nașterii 30.10.2011; 

1.3.2. Carp Bogdan, anul nașterii 13.05.2013; 

1.3.3. Condrea Dan, anul nașterii 10.07.2012; 

1.3.4. Bivol Dana, anul nașterii 25.09.2012; 

1.3.5. Bivol Beatris, anul nașterii 22.08.2014; 

1.3.6. Coceban Cristian, anul naşterii 29.07.2013; 

1.3.7. Nataluha Ilinca, anul naşterii 25.03.2012; 



1.3.8. Solomon Daniela, anul nașterii13.09.2012; 

1.3.9. Cimpoieș Victoria, 30.07.2011; 
 

sursa de acoperire - din alocaţiile prevăzute pentru instituţia 

respectivă.  
 

2. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință persoanelor vizate și se pune în 

aplicare de la 01.01.2018 şi produce efecte juridice pînă la 31 decembrie 2018. 
 

3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, Galinei Savin 

contabil-şef. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului                                                                   Lilia Mîţa 
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P R O I E C T   DE   D E C I Z I E 

 

Nr. 07/08                                                                       din   13   d e c e m b r i e  

2017 

 

 

Cu privire la aprobarea Planului 

de activitate a Consiliului orăşenesc 

pentru trimestrul I al anului 2018 

 

 

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 I al 

anului 2018  (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.07/08    

                                                                                                   din 13  

decembrie  2017 

Planul de activitate 

a Consiliului orăşenesc Ialoveni 

pentru trimestrul I al anului 2018 
 

Nr. 

d/o 

Chestiuni preconizate pentru a fi 

examinate în cadrul şedinţelor 

Termen de 

examinare, 

data şedinţei 

Responsabil de 

executare 

Note 

I. ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL 

1. Cu privire la a Cu privire la executarea 

bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 

2017. 

ianuarie 

martie 

2018 

Galina Savin, 

contabil-şef 

Elena Palii,  

specialist  

 

2. Cu privire la rectificarea bugetului 

oraşului Ialoveni şi alocarea mijloacelor 

financiare 

ianuarie 

martie 

2018 

Elena Palii,  

specialist 

 

3. Cu privire la aprobarea planului de 

activitate a Consiliului orăşenesc pentru 

trimestrul II al anului 2018. 

ianuarie 

martie 

2018 

Mîţa Lilia, 

secretarul 

Consiliului 

orăşenesc 

Ialoveni; 

 

II. ŞEDINŢELE COMISIILOR DE SPECIALITATE 

1. Chestiunile din ordinea de zi a 

şedinţelor consiliului local 

ianuarie 

martie 

2018 

Comisiile de 

specialitate 

 

2. Examinarea petiţiilor din partea 

cetăţenilor. 

ianuarie 

martie 

2018 

Comisiile de 

specialitate 

 

III. AUDIENŢA CETĂŢENILOR DE CĂTRE ALEŞII LOCALI 

1. Graficul de audienţă. 

 

ianuarie 

martie 

2018 

Lilia Mîţa, 

secretarul 

Consiliului şi 

aleşii locali 

 

2. Repartizarea pe sectoare a aleşilor 

locali.  

 

ianuarie 

martie 

2018 

Lilia Mîţa, 

secretarul 

Consiliului şi 

aleşii locali 

 

 

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

Nr. 04/09                                                                           din 13 decembrie   2017 

 

Cu privire la vînzarea terenului aferent 

 
Avînd în vedere cererile depuse de către proprietarii de gherete/tonete 

amplasate pe teritoriul ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni”, cu adresa or. Ialoveni, 

str.Nicolae Testimițeanu, 1, cu privire la privatizarea terenului aferent, în 

conformitate cu prevederile art.10 al Legii nr.1308-XII din 25.07.1997 privind 

preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la vînzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente și avînd în 

vedere avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate, în temeiul art.14 

alin.(1), (2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se vînde terenul aferent construcţiei proprietate privată a gheretelor/tonetelor, 

după cum urmează:  

1.1 . Teren aferent construcției cu nr. cadastral ____________ cu suprafaţa de 

_______ha, proprietarilor: ______________ – ______%, ______________ – 

______%, _____________ – ______%, _______________ – ______%, 

_____________ – ________%, ______________ – ______%, 

_______________ – _______%, _______________ –  ______%, situat în or. 

Ialoveni, str. Nicolae Testimiţeanu, 1, ÎM ”Piața Agroindustrială Ialoveni”. 

