Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
22 februarie 2018 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
19 februarie 2018, orele 15:0 0, 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
22 februarie 2018, 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. Marandici Elena– PDM
3. Ursuleac Alexei – BE PPEM
4. Frunze Ion – BE PPEM
5. Delinschi Ion – PL
6. Condrea Igor – PL
7. Cujbă Ion – PCRM
22 februarie 2018, orele 13:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia juridică, pentru problemele învăţământului, 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
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/01

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la Raportul de activitate al
primarului orașului Ialoveni pentru anul 2017

Având în vedere Raportul de activitate al primarului orașului Ialoveni pentru
anul 2017 și având în vedere avizele pozitive ale comisiilor consultative de
specialitate, temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se ia act de Raportul de activitate al primarului orașului Ialoveni pentru anul
2017 (se anexează).

Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/02

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la rectificarea bugetului orașului Ialoveni
si alocarea mijloacelor financiare
În conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003
privind finanțele publice locale şi ținând 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
orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se alocă _____ mii lei din Fondul de Rezervă:
1.1. 20,0 mii lei – ajutor unic familiilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur” (10
familii).
1.2. 7,2 mii lei – ajutor material unic participanților la războiul din
Afganistan (36 persoane x 200 lei).
1.3. 47.2 mii lei – ajutor material unic participanților la războiul din
Transnistria (236 persoane x 200 lei).
1.4. 1,0 mii lei – ajutor material unic cet. Mihail Bostanica.
1.5. 1,0 mii lei – ajutor material unic cet. Eugenia Vutcărău pentru fratele
decedat în războiul din Afganistan.
1.6. 1,0 mii lei – ajutor material unic cet. Gorceac Nicolae invalid din
razboiul din Transnistria.
1.7. 3,0 mii lei – ajutor unic cet. Vutcariov Nicu pentru tratament.
1.8. 1,0 mii lei – ajutor unic cet. Panuș Ion pentru tratament.
1.9. 2,0 mii lei – ajutor unic cet. Sanduța Vera pentru tratament.
1.10. 4,0 mii lei – ajutor unic cet. Vasilița Gheorghii.
1.11. 0,5 mii lei – ajutor unic cet. Budeanu Angela pentru tratament.
2. Se alocă 13,5 mii lei din mijloacele încasate de la vânzarea terenurilor (teren
aferent a gheretelor de la Piața Agroindustrială.) pentru reparația capitală a
drumurilor locale.
3. Se alocă 5,0 mii lei încasate de la vânzarea apartamentelor de către cetățeni
pentru reparații capitale a drumurilor locale.
4. Se acceptă 86,8 mii lei alocații primite de la FEE pentru obiectul ,,Lucrari
de termoizolare și schimbarea tâmplăriei la grădinița nr.1 ,,Andrieș””.
5. Se acceptă 350,0 mii lei din mijloacele primite de la FEE pentru renovarea
iluminatului stradal din orașul Ialoveni.

6. Se acceptă 400,0 mii lei primite de la Fondul Ecologic RM pentru obiectul
,,Constructia retelelor de canalizare cu scurgerea gravitationala si a stațiilor
intermediare etapa ,,I”.
7. Se alocă 237,2 mii lei din soldul disponibil format de la încasările de la
prestarea serviciilor cu plată pentru următoarele instituții :
7.1. 75,8 mii lei – Școala de arte pentru reparații și cheltuieli curente;
7.2. 39,0 mii lei – Grădinița de copii nr. 3 ,,Lăstărel” pentru reparații și
cheltuieli curente;
7.3. 122,4 mii lei – Grădinița de copii nr. 1 ,,Licurici pentru reparații și
cheltuieli curente”;
8. Se alocă 464,0 mii lei – formate din Transferurile cu destinatia speciala
pentru :
8.1. 190,0 mii lei - Grădinița de copii nr.1 ,,Andrieș” pentru reparații și
cheltuieli curente;
8.2. 64,0 mii lei - Grădinița de copii nr. 3 ,,Lăstărel” pentru reparații și
cheltuieli curente;
8.3. 210,0 mii lei – Grădinița de copii nr. 5 ,,Licurici” pentru reparații și
cheltuieli curente.
9. Se alocă _____ mii lei din soldul disponibil format din veniturile proprii.
9.1. 610,0 mii lei – contribuția primăriei la obiectul ,,Construcția rețelelor de
canalizare cu scurgerea gravitaționala și a stațiilor intermediare etapa
,,I”;
9.2. 60,0 mii lei – servicii de proiectarea ,,Reparația străzii Veniamin
Zarzăre”;
9.3. ______ mii lei – pentru acoperirea diferenței de preț pentru serviciile la
ruta nr.1;
9.4. 204,4 mii lei – servicii de actualizarea Planului Urbanistic General cu
PUZ centrul or. Ialoveni;
9.5. 245,0 mii lei – aparatului administrativ al primarului pentru cheltuieli
curente (servicii cadastrale și alte cheltuieli).
10. Se majorează cu 25,0 mii lei planul la venituri și cheltuieli pentru
următoarele instituții:
10.1. 5,0 mii lei – mijloace încasate de prestarea serviciilor cu plată de la
stadionul din sec. Moldova pentru întreținerea stadionului;
10.2. 10,0 mii lei – aparatului administrativ al primarului pentru cheltuieli
curente din mijloace încasate de la prestarea serviciilor cu plată de către
primărie;
10.3. 10,0 mii lei – pentru amenajarea orașului din mijloacele încasate de la
plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public (darea în arenda
scenei).
Președintele ședinței:
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/03

