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1 februarie –
„Ziua autonomiei locale
și a lucrătorului din
administrația locală”

De câțiva ani, am onoarea să activez cot la cot
cu o echipă din marea familie a administrației
publice locale din Republica Moldova. Sunt ferm
convins că toți lucrătorii din administrația publică
locală și în special colegii mei din orașul Ialoveni,
merită cu prilejul sărbătorii profesionale cele mai
frumoase urări de bine, apreciere și recunoștință
pentru munca pe care o depun cu dedicație în folosul cetățenilor.
Astfel, în calitate de Primar, mulțumesc mult
tuturor lucrătorilor din administrația publică locală a orașului Ialoveni, care indiferent de
circumstanțe, condiții complicate de activitate,
motivația insuficientă și salarizarea necorespunzătoare, continuă să muncească în acest domeniu
și contribuie la dezvoltarea localității noastre.
Vă mulțumim, dragi colegi, că fiind zi de zi,
în contact direct cu cetățenii, Vă străduiți să dați
dovadă de un comportamentul decent, responsabilitate, profesionalism și onestitate! Multă sănătate, noi realizări și succese în beneficiul tuturor
cetățenilor din comunitatea noastră!
Cu respect,
Sergiu ARMAȘU, primarul or. Ialoveni

Primul copil ialovenean
născut în 2018 - un băiat
voinic, așteptat cu drag!
În preajma Sărbătorilor de Crăciun pe stil
vechi, la maternitatea din localitate, în familia
soților Iurie și Adriana CURNIC s-a născut primul bebeluș din orașul Ialoveni în noul an.
Conform tradiției stabilite în ultimii ani, în numele Primăriei orașului Ialoveni au fost felicitați
părinții și rudele cu nașterea copilului, dorindu-le
tuturor sănătate și bucurii.
Copii sunt viitorul orașului Ialoveni și dorim ca
micuțul să crească voinic și fericit, împreună ca
tata și mama, spre bucuria buneilor și tuturor celor
apropiați!

Ialoveni –
gazda unui eveniment important

Avem
experiențe
demne de urmat și în
țară: aceasta este concluzia la care au ajuns primarii și reprezentanții
Asociațiilor
de
băștinași
din
13
localități
partenere
MiDL care au vizitat
orașul Ialoveni pentru
a descoperi experiențe
în domeniul dezvoltării economice locale și
activității Asociațiilor
de băștinași.
Vizita la Ialoveni face
parte din activitățile în
cadrul întâlnirii trimestriale a primarilor, persoanelor responsabile de
migrație și președinților
asociațiilor de băștinași
din cele 25 localități
partenere a proiectului
Migrației și Dezvoltare Locală, unde au fost
prezentate rezultatele
obținute în anul trecut și
conturate unele acțiuni
care urmează a fi realizate în anul 2018 pentru
a asigura o continuitate
frumoasă a proiectului.
Oaspeții au fost

salutați de către Sergiu
Armașu primarul or.
Ialoveni și dna Tatiana
Vrajmaș, președintele
Asociației de băștinași
din localitate. Ei au informat asistența despre
experiența acumulată
privind conlucrarea dintre primărie și asociație,
despre ajutorul ialovenenilor plecați din localitate la implementarea

unor proiecte importante cum ar fi: amenajarea
unui teren de fitness,
procurarea unui autoturn pentru lucrări la
înălțime, implementarea
proiectului economic
producerea
brichetelor din resturi vegetale,
ajutorul acordat persoanelor
social-vulnerabile ș.a. De asemenea
s-a vorbit și despre

activitățile planificate în
anul curent în comun de
Asociația Băștinașilor
plecați din Ialoveni, primărie, cetățeni și sprijinul Proiectului Migrație
și Dezvoltare Locală,
implementat de PNUD
Moldova și susținut
financiar de Agenția
Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare în
Moldova.