 

Preţul de vînzare al terenului constituie _______lei,  

 

conform calculelor: 19873,34 x 65 x ________ x 1,35  x 0,2 =  ______ lei.  

- __________________ – _______ lei, 

- __________________ – _______ lei,  

- __________________ – _______ lei, 

- __________________ – _______ lei,  

- __________________ – _______ lei,  

- __________________ – _______ lei, 

- __________________ – _______ lei,  

- __________________ – _______ lei. 

2. Achitarea preţului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente conform 

borderoului de calcul, se va efectua prin virament ca plată unică la contul trezorial 

a primăriei or.Ialoveni, pînă la încheierea contractelor de vînzare-cumpărare. 

3. Se pune în sarcina Dl Sergiu Armașu, încheierea contractelor de vînzare-

cumpărare asupra terenurilor aferente menționate în pct._____, din prezenta 

decizie. 



4. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință personal contra 

semnătură persoanelor menționate supra și administrației 

ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni”. 

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

Savin, contabil-șef. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                                    

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului                       Lilia Mîța 
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PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

Nr. 07/10                                                                     din  13  d e c e m b  r i e  2017 
 

 

      Cu privire la schimbarea  

modului de folosință a terenului 

 

 

Luînd în considerare cererea cet. Silistraru Lilian, privind schimbarea 

modului de folosință a terenului agricol în lot pomicol, în conformitate prevederile 

cu art. 10; art. 36 lit. (a); al Codului Funciar al Republicii Moldova, pct. 22, pct. 26 

din Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi 

schimb de terenuri, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

 

DECIDE: 

1. Se acceptă schimbul modului de folosință a terenului agricol cu nr. cadastral 

5501108663, în lot pomicol. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu 

Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                       Lilia Mîța 
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PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/11                                                                          din 13  d e c e m b r i e  

2017 

 

 

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 01-04 

din 17.07.2015 „Cu privire la constituirea Comisiilor  

consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate 

ale Consiliului orăşenesc Ialoveni” 

 

În conformitate cu  pct. 8 – 10 ale regulamentului –cadru privind constituirea 

şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457 –XV din 

14.11.2003, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se modifică pct. 1 lit. d) subpunctul 2 din Decizia Cu privire la modificarea 

Deciziei nr. 01-04 din 17.07.2015 „Cu privire la constituirea Comisiilor 

consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale 

Consiliului orăşenesc Ialoveni”, după cum urmează, se exclude sintagma 

„Caracuian Oleg” şi se substituie cu sintagma „Marandici Elena”. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                  Lilia Mîţa 
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5 

 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/12                                                                          din 13  d e c e m b r i e  

2017 

 
 

Cu privire la aprobarea bugetului orașului 

Ialoveni pentru anul 2018 în lectura a doua 

 

În temeiul prevederilor art.14 alin.(2) lit.n) a Legii nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.181 din 25 iulie 2014 

privind finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, prevederile Legii 

nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale și avînd în vedere 

avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc 

Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă: 

1.1 sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, 

inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, 

conform anexei nr. 1; 

1.2 sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2; 

1.3 resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi 

pe programe, anexa nr. 3; 

1.4 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 4; 

1.5 sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din 

bugetul local, conform anexei nr.5; 

1.6 efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, 

conform anexei nr. 6; 

1.7 cuantumul fondului de rezervă a bugetului local, în sumă de 300.0 mii lei. 

 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2018. 

