REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/01

din 18 a p r i l 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,
D E C I D E:
1. Se alocă 10,6 mii lei din Fondul de Rezervă:
1.1. 5,6 mii lei – ajutor unic de 9 Mai (veterani – 1000,00 lei; văduve – 600,00 lei);
1.2. 1,0 mii lei – ajutor unic cet. Rață Maria;
1.3. 1,0 mii lei – ajutor unic cet. Curnic Andriana;
1.4. 3,0 mii lei – ajutor unic cet. Radu Chilaru.
2. Se redistribuie 79,0 mii lei din Planul aprobat la grupa ”Amenajarea teritoriului”
pentru construcția rețelelor de canalizare:
2.1. 39,0 mii lei – str. Izvoarelor;
2.2. 40,0 mii lei – str. Cetatea Albă;
3. Se alocă 880,00 mii lei contribuția primăriei orașului Ialoveni la Proiectul
„Sporirea accesului la serviciile de educație preșcolară îmbunătățite, prin termo
eficientizarea Grădiniței Licurici și schimbarea acoperișului Grădiniței Lăstărel”
în cadrul Programului “Infrastructura socială și eficiență energetică”, finanțat de
Fondul Investițiilor Sociale din Moldova (FISM) din soldul disponibil.
4. Se alocă 140,00 mii lei contribuția primăriei orașului Ialoveni la
Proiectul„Renewable energy development in the Republic of Moldova” din soldul
disponibil.
5. Se alocă 50,0 mii lei din alocațiile primite de la Fondul de Eficiență Energetică
(FEE) pentru renovarea iluminatului stradal.
Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 02/02/01

din 18 aprilie 2018

Cu privire la aprobarea Propunerii de subproiect
în cadrul Programului “Infrastructura socială
și eficiență energetică” implementat de FISM
Având în vedere Concursul de proiecte în cadrul Programului “Infrastructura socială
și eficiență energetică” implementat de FISM, finanțat de KfW, în conformitate cu
prevederile art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
Se aprobă Propunerea de subproiect “Sporirea accesului la serviciile de educație
preșcolară îmbunătățite, prin termo-eficientizarea Grădiniței de copii nr.5
“Licurici” și schimbarea acoperișului Grădiniței creșă de copii nr.3 „Lăstărel””;
2. Se aprobă componența Agenției de implementare a subproiectului, în următoarea
componență:
2.1. Radu Chilaru, Președintele Agenției de implementare a subproiectului;
2.2. Maria Drobot, director Grădinița –creșă de copii nr. 3 “Lăstărel”;
2.3. Tatiana Vrăjmaș, director Grădinița de copii nr. 5 “Licurici”;
2.4. Deliu Elena, președintele comitetului părintesc din cadrul Grădiniței
“Lăstărel”;
2.5. Bujor Diana, reprezentantul comitetului părintesc din cadrul Grădiniței
“Licurici”;
2.6. Luca Eugen, consilier orășenesc.
3. Monitorizarea și asigurarea transparenței procesului de implementare a
subproiectului se pune în sarcina dlui Radu CHILARU, viceprimarul orașului
Ialoveni;
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu ARMAȘU,
Primarul orașului Ialoveni.
1.

Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/02/02

din 18 aprilie 2018

Cu privire la asigurarea contribuției
pentru Propunerea de subproiect în cadrul
Programului “Infrastructura socială și eficiență
energetică” implementat de FISM

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, în scopul respectării condițiilor de eligibilitate a
Fondului de Investiții Sociale din Moldova, în cadrul Programului “Infrastructura socială și
eficiență energetică” implementat de FISM, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se garantează contribuția Primăriei orașului Ialoveni în mărime de 880 mii lei,
echivalentul a 30% din volumul investiției oferite de Fondul de Investiții Sociale din
Moldova;
2. Contribuția va fi asigurată din Fondul disponibil al bugetului orașului Ialoveni;
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina doamnei Galina SAVIN,
contabil - șef în cadrul Primăriei orașului Ialoveni.
Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 02/03