Cea mai longevivă persoană din Ialoveni
și-a sărbătorit ziua de naștere
1908. La 1 ianuarie 2018, ea a sărbătorit cea
de-a 110 aniversare. Biografia ei se intersectează cu evenimentele unui întreg secol.
În timpul vieţii sale au avut loc două războaie mondiale, foamete, deportări, colectivizare, s-au dezvoltat rapid noile tehnologii.
Deși puterile nu-i mai sunt cum erau, ea
continuă o viață activă, este o fire curioasă,
sociabilă, plină de energie și interes față de
evenimentele din jur. O ajută în viața cotidiană
feciorul Mihail și nepoții.
În numele colectivului Primăriei Ialoveni,
dl. Sergiu ARMAȘU a felicitat-o pe dna Maria
Doamna Maria RAȚĂ, locuitoare a Rață cu ocazia zilei de naștere, dorindu-i sănăorașului Ialoveni, s-a născut la 1 ianuarie tate, bucurii și voie bună.

AVIZ

Prin prezenta, administrația publică locală atenționează toate persoanele fizice și juridice, posesori de patente,
activitate independentă, care prestează ilegal pe teritoriul orașului Ialoveni servicii și/sau comercializează, despre
necesitatea depunerii NOTIFICĂRII privind inițierea activității de comerț și/sau prestări servicii, în conformitate cu prevederile Legii nr.231 din 23.09.2010 Cu privire la comerțul interior.
În caz de nerespectare a prevederilor legii menționate supra, vor fi aplicate sancțiuni contravenționale în baza
art.273 alin.(9) Cod Contravențional al Republicii Moldova.
Informații suplimentare puteți obține la nr. de tel: 0(268) 22484, 0(268) 24998.
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Taxele locale pentru anul 2018

La ședința Consiliului orășenesc Ialoveni din 13.12.2017 au fost adoptate
deciziile privind taxele locale, taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și stabilirea cotelor impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare
pentru anul 2018.
Deciziile date sunt publicate în continuare.
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. 93XV 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 administrația publică locală,
Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă şi se pun în aplicare începând cu 1 ianuarie 2018 pe teritoriul
orașului Ialoveni următoarele taxe locale:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul orașului Ialoveni;
c) taxa deplasare (amplasare) a publicității (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;

Denumirea taxei
a)Taxa pentru amenajarea teritoriului

b) Taxa de organizare a licitaţiilor şi
loteriilor pe teritoriul
orașului Ialoveni.
c) Taxa de amplasare a publicității (reclamei), cu excepția celei
amplasate integral în
zona de protecție a
drumurilor din afara
perimetrului localității.

Baza impozabilă a obiectului

e) taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
f) taxa de piață;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru
rutele orășenești;
j) taxa pentru parcare;
p) taxa pentru salubrizare;
q)taxa pentru dispozitivele publicitare.
2. Se stabilesc scutiri integrale de:
2.1. taxa pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor țărănești
(de fermieri) care au atins vârsta de pensionare;
2.2. taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii–persoane
care practică activități de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv
care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;
2.3. taxa de plasare a publicității –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 licitațiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la
credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vânzării patrimoniului de stat şi patrimoniului oraşului.
Subiecți ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător.

Unitatea de măsură a cotei

Numărul mediu scriptic trimestrial al salaria•
pentru salariații din întreprinderi, altele decât cele agricole şi
ţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în fondatorii întreprinderilor – 200 lei anual pentru fiecare salariat;
care aceştia activează în întreprinderile fondate,
•
pentru salariații din sectorul agricol – 100 lei anual pentru fieînsă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de
care salariat;
salariaţi.
•
taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier) – 50 lei anual.
Venitul din vânzări ale bunurilor declarate la
licitație sau valoarea biletelor de loterie emise
0,1%