 

 Preşedintele şedinţei 

 

          Contrasemnat: 

 Secretarul Consiliului orășenesc                                                     Lilia Mîța 



Anexa nr.1 

la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr.  07/12  din  13  decembrie 2017 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului 

orașului Ialoveni 

   

Denumirea Cod Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 29471.5 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   19610.7 

II. CHELTUIELI, total 2+3 29471.5 

inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi   19610.7 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) - 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 - 

inclusiv conform clasificației economice (k3)   - 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 - 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910  - 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930  - 

 
Anexa nr.2 

la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr.07/12 din  13  decembrie 2017 

 
Sinteza veniturilor bugetului local al orașului Ialoveni pe anul 2018 

 
 

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, 

mii lei 

Venituri total: inclusiv   29471.5 

Impozit pe venitul persoane fizice 1111 4110.3 

Impozitul funciar 1131 172.7 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 1641.8 

Taxe pentru servicii specifice 1144 1785.0 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor genuri de 

activitate 1145 140.0 

Renta 1415 40.0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 11.0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 1930.0 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 10.0 

Alte venituri 1451 20.0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale  

de nivelul I 1912 19610.7 



 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr.  07/12 din  13  decembrie 2017 

 

Resursele și cheltuielile bugetului local orașului Ialoveni 

conform clasificației funcționale și pe program 

 

   

Denumirea Cod 
Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli recurente, în total   29471.5 

          inclusiv cheltuieli de personal   16721.4 

     Investiții capitale, în total    - 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   3300.0 

            Resurse generale 1 3270.0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 30.0 

      Cheltuieli, total   3300.0 

Exercitarea guvernării 0301 3000.0 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 300.0 

Servicii în domeniul economiei 04   

      Resurse, total   2600.0 

            Resurse generale 1 2600.0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

      Cheltuieli, total   2600.0 

Administrarea patrimoniului de stat 5009  

Dezvoltarea drumurilor 6402 2600.0 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06  

      Resurse, total   3278.3 

            Resurse generale 1 3278.3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

      Cheltuieli, total   3278.3 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2278.3 

Iluminarea stradală 7505 1000.0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   1920.0 

            Resurse generale 1 1920.0 



            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

      Cheltuieli, total   1920.0 

Dezvoltarea culturii 8502 1620.0 

Sport 8602 150.0 

Tineret 8603 150.0 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   18373.2 

           Resurse generale 1 16473.2 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1900.0 

      Cheltuieli, total   18373.2 

Educație timpurie 8802 15002.6 

Educație extrașcolară 8814 3370.6 

 
                                                                                                                            

 

 

 

 

 Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr.  07/12  din  13  decembrie 2017 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare 

finanţate din bugetul local pe anul 2018 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor 

Costul 

serviciilor (lei) 

1 2 3 4 

Grădiniţele finanţate din bugetul local: 

1. 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă 

preşcolară (lei/copil/zi)  

Conform 

ordinelor 

Ministerului 

Educaţiei  



 

 

  Anexa nr.5 

la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr. 07/12  din  13  decembrie 2017 

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul local a orașului Ialoveni pe anul 2018 

                                                                                                                                  (mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

 

Cod 

Grupa 

funcţiei 

Suma preconizată spre încasare pe 

subcomponente de surse: 

Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse atrase 

pentru  proiecte    

finanţate din 

surse externe 

(298) 

1 2 3 4 5 6 

1 Grădiniţa de copii ,,Andries” 0911 470.0 - - 

2 Grădiniţa de copii ,,Lastarel” 0911 210.0 - - 

3 Grădiniţa de copii,,Licurici” 0911 620.0 - - 

4 Școala de arte 8814 600.0 - - 

Total  1900.0 - - 

 
Anexa nr.6 

la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr. 07/12 din 13 decembrie 2017 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul local orașului Ialoveni 

pe anul 2018 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod org 2 

Efectivul de 

personal, 

unități 

1 2 3 4 

1 Primăria Ialoveni - aparat 0102 21.0 

2 Grupul de deservirea a clădirilor 0301 6.0 

3 Grădiniţa de copii ,,Andries” 8802 61.1 

4 Grădiniţa de copii ,,Lastarel” 8802 29.2 

5 Grădinița de copii ,,Licurici” 8802 65.6 

6 Școala de arte 8814 56.91 

7 Biblioteca  8502 22.5 

8 Ansamblul de dans popular ,,Porumbița” 8502 2.0 

9 Studio artistic(coreografie) ,,Enigma” 8502 1.0 

10 Orchestra de fanfare 8502 2.0 

11 Amenajarea teritoriului 7502 23.5 

12 Stadion 8602 1.0 

Total  291.81 

Secretarul Consiliului  orășenesc                                                          Lilia Mîța 