din 18 aprilie 2018

Cu privire la implementarea proiectului
comun în cadrul înfrățirii Ialoveni - Buftea.
Având în vedere Prevederile Acordului de cooperare încheiat în data de 1
decembrie 2017 între Orașul Buftea, județ Ilfov – România și Orașul Ialoveni, Raionul
Ialoveni – Republica Moldova;
Luând în considerare deschiderea autorităților publice locale ale orașului Buftea de
a susține financiar proiectul „Dotarea orașului Ialoveni cu trenuleț rutier de agrement”;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea
procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august
2014.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni.
DECIDE:
1. Se aprobă proiectul „Dotarea orașului Ialoveni cu trenuleț rutier de agrement”.
2. Se solicită suma de 107,7 mii euro de la Consiliul Local Buftea, județ Ilfov –
România pentru finanțarea și implementarea proiectului „Dotarea orașului Ialoveni
cu trenuleț rutier de agrement”.
3. Se numește dl Sergiu Armașu, Primarul orașului Ialoveni, responsabil pentru
implementarea proiectului.
4. Se împuternicește dl Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, să semneze
Acordul de finanțare a proiectului „Dotarea orașului Ialoveni cu trenuleț rutier de
agrement” și toate actele necesare aferente procedurii de implementare a proiectului
menționat.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Armașu,
Primarul orașului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/04

din 18 a p r i l i e 2018

Cu privire la modificarea unor
Decizii ale Consiliului orășenesc Ialoveni

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului Republicii Moldova şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale, Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative şi în
temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Pct. 1 din Decizia nr. 03/05 din 12.04.2017 „Cu privire la aprobarea terenurilor
proprietate publică a primăriei Ialoveni din strada Grigore Vieru – strada Nicolae
Testimițeanu pentru serviciile de proiectare și construcție a rețelelor de
aprovizionare cu apă și canalizare” se exclude.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu Armașu,
Primarul oraşului Ialoveni.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.02/05

din 18 aprilie 2018

Cu privire la delegarea competenței
de desfășurare a licitațiilor cu strigare
și cu reducere în orașul Ialoveni
În conformitate cu pct. 21 al Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu
reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, Decizia Comisiei de
licitație din 02.04.2018, în baza contractului cu SRL Print-Imobil din data 12.04.2018, în
temeiul prevederilor art. 14 alin. (2), al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se deleagă, atribuțiile de desfășurarea licitațiilor cu strigare și cu reducere în orașul
Ialoveni, SRL ”Print - Imobil”, c/f 100260004737.
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina SRL ”Print - Imobil” să organizeze și să
desfășoare licitațiile cu strigare și cu reducere conform Regulamentului privind
licitațiile cu strigare și cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 136 din
10.02.2009.
3. Se împuternicește dl Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, să încheie
contractul de delegarea atribuțiilor de desfășurarea licitațiilor cu strigare și cu reducere.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.02/06

din 18 aprilie 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 _________________________, consilier orăşenesc, să semneze
deciziile Consiliului orăşenesc din 18 aprilie 2018 în cazul în care președintele
ședinței ______________________________, consilier orășenesc se va afla în
imposibilitatea de a le semna.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr.02/07

din 18 aprilie 2018

Cu privire la acceptarea alocării
mijloacelor financiare pentru pavarea
str. Nicolae Bălcescu
Avînd în vedere solicitările locuitorilor orașului Ialoveni din str. Nicolae Bălcescu și
în conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 523-XIV din 16.07.1999 cu privire la
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Legea nr. 91-XVI din 05.04.2007
privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436–
XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acceptă procurarea pavajului pentru pavarea str. Nicolae Bălcescu în sumă de
180,00 mii lei din alocațiile aprobate la grupa ”Drumuri”.
2. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu Armașu,
Primarul orașului Ialoveni.

Preşedinte şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/08

din 18 a p r i l i e 2018

Cu privire la aprobarea modificărilor
în zona funcțională a UTR N-21
În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind
principiile urbanismului și amenajării teritoriului , art. 14 alin. (2) lit. o), art. 29 alin. (1)
litera s) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii nr.
163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, prevederilor
Planului Urbanistic General al orașului Ialoveni, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se modifică zona funcțională spații verzi, conform UTR-21 din Planul Urbanistic
General actual al or. Ialoveni în zonă pentru construcții locative cu regim mic de
înălțime L1, pentru terenul proprietate privată cu nr. cadastral 55012031000.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu Stog,
arhitect-șef al orașului Ialoveni.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/09

din 18 aprilie 2018

Cu privire la asigurarea contribuției
în cadrul proiectului „Renewable energy
development in the Republic of Moldova”.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în scopul respectării condițiilor în
cadrul proiectului „Renewable energy development in the Republic of Moldova”,
implementat de către compania Biokaitra, Consiliul orășenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se garantează contribuția Primăriei orașului Ialoveni în mărime de 140 mii lei,
echivalentul a 10% din bugetul total al proiectului „Renewable energy development in
the Republic of Moldova”.
2. Contribuția va fi asigurată din Fondul disponibil al bugetului orașului Ialoveni;
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina SAVIN, contabil șef în cadrul Primăriei orașului Ialoveni.
Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Mîța