Venitul din vânzările serviciilor de plasare şi/
sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin
5%
reţelele telefonice, telegrafice, telex prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia
TV, internetului, radioului, presei periodice,
tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicității
exterioare.
d) Taxa de aplicare a
Venitul din vânzări ale produselor fabricate
0,1%
simbolicii locale.
cărora i se aplică simbolica locală.
e) Taxa pentru uniSuprafața ocupată de unităţile de comerţ
•
până la 100000 lei pentru fiecare unitate de comerț şi/sau de
tăţile comerciale şi/sau şi/sau de prestări servicii de deservire socială,
prestări servicii de deservire socială.
de prestări servicii.
amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi
serviciilor prestate.
f ) Taxa de piaţă.
Suprafața totală a terenului şi a imobilelor
1 leu anual pentru fiecare metru pătrat.
amplasate pe teritoriul pieței.
f ) Taxa balneară.
Venitul din vânzări ale biletelor de odihnă şi
0,1%
tratament
i) Taxa pentru
Numărul de unităţi de transport.
•
Lunar, câte 200 lei pentru fiecare autoturism cu capacitatea de
prestarea serviciilor
până la 8 locuri inclusiv.
de transport auto de
•
Lunar 700 lei pentru fiecare autovehicul cu capacitatea de la 9
călători pentru rutele
până la 16 locuri inclusiv.
orăşeneşti.
•
Lunar, 1050 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 17
până la 24 de locuri inclusiv.
•
Lunar, 1200 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de peste
24 de locuri.
j) Taxa pentru parSuprafața de parcare.
20 lei anual pentru fiecare m.p.
care.
p) Taxa pentru saluPentru fiecare gospodărie (casă individuală
500 lei anual pentru fiecare gospodărie.
brizare.
la sol), care nu are încheiat un contract de prestări servicii de salubrizare.
q) Taxa pentru disSuprafața feţei (feţelor) dispozitivului publi500 lei anual pentru fiecare metru pătrat.
pozitivele publicitare. citar.
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 2018şi 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 orașului.
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.

(Ianuarie 2018)
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 unitățile comerciale și/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 finanțele publice locale și având 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
administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
D E C I D E:
1. Se aprobă taxa pentru unitățile comerciale și/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–Food2500
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 pieței 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 comerț pentru realizare (cu excepția celor care se află total în zona de
protecție a drumurilor):
1.11.1 produselor petroliere şi a gazelor lichefiate
1.11.2. produselor petroliere
1.12. Baza angro (depozit)

30000
25000
15000

1.13. Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului:
1.13.1. de la 9 m2 până la 20 m2
3600 centru; 3000 periferie;
1.13.2. de la 20 m2 până la 40 m2
5000 centru; 3600 periferie;
1.13.3. de la 40 m² până la 60 m²
7000 centru; 4000 periferie;
1.13.4. de la 60 m² până la 80 m²
10000 centru; 5000 periferie;
1.13.5. de la 80 m² până la 100 m²
12000 centru; 6000 periferie;
1.13.6. de la 100 m² până la 150 m²
15000 centru; 7500 periferie;
1.13.7. de la 150 m² până la 300 m²
20000 centru; 10000periferie;
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 m2 până la 20 m2
2600 centru; 2000 periferie;
1.14.2. de la 20 m2 până la 40 m2
4000 centru; 2500 periferie;
1.14.3. de la 40 m² până la 60 m²
6000 centru; 3000 periferie;
1.14.4. de la 60 m² până la 80 m²
8000 centru; 4000 periferie;
1.14.5. de la 80 m² până la 100 m²
10000 centru; 5000 periferie;
1.14.6. de la 100m² până la 150 m²
15000 centru; 7500 periferie;
1.14.7. de la 150m² până la 300 m2
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. Comerț neefectuat prin magazine (automate de vânzare) 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. activități de întreținere corporală (saune)
3000
1.18.6. prestarea serviciilor de alte genuri neprevăzut în punct 1.18.1-1.18.5
3600
1.18.7. Activități 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;
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- Gheretă– construcţie de fabrică utilată cu o suprafaţă totală de până la 12 m2 fără a dispune de spațiu pentru păstrarea mărfurilor;
- Boutique – unitate cu suprafaţa comercială de până la 30m2 care funcționează în baza
contractelor de locaţiune a spațiilor 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 2018şi 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.