Specialist pentru planificare                                                                  Elena Palii 



REPUBLICA MOLDOVA 
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CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr.07/13                                                                       din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

 

   Cu privire acordarea premiului anual  

persoanelor cu funcţie de demnitate publică 

 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2
1
), (3), din Legea nr. 355-XVI 

din 23.12.2005 Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, decizia 

Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 06-16 din 6 decembrie 2013 ”Cu privire la 

aprobarea Regulamentului intern privind plata premiului persoanelor care deţin 

funcţii de demnitate publică” şi în temeiul art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul primăriei orașului 

Ialoveni li se acordă premiu anual pentru 2017, în cuantum de 3 salarii 

lunare, în limita a 30 % din veniturile obținute suplimentar la cele aprobate 

(rectificate) pentru anul bugetar finalizat, din contul și în limita bugetului 

rectificat pentru anul în curs. 
 

2. Se stabilește pentru anul 2018 mărimea premiului unic pentru jubilee, zile de 

sărbătoare nelucrătoare, hramul localității, etc., odată cu premierea 

funcţionarilor publici, în cuantum de un salariu de funcție, cu acoperire 

financiară din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, 

alocate pentru anul respectiv. 
 

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

Savin, contabil-șef. 

 

Preşedintele şedinţei                                                          

 

Contrasemnat: 

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

 

Nr. 07/14                                                                        din  13  d e c e m b r i e  

2017 

 

 

         Cu privire la diminuarea prețului inițial a  

tehnicii speciale pentru desfășurarea licitației publice 

 

 

În conformitate cu pct. 23; 24 a Regulamentului privind licitațiile cu strigare 

și cu reducere aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, a 

Proceselor verbale al licitațiilor nule cu privire la scoaterea la licitație a tehnicii 

mari (autogreider, buldozer, excavator) şi în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) 

lit. z) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică 

locală, Consiliul orășenesc Ialoveni, 
 

D E C I D E: 

1. Se expun la licitația cu reducere și se stabilește pasul reducerii 3 (trei) procente 

de la prețul de expunere, conform tabelului: 
 

 

Nr.  

d/o 

 

Denumirea 

 

Model 

Anul 

fabricației 

Preţul  

Inițial, 

lei  

Preţul  

cu reducere 

lei 

1. Autogreider  DZ-143 1988 215000 208550 

2. Tractor (Buldozer) T-130 1987 90000 87300 

3. Excavator IUMZ (ЮМЭ) 1990 51000 49470 

 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu 

Chilaru, Viceprimarul oraşului Ialoveni. 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                               

 

Contrasemnat: 

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

Nr. 07/15                                                                       din  13  d e c e m b r i e 2017 

 

Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe 
 

Avînd în vedere necesitatea apărută și în scopul eficienței gestionării 

sistemului de supraveghere video pe teritoriul orașului Ialoveni, demersul de la 

Inspectoratul de Poliție Ialoveni, în temeiul prevederilor pct.10, 11, 14, 15, 18, 25 

din Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, art.8 al.1) al 

Legii nr.523-XIV din 16.07.1999, cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale și avînd în vedere avizele pozitive ale comisiilor 

consultative de specialitate, 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 acceptă transmiterea, cu titlu gratuit în gestiune de la balanța primăriei 

orașului Ialoveni a mijloacelor fixe la balanța Inspectoratului de Poliție Ialoveni, 

conform facturilor, după cum urmează: 

Nr. Denumirea mijloacelor fixe Nr. 