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la acordarea scutirii de plata lunară pentru
întreținerea copiilor în instituțiile 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 Educației 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. 3 ”Lăstărel”, cererea cet. Ghimp Valeriu , înregistrată cu nr. 38 din 30.01.2018,
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. grădiniţa „Lăstărel”
1.1.1. Ghimp Laura, anul nașterii 06.04.2012;
sursa de acoperire - din alocațiile prevăzute pentru instituția respectivă.
2. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință persoanelor vizate și se pune în
aplicare de la data adoptării şi produce efecte juridice pînă la 31 decembrie
2018.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, Galinei Savin
contabil-şef.

Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/04

din 22 februarie 2018

Cu privire la aprobarea Planului
de activitate al Consiliului orășenesc
pentru trimestrul II al anului 2018

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

DECIDE:
1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului orășenesc pentru trimestrul II al
anului 2018 (se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoștința tuturor persoanelor vizate.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia Mîţa,
secretar al Consiliului orășenesc.

Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîţa

Anexă
la decizia Consiliului orășenesc nr.01/04
din 22 februarie 2018

Planul de activitate
al Consiliului orășenesc Ialoveni
pentru trimestrul II al anului 2018
Nr.
d/o

1.

2.
4.

1.
2.

1.

2.

Chestiuni preconizate pentru a fi
examinate în cadrul ședințelor

Termen de Responsabil de
examinare,
executare
data ședinței
I. ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL
Cu
privire
la
rectificarea 03.05.2018 Elena Palii,
bugetului orașului Ialoveni şi
specialist
alocarea mijloacelor financiare.
Cu privire la aprobarea Planului 03.05.2015 Sergiu Stog,
Urbanistic General
arhitect-șef
Cu privire la aprobarea planului
03.05.2018 Lilia Mîța,
de activitate a Consiliului
secretar al
orășenesc pentru trimestrul III al
Consiliului
anului 2018.
orășenesc
Ialoveni;
II. ŞEDINŢELE COMISIILOR DE SPECIALITATE
Chestiunile din ordinea de zi a
martie-mai Comisiile de
ședințelor consiliului local
2018
specialitate
Examinarea petițiilor din partea
martie-mai Comisiile de
cetățeniilor.
2018
specialitate
III. AUDIENŢA CETĂŢENILOR DE CĂTRE ALEŞII LOCALI
Graficul de audiență.
martie-mai Lilia Mîţa,
2018
secretar al
Consiliului şi
aleșii locali
Repartizarea pe sectoare a aleșilor martie-mai Lilia Mîţa,
locali.
2018
secretar al
Consiliului și
aleșii locali

Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîţa

Note

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/05

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la aprobarea Planului local de acțiuni
anticorupție şi integritate al Primăriei orașului Ialoveni
În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul executării Hotărârii Parlamentului nr. 56 din 30
martie 2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție
pentru anii 2017- 2020, Hotărârii Guvernului nr. 676 din 29.08.2017 „Privind
aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale
de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020”, examinând nota informativă,
Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se aprobă Planul local de acțiuni anticorupție şi integritate al Primăriei orașului
Ialoveni pentru anii 2018 – 2020, conform anexei.
2. Secretarul Consiliului orășenesc Ialoveni, dna Lilia Mîța va asigura
familiarizarea funcționarilor publici din cadrul Primăriei orașului Ialoveni cu
prevederile prezentului Plan.
3. Funcționarii publici din cadrul primăriei orașului Ialoveni vor asigura
implementarea Planului local anticorupție și vor prezenta informații
trimestriale despre acțiunile executate comisiei de specialitate.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Armașu,
primar al orașului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/06