**** **** ****
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 având 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
lângă 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 decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărășirilor
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, telecomunicațiilor 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 şiconstrucţii, carierile şi pământurile distruse în urma activității 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 suprafața 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 proporţie de 0,05% din costul bunurilor imobiliare.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Elena Condrea şi
dnei Nina Vârlan, specialişti în problemele perceperii fiscale.
Materialele ședinței Consiliului orășenesc Ialoveni sunt publicate pe pagina web a Primăriei Ialoveni - www.ialoveni.md
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PROCURATURA RAIONULUI IALOVENI
INFORMEAZĂ:

Patima beției produce
violență și cruzime
La 24.05.2017, Procuratura raionului Ialoveni a finalizat urmărirea penală pe cauza penală
nr.2016440808, de învinuire a cet. I.V. de comiterea
infracţiunii prevăzute de art.145 alin.(2) lit. a), e) i)
și j) și art.145 alin.(2) lit. a), g) j) și к) din Codul
penal, cauza penală în privința acestuia fiind expediată cu rechizitoriul în instanța de judecată pentru
examinare în fond.
În cadrul urmăririi penale I.V. a fost pus sub învinuire pentru faptul că la 29 septembrie 2016, fiind în
stare de ebrietate alcoolică, aflându-se la domiciliul
cet. R.A. și a concubinei acestuia S.A., situat în localitatea Găureni raionul Ialoveni, înțelegându-se în prealabil cu ultima, acţionând în scopul omorului cu premeditate a cet. R.A., din motiv că ultimul întrebuința
băuturi alcoolice și o agresa fizic, în timp când acesta
se afla în stare de ebrietate culcat în pat într-o odaie din
casă, sau apropiat de el și au inițiat o ceartă, după care
cu un capăt de lemn sub formă de bită pe care o aveau
asupra lor, iau aplicat acestuia multiple lovituri peste
diferite părți ale corpului în deosebi în regiunea capului, cauzându-i astfel cet. R.A., conform raportului de
expertiză medico legală, traume cranio-cerebrale care
se califică ca vătămare corporală gravă, în urma căruia
acesta a decedat pe loc.
Acțiunile lui I.V. au fost calificate de către organul
de urmărire penale conform prevederilor infracţiunii
prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. a), e) i) și j) Cod
penal - adică omor intenţionat cu o deosebită cruzime
a cet.R.A., după semnele calificative - cu premeditate,
săvârșit cu bună știință asupra victimei care se afla în
stare de neputință.
Tot el, I.V. prelungind acțiunile sale criminale, urmărind scopul de a ascunde omorul cet.R.A., la lăsat
pe acest din urmă mort în casă, iar el împreună cu
complicea sa S.A., sub pretextul de a ascunde urmele
infracțiunii, sau deplasat în extravilanul satului Găureni raionul Ialoveni, în lanul de viţă de vie pentru a
ascunde cadavrul și bâta din lemn, obiect cu care au
comis infracțiunea.
Ajungând pe terenul de viță de vie între I.V. și S.A.
a apărut un conflict pe marginea acțiunilor întreprinse
și de teamă să nu fie divulgat în comiterea omorului de
către S.A., în timpul când se deplasa în spatele ultimei,
i-a aplicat intenționat cu premeditate și deosebită cruzime mai multe lovituri cu aceiași bâtă din lemn peste
diferite părți ale corpului, în deosebi în regiunea capului, în urma cărora aceasta a decedat pe loc. Conform
raportului de expertiză medico legală s-a constata că
moartea cet. S.A. a survenit în rezultatul traumei cranio-cerebrale califică ca vătămare gravă, ei i-au fost
aplicate cel puţin 12 acţiuni traumatice.
Acțiunile lui I.V. au fost calificate de către organul
de urmărire penale conform prevederilor infracţiunii
prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. a), g) j) și к) Cod penal - adică omor intenţionat a cet. S.A., după semnele
calificative - cu premeditate, asupra a două persoane,
cu o deosebită cruzime, în scopul de a ascunde o altă
infracțiune. În cadrul cercetării judecătorești inculpatul I.V. a recunoscut vina parțial.
La 14.12.2017 în privința lui I.V. instanța de judecată Hâncești cu sediul în or. Ialoveni a pronunțat
sentința de condamnare, prin care acesta a fost recunoscut culpabil de comiterea infracțiunilor incriminate, fiindu-i astfel stabilită pedeapsa definitivă de 16 ani
închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip
închis.
Vasile DANU, procuror
în Procuratura raionului Ialoveni