de unități 

Prețul de 

bilanț 

1. Sistem de supraveghere video: Registrator NVR 

8ch 4MpTC-nr2020M7-52 

Camera 4Mp TC-NC910153E-4Mp-E-15 

 

5 

 

57,906,00 lei 

2. Camera video DS-2CD2232-15 3 Megapixeli 

(2048x1536) H.264 CMOS, Rezoluție: 25fps @ 

(1080P) 1920X1080 

 

5 

 

46885,00 lei 

3. Panou contacte ZVI 10A 1.5-10MM KASAN 1 480,00 lei 

4. Video registrator SEDVR-6308 8-audio 8-video, 

Videocameră DSC-3063 1/3 SHARP  
9 44760,30 lei 

Total: 150.031,3 lei 

 

2. Primarului orașului Ialoveni, Dl Sergiu Armașu, va institui comisia de predare-

primire, transmitere a mijloacelor fixe conform tabelului menționat în pct.1. 
 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Savin, 

contabil-şef.  

 

Preşedintele şedinţei                                                          

 

Contrasemnat: 



Secretarul Consiliului orășenesc                                                         

Lilia Mîța 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/16                                                                      din  13  d e c e m b r i e 2017 

 

      Cu privire la desemnarea agentului economic care va 

deservi ruta locală de transport călători nr.1 din or. Ialoveni 
 

Avînd în vedere necesitatea și solicitările locuitorilor din sectoarele Albeni și 

Moldova din orașul Ialoveni cu privire la ruta nr.1 de transport călători pe teritoriul 

orașului Ialoveni în conformitate cu prevederile art.12, 14, 38 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, decizia Consiliului orășenesc Ialoveni 

nr.06/10 din 19 octombrie 2017 Cu privire la stabilirea itinerarului și graficul rutei 

locale nr.1 de transport călători în orașul Ialoveni, decizia Consiliului orășenesc 

Ialoveni nr.06/12 din 19 octombrie 2017 Cu privire la instituirea comisiei de concurs, 

Procesul-verbal nr.01 din 20 octombrie 2017 al comisiei de concurs privind deservirea 

rutei locale de transport călători 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 desemnează agentul economic, ÎI”Fatima-Morari”, c.f.1330600101246, cu 

sediul în or. Ialoveni, str. G.Coșbuc, 29, ap.3, pentru deservirea și funcționarea 

rutei locale regulate de călători nr.1 din or. Ialoveni. 

2. Se pune în sarcină Dl Sergiu Armașu, primar al orașului Ialoveni, de a înainta 

un demers către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, 

Agenția Națională Trasnportur Auto, privind eliberarea autorizației de 

funcționare agentului economic ÎI ”Fatima-Morari” pe teritoriul orașului 

Ialoveni, privind deservirea rutei locale de transport călători nr.1 din or. 

Ialoveni. 

3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință personal agentului economic 

menționat, precum și locuitorilor orașului Ialoveni prin intermediul rețelelor de 

socializare și plasarea pe site primăriei Ialoveni ialoveni.md. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dl Sergiu 

Armașu, primar al orașului Ialoveni. 

Preşedintele şedinţei                                                                    



 

   Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                          

Lilia Mîța 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/17                                                                     din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

 

 

            Cu privire la permiterea tăierii de igienă  

a arborilor din teritoriul orașului Ialoveni 2017 - 2018 

 

Avînd în vedere demersul Dl Anatolie Movileanu, pădurar, cu privire la 

efectuarea lucrărilor tăierii de igienă a arborilor, în conformitate cu art. 14 alin. (2) 

lit. f¹) 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 permite tăierea de igienă a arborilor din teritoriul orașului Ialoveni.  
 

2. Se stabilește taxa pentru realizarea masei lemnoase (nuiele) pentru 

pensionari, invalizi şi familii social vulnerabile, care sunt locuitori ai 

oraşului Ialoveni, după cum urmează: 

2.1. lemn tare 300 lei/metru ster 

2.2. lemn moale 200 lei/metru ster  
 

3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatolie 

Movileanu, pădurar. 
 