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la aceptarea proprietății
Avînd în vedere demersul Ministerului Apărării al Republicii Moldova și
materialele respective, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 – XVI din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, art. 8 alin. (2) al Legii nr. 523 din
16.07.1999, cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritorial,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea de la balanța Ministerului Apărării, la balanța Primăriei
or. Ialoveni, a bunurilor imobile după cum urmează: terenul cu nr. cadastral
5501207254 cu suprafața de 0,1386 ha, construcția cu nr. cadastral
550120725401 cu suprafața de 191,0 m.p., construcția cu nr. cadastral
550120725402 cu suprafața de 215,7 m.p., construcția cu nr. cadastral
550120725403 cu suprafața de 121,0 m.p.
2. Un exemplar în original al prezentei decizii, se transmite Ministerului Apărării
al Republicii Moldova.
3. Se abrogă deciziile nr. 01-18 din 19 februarie 2013, nr. 02-11/3 din 11 aprilie
2013 și nr. 05-11 din 29 septembrie 2014.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul orașului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

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

Nr. 01/07

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la rectificarea titlului de proprietate
Luînd în considerare adresarea cet. Chiriac Piotr, privind eroarea comisă la
perfectarea titlului de proprietate cu nr. cadastral 5501212065, cu înscrierea
patronimicului Chiriac Gheorghe Petru, decizia nr. 11-03 din 19 octombrie 2000 a
Consiliului orășenesc Ialoveni, prin care se acordă teren cu destinația pentru
construcții, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 2 al Legii nr. 436-XVI din
28.12.2006, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, după cum
urmează:
La rubrica 1. sintagma ”este eliberat deținătorului Chiriac Gheorghe Petru” se
rectifică cu sintagma ”este eliberat deținătorului Chiriac Gheorghii Petru”, în
rest titlul rămîne neschimbat.
2. Prezenta decizie se prezintă Oficiului cadastral teritorial Ialoveni pentru
efectuarea corectărilor în Registrul de stat al bunurilor imobile.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul orașului Ialoveni.
Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

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

Nr. 01/08

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la rectificarea titlului de proprietate
Luînd în considerare adresarea cet. Chiriac Piotr, privind eroarea comisă la
perfectarea titlului de proprietate cu nr. cadastral 5501308162, cu înscrierea
patronimicului Chiriac Gheorghe Petru, decizia nr. 04/02 din 24 aprilie 2002 a
Consiliului orășenesc Ialoveni, prin care se acordă teren cu destinația grădini, în
temeiul prevederilor art. 14 alin. 2 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul
orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
4. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, după cum
urmează:
La rubrica 1. sintagma ”este eliberat deținătorului Chiriac Gheorghe Petru” se
rectifică cu sintagma ”este eliberat deținătorului Chiriac Gheorghii Petru”, în
rest titlul rămîne neschimbat.
5. Prezenta decizie se prezintă Oficiului cadastral teritorial Ialoveni pentru
efectuarea corectărilor în Registrul de stat al bunurilor imobile.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

P R O I E C T DE D E C I Z I E
Nr.01/09

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la privatizarea
loturilor pomicole
În conformitate cu prevederile art. 7, art. 10 ale Legii nr. 1308 – XVIII din
25.07.1997 privind prețul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului,
art. 14, alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se privatizează loturile de pămînt din întovărășirile pomi legumicole
următorilor deținători de terenuri:
Nr.
d/o

Numele, Prenumele

1.
2.
3.
4.
5.

Djurinschi Vladimir
Lungu Dumitru
Chirița Ina
Cojocaru Denis
Oanța Iulia

Denumirea Î.P.L.