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR
În scopul eficientizării activității de prevenire și
combatere a infracțiunilor privind traficul de ființe
umane, traficul de copii și altor infracțiuni asimilate sau conexe acestora, prin dezvoltarea mecanismelor de sesizare a procurorilor cu privire la aceste infracțiuni, prin Ordinul Procurorului General
nr.56/15 din 08 decembrie 2017 a fost instituită
în cadrul Procuraturii ”Linia Verde Antitrafic”
la numărul de telefon mob. (+373) 69999021 și
email-ul antitrafic@procuratura.md

Început de an cu un nou proiect
economic în orașul Ialoveni, grație
susținerii partenerilor de dezvoltare!
În cadrul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală PNUD
Moldova, implementat cu suportul Guvernului Elveției, la
componenta dezvoltare economică locală, orașul Ialoveni a
obținut întreg setul
de echipament pentru
linia de brichetare și
tocător mobil, în scopul fabricării peleților
din deșeuri agricole și
promovării eficienței

BPO “Petre Ştefănucă” a amenajat un spaţiu predestinat picilor
de vârsta 0-5 ani, grație
participării în cadrul
proiectului
„Împreună pentru comunitate”,
lansat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblioteca Naţională RM în
parteneriat cu Programul Naţional Novateca.
În cadrul acestui proiect
s-a dat startul unui concurs de granturi pentru
dezvoltarea inovațiilor
în bibliotecă. Având posibilitatea de a participa
la acest grant biblioteca
a aplicat cu un mini proiect „Cu Bebe la bibliotecă”. Ideea a venit de la
unii utilizatori, voluntarul Corpului Păcii David
Jarmul şi după o vizită de
studiu în România unde
practic în toate bibliotecile sunt amenajate spaţii

energetice.
Astfel, au demarat
lucrările de colectare a
deșeurilor agricole și a
masei lemnoase pentru
prelucrare la linia de
brichetare.
Suntem extrem de
recunoscători Guvernului Elveției pentru
finanțare și Proiectului
Migrație și Dezvoltare
Locală pentru suportul
considerabil în implementarea acestui proiect.

Cu bebe la bibliotecă

speciale pentru copii de
la 0 la 5 ani. Copiii veniţi
cu mamele au posibilitatea să se joace cu jucăriile,
să audieze şi să privească
filme la televizor, pentru
a se relaxa, a învăţa, a cunoaşte. Proiectul va avea
continuitate prin intermediu programului de
acţiuni cultural-educativ
“Bebeteca”. La moment
inventarul procurat este

donat de voluntarul Corpului Păcii Jarmul David
şi prietenii săi din SUA
în parteneriat cu Corpul
Păcii în Republica Moldova în cadrul Campaniei de colectare de fonduri. Spaţiu de 36 metri
pătraţi a fost reparat de
lucrătorii bibliotecii împreună cu voluntari şi
donator și amenajat foarte frumos ca copii veniți

aici cu părinții sau buneii
să se simtă bine. Este un
proiect cu impact vizibil
în comunitate şi va avea
continuitate prin alte
activități.
Valentina
PLAMADEALA
Directorul BOP
”Petre Ștefănucă”

Tinerii din Ialoveni vor fi informați
privind siguranța on-line
ADOLESCENȚII ȘI
SIGURANȚA CIBERNETICĂ - a fost tema
discuției desfășurate
la Primăria Ialoveni la
solicitarea unui grup
de inițiativă de la LT
”Andrei Vartic”.
Voluntarii grupului
au menționat că astăzi
internetul este o necesitate vitală, dar în unele
cazuri este și un pericol
pentru tânăra generație.
Pentru a informa tinerii
despre siguranța on-line, membrii grupului
de inițiativă au decis să
inițieze un proiect în

cadrul căruia să organizeze diverse activități
de informare cu participarea elevilor, profesorilor, părinților.

Primarul
Sergiu
ARMAȘU a menționat
că este o inițiativă benefică pentru tânăra generație și gru-

pul de inițiativă va
avea
susținerea
administrației publice
locale la implementarea
proiectului.