4. Controlul asupra prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu Armașu, 

Primarul orașului Ialoveni. 

 

     Preşedintele şedinţei                                                                      

 

 Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                          Lilia Mîța 

  
 

 



 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/18                                                                     din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

 

 

Cu privire la permiterea tăierii de igienă  

a arborilor din teritoriul orașului Ialoveni 

 

Avînd în vedere demersul Comitetului Sindical al Organizației Primare de 

Sindicate a Primăriei orașului Ialoveni, înregistrat cu nr. 554 din 23.11.2017 și a 

maistrului sectorului de amenajare și înverzire a teritoriului din subordinea 

primăriei orașului Ialoveni, cu privire la realizarea masei lemnoase funcționarilor 

publici, angajaților contractuali și angajaților din sectorul de amenajare și înverzire 

a teritoriului la prețul de 300 lei/metru ster lemn tare și lemn moale 200 lei/metru 

ster, în conformitate cu Legea sindicatelor nr. 1129 din 07.07.2000, art. 14 alin. (3) 

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 permite realizarea masei lemnoase pentru funcționarii publici, angajați 

contractuali a Primăriei orașului Ialoveni și angajaților sectorului de 

amenajare și înverzire a teritoriului din subordinea Primăriei orașului 

Ialoveni, după cum urmează: 

1.1. lemn tare 300 lei/metru ster 

1.2. lemn moale 200 lei/metru ster  
 

2. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatolie 

Movileanu, pădurar. 
 

3. Controlul asupra prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu Armașu, 

Primarul orașului Ialoveni. 

 

     Preşedintele şedinţei                                                                      

 



 Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                          

Lilia Mîța 
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/19/01                                                                    din  13  d e c e m b r i e  

2017 

 

 

       Cu privire la ridicarea mandatului  

de consilier orășenesc a dlui Cernat Serghei 

 

Examinînd informația secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni cu privire 

la numărul absențelor nemotivate a consilierilor de la ședințele Consiliului 

orășenesc Ialoveni pentru anul 2016, 2017 și în scopul executării legislației în 

vigoare și anume art. 5 alin. 2) lit. (a) al Legii nr. 768-XIV din 02.02.2000, cu 

privire la statutul alesului local, în temeiul art. 14, art. 24 alin. 1), lit. (e) ale Legii 

nr. 436-XVI privind administrația publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se ia act de informația secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni, cu privire la 

ridicarea mandatului de consilier orășenesc în Consiliul orășenesc Ialoveni, a 

dlui Cernat Serghei, consilier orășenesc pe lista Partidului Democrat din 

Moldova în legătură cu absența acestuia de la 3 ședințe consecutive ale 

Consiliului orășenesc. 

2. Se ridică mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, dlui Cernat 

Serghei de pe lista Partidului Democrat din Republica Moldova. 

3. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni. 

4. Secretarul Consiliului Consiliului orășenesc Ialoveni va remite decizia în 

cauză, Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova pentru atribuirea 

efectivă a mandatului de consilier orășenesc în consiliul orășenesc Ialoveni 

alesului local de pe lista candidaților supleanți. 
 

 

    Preşedintele şedinţei 

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                       Lilia Mîța 



 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/19/02                                                                    din  13  d e c e m b r i e  

2017 

 

 

       Cu privire la ridicarea mandatului  

de consilier orășenesc a dlui Tozlovanu Sorin 

 

Examinînd informația secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni cu privire 

la numărul absențelor nemotivate a consilierilor de la ședințele Consiliului 

orășenesc Ialoveni pentru anul 2017 și în scopul executării legislației în vigoare și 

anume art. 5 alin. 2) lit. (a) al Legii nr. 768-XIV din 02.02.2000, cu privire la 

statutul alesului local, în temeiul art. 14, art. 24 alin. 1), lit. (e) ale Legii nr. 436-

XVI privind administrația publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni, 

 

DECIDE: 

1. Se ia act de informația secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni, cu privire 

la ridicarea mandatului de consilier orășenesc în Consiliul orășenesc 

Ialoveni, a dlui Tozlovanu Sorin, consilier orășenesc pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova în legătură cu absența acestuia de la 3 

ședințe consecutive ale Consiliului orășenesc. 
 