Bonitatea

„Constructorul- 101”
„Vertina - Prim”
“Savantul”
“Savantul”
„Fântânel”

54
39
52
52
52

Nr.
Cadastral
5501…
107.397
308.1118
305.531
305.552
306.796

Supraf
aţa, ha
0,0579
0,0070
0.0606
0.0600
0.0621

Suma
lei
582,53
50,86
587,12
581,30
601,65

2. Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor vizate.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
Viceprimarul orașului Ialoveni.
Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/10/01

din 22 f e b r u a r ie 2018

Cu privire la formarea bunului imobil
Având în vedere cererea cet. Cașu Ivan, cu privire la procurarea terenului
aferent construcției sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 91 - XVI din
05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543XIII din 25.09.1998 cadastrul bunurilor imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor
imobile nr. 61 din 29.01.1999, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 – XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
5. Se formează prin separare din terenul cu nr. cadastral 5501203309, terenul cu
suprafața de 0,0201 ha, cu destinație pentru construcție.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/10/02

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la formarea bunului imobil
Avînd în vedere cererea cet. Chetreanu Feodor, cu privire la procurarea unui
teren cu suprafața de 0,21 ha din terenul cu nr. cadastral 5501209090, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 91 - XVI din 05.04.2007 privind terenurile
proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din 25.09.1998 cadastrul
bunurilor imobile şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 61 din 29.01.1999, art.
14 alin. (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
7. Se formează prin separare din terenul cu nr. cadastral 5501209090, terenul cu
suprafața de 0,21 ha, cu destinație pentru construcție.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/13

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la inițierea lucrărilor
de reparație a monumentului
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1530 din 22.06.1993 privind
ocrotirea monumentelor și având în vedere avizele pozitive ale comisiilor
consultative de specialitate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) a Legii nr. 436XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permit lucrările de reparație și restaurare a monumentului de istorie și
artă Troița ”Sfînta Treime” de importanță locală din orașul Ialoveni.
2. Dl Sergiu Stog, arhitect-șef va coordona toate lucrările de reparație și
restaurare a monumentului.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Stog,
arhitect-șef.
Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.01/14

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la aprobarea acordului
de înfrățire și cooperare

În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, culturale, tehnico - științifice, de antreprenoriat şi comerciale dintre
oraşul Ialoveni şi municipiul Toplița, județul Harghita, România, în temeiul
scrisorilor de intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14 alin. (2),
litera k) şi art. 29, alin. (1), litera n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administrația publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrățire și cooperare, dintre orașul Ialoveni şi
municipiul Toplița, județul Harghita, România.
2. Se împuternicește Dl Sergiu Armaşu, Primarul orașului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de înfrățire.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/15

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1956 din 21.11.2017
Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1956 din 21.11.2017, 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 – 1956 din 21.11.2017 privind abrogarea
Deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 06/05 din 19.10.2017 „Cu privire
la formarea/delimitarea bunurilor imobile”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretarul Consiliului orășenesc.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/16

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1957 din 21.11.2017
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1957 din 21.11.2017, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 –
XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc
Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act şi se respinge notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al
Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 – 1957 din 21.11.2017 privind
abrogarea/modificarea pct. 1 al Deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni nr.
06/04 din 19.10.2017 „Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4-746 din 25.04.2017”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretarul Consiliului orășenesc.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orăşenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.01/17

din 22 f e b r u a r i e 2018

Cu privire la radierea ÎM ”Ialoveni-Alim”
din Registrul de Stat al persoanelor juridice.
În conformitate cu prevederile art. 23 – 27 al Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, art. 86
– 101 al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 34 – 36 al Legii nr. 845 din
03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi și avînd în vedere avizele
pozitive ale comisiilor consultative de specialitate, în temeiul prevederilor art. 14
alin. (2) al Legii nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,
Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se aprobă bilanțul de lichidare a ÎM ”Ialoveni - Alim” cu soldul la sfârșitul
perioadei de gestiune cu ”zero” și planul de repartizare a activelor ”zero”.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Elena Bogos.

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/18

din 22 februarie 2018

Cu privire la scutirea de plată
pentru rezervarea lotului în cimitirul nou
din or. Ialoveni str. Viilor

Având în vedere cererea cet. Jumir Ecaterina, înregistrată cu nr. 457 din
26.09.2017, cu privire la scutirea de plată pentru rezervarea unui lot în cimitirul
nou, de pe str. Viilor, or. Ialoveni, materialele anexate, în temeiul art. 14 alin. (2) al
Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Cet. Jumir Ecaterina se scutește integral de la plata pentru rezervarea lotului în
cimitirul nou din str. Viilor, sector nr. 04, rândul 1, locul 16 (lângă fratele
decedat Secrieru Ion).
2. Asigurarea exercitării prezentei decizii se pune în seama administratorului Î.M.
Gospodăria Locativ - Comunală Ialoveni, Gutium Alexandru.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.01/19

din 22 f e b r u a r i e 2018

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 22 februarie 2018în 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