2. Se ridică mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, dlui 

Tozlovanu Sorin de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 
 

3. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni. 
 

4. Secretarul Consiliului Consiliului orășenesc Ialoveni va remite decizia în 

cauză, Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova pentru atribuirea 

efectivă a mandatului de consilier orășenesc în consiliul orășenesc Ialoveni 

alesului local de pe lista candidaților supleanți. 
 

 

    Preşedintele şedinţei 



 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                       

Lilia Mîța 
 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/20                                                                    din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului  

   Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat 

        nr. 1304/OT4 – 1791 din 16.10.2017 

 

 

Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu 

nr. 1304/OT4 – 1791 din 16.10.2017, 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 – 1791 din 16.10.2017 privind abrogarea 

pct. 2 din tabel din Decizia nr. 05/19 din 07.09.2017 „Cu privire la 

expunerea la licitație”. 
 

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 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/21                                                                    din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului  

   Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat 

        nr. 1304/OT4 – 1793 din 16.10.2017 

 

 

Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu 

nr. 1304/OT4 – 1793 din 16.10.2017, 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 – 1793 din 16.10.2017 privind abrogarea 

Deciziei nr. 05/24 din 07.09.2017 „Cu privire la expunerea la licitație”. 
 

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 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/22                                                                    din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului  

   Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat 

        nr. 1304/OT4 – 1794 din 16.10.2017 

 

 

Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu 

nr. 1304/OT4 – 1794 din 16.10.2017, 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 – 1794 din 16.10.2017 privind abrogarea 

Deciziei nr. 05/27 din 07.09.2017 „Cu privire la modificărilor în zona 

funcțională UTR N-5”. 
 

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 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr. 07/23                                                                    din  13  d e c e m b r i e  2017 

 

 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului  

   Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat 

        nr. 1304/OT4 – 1795 din 16.10.2017 

 

 

Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu 

nr. 1304/OT4 – 1795 din 16.10.2017, 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 – 1795 din 16.10.2017 privind 

abrogarea/completarea Deciziei nr. 05/07 din 07.09.2017 „Cu privire la 

formarea/delimitarea 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 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

 

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

 

Nr.07/24                                                                     din  13  d e c 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 dl _______________________________, consilier orăşenesc, 

să semneze deciziile Consiliului orăşenesc din 13 decembrie 2017 în cazul în 

care preşedintele şedinţei dl ___________________________, consilier 

orăşenesc se va afla în imposibilitatea de a le semna. 

 

 

 

 

            Preşedintele şedinţei                                                            

 



Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orăşenesc                                              

Lilia Mîța 
 

 
 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI IALOVENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI 
 
 

 

 

 

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

 

Nr. 07/25                                                                       din  13  d e c e m b r i e  

2017 
 

            Cu privire la corelarea bugetului oraşului Ialoveni 

     în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017 
 

În temeiul art. 12 din Legea Republicii Moldova nr. 435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea Republicii Moldova nr. 

436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 23, art. 24 din Legea 

Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 55, 

alin. (5); art. 58, alin. (1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr.181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 279 din 

16.12.2017, şi modificările ulterioare, avînd în vedere decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr. 06/02 din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 

2017 în a doua lectură”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, 

Consiliul orăşenesc Ialoveni, 
 

DECIDE: 

1. Se corelează indicii bugetului oraşului Ialoveni, aprobaţi prin decizia Consiliului 

orăşenesc Ialoveni nr. 06/02 din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului 

orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017 în a doua lectură”, cu bugetul de stat al Republicii 

Moldova pentru anul 2017 şi se stabilesc: 

- la venituri – în suma de 30926.2 mii lei, inclusiv transferuri 22300.8 mii lei;  

- la cheltuieli – în sumă de 30926.2 mii lei. 

2. Se expune în redacţie nouă anexa nr. 1 (Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale 

bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017) la decizia Consiliului orăşenesc 

Ialoveni nr. 06/02 din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc 

Ialoveni pentru anul 2017 în a doua lectură” (se anexează). 

3. Se expune în redacţie nouă anexa nr. 2 (Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc 

Ialoveni pentru anul 2017) la decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 06/02 din 



27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017 în 

a doua lectură” (se anexează). 

4. Se expune în redacţie nouă anexa nr. 3 (Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc 

Ialoveni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe) la decizia Consiliului 

orăşenesc Ialoveni nr. 06/02 din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului 

orăşenesc Ialoveni pentru anul 2017 în a doua lectură” (se anexează). 

5. Contabilitatea Primăriei oraşului Ialoveni, în persoana dnei Galina Savin, contabil – 

şef, va opera modificările, ce se impun ca rezultat al prezentei decizii, conform 

destinaţiei transferurilor incluse în Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 279 

din 16.12.2016.  

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina primarului oraşului 

Ialoveni, dl Sergiu Armaşu. 
 

Preşedintele şedinţei                                                                

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc                                                                   Lilia Mîţa 

          Anexa nr.1 

la decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr.  06/02   din 27 decembrie 2016 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului local  

oraşului Ialoveni 

   

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, 

mii lei 

I. VENITURI, total 1 30926.2 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   22300.8 

II. CHELTUIELI, total 2+3 30926.2 



 

 

 

 

Secretarul Consiliului orăşenesc                                                  Lilia Mîţa 

 

Specialist                                                                                   ElenaPalii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr. 06/02 din 27 decembrie 2016 

 

 

Sinteza veniturilor bugetului local oraşului Ialoveni pe anul 2017 

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, 

mii lei 

Venituri total: inclusiv   30926.2 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3640.0 

inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi   22300.8 

III. SOLD BUGETAR 

1-

(2+3) - 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 - 

inclusiv conform clasificației economice (k3)   - 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 
561 - 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910  - 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930  - 



Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, 

mii lei 

Impozit pe venit obținut din activitatea independente 1112 50.0 

Impozitul funciar 1131 187.0 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 1587.8 

Taxe pentru servicii specifice 1144 1517.0 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor 

genuri de activitate 1145 47.6 

Renta 1415 40.0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 19.0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 1480.0 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 7.0 

Alte venituri 1451 50.0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 
1912 22300.8 

 

 

 

Secretarul Consiliului orăşenesc                                                  Lilia Mîţa 

 

Specialist                                                                                   ElenaPalii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni 

nr. 06/02 din 27 decembrie 2016 

 

 

 

Resursele și cheltuielile bugetului local oraşului Ialoveni 

conform clasificației funcționale și pe program 

   



Denumirea Cod 
Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli recurente, în total   30926.2 

          inclusiv cheltuieli de personal   14256.9 

     Investiții capitale, în total    - 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   3317.4 

            Resurse generale 1 3317.4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

      Cheltuieli, total   3417.4 

Exercitarea guvernării 0301 2917.4 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 400.0 

Servicii în domeniul economiei 04   

      Resurse, total   3510.7 

            Resurse generale 1 3510.7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 

 
      Cheltuieli, total   3510.7 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 

 Dezvoltarea drumurilor 6402 3510.7 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 

 
      Resurse, total   4100.0 

            Resurse generale 1 4100.0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

      Cheltuieli, total   4100.0 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2400.00 

Iluminarea stradală 7505 1700.0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   2570.4 

            Resurse generale 1 2570.4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

      Cheltuieli, total   2570.4 

Dezvoltarea culturii 8502 1590.4 

Sport 8602 780.0 

Tineret 8603 200.0 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   17427.7 

           Resurse generale 1 15947.7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1480.0 



      Cheltuieli, total   17427.7 

Educație timpurie 8802 14499.1 

Educație extrașcolara 8814 2928.6 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului orăşenesc                                                  Lilia Mîţa 

 

Specialist                                                                                   ElenaPalii 

 

 


