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• În orașul Ialoveni a fost extins iluminatul stradal cu corpuri de iluminat LED,
care au un consum mult mai mic și o durată de viață cu mult mai mare decât becurile
tradiționale.
Reconstrucția iluminatului stradal a fost
efectuată pe străzile 27 August, Grădinilor,
Basarabia. Asemenea instalații vor fi construite și pe străzile Viilor și Veniamin Zarzăre.

În imagine: Iluminatul strdal în orașul Ialoveni, extins cu
corpuri de iluminat LED

ANUNȚ
Primăria orașului Ialoveni anunță concurs la
funcțiile publice de:
- specialist în relații publice,
- specialist în reglementarea regimului funciar,
- specialist în construcții și drumuri.
Informații la telefonul – 0268 22430.

Dezvoltarea infrastructurii localității – o
problemă prioritară în activitatea APL
Continuă construcția sistemelor de canalizare
•

Din
anul
2017, în rezultatul
eforturilor depuse
de echipa Primăriei orașului Ialoveni, sunt în curs de
executare lucrările de construcție a
rețelelor de canalizare și a două stații de
pompare în sectoarele Bozu și Albeni.
În acest sens, au fost
obținute finanțări
de la Fondul Ecologic Național (sectorul Bozu) și Fondul
Național
pentru
Dezvoltare Regională (sectorul Albeni).
Costul lucrărilor
sunt de circa 10 milioane lei, Primăria
Ialoveni fiind responsabilă de asigurarea
contribuției
localității în cuantum de 20% din
suma
investițiilor
atrase. Terminarea
lucrărilor și darea în
exploatare a rețelelor
de canalizare centralizate și a stațiilor de
pompare intermediare din sectoarele
Bozu și Albeni este
preconizată pentru
finele semestrului I

• La capitolul
dezvoltarea
infrastructurii
orașului Ialoveni
se înscriu și lucrările de renovare
a drumurilor. Pe
strada Boris Glavan, cu contribuția
cetățenilor, au fost
executate lucrări
de renovare a drumului în variantă
beton.
Ploile torențiale
din luna iunie au
deteriorat mai multe drumuri locale și
datorită faptului că

În imagine: Construcția stației de pompare a apelor reziduale în sectorul BTA - 16,
în cadrul sectorului Albeni

al anului următor.
Ținem să subliniem că sunt depuse
eforturi pentru identificarea mijloacelor
financiare
pentru
derularea
lucrări-

În imagine: Lucrările de construcție a canalizării pe
str. Cetatea Albă

lor de construcție
a rețelelor de canalizare din sectorul
Huțuleuca,
prețul
estimative al cărora
este de circa 6 milioane 500 mii lei.

Totodată, cu mijloacele și forțele proprii, s-au finisat lucrările de construcție
a rețelei de canalizare pe strada Cetatea
Albă.

*** *** ***
primăria dispune
de un autogreider,
obținut în cadrul
proiectului ”Parteneriat pentru Buna
Guvernare” implementat cu suportul
Consiliului Europei
și Uniunii Europene, s-a lucrat operativ la înlăturarea
distrugerilor pricinuite de ape, au fost
efectuate lucrări de
reparații curente pe
mai multe străzi și
s-au adus în ordi- apropiat se vor în- integrală a străzilor
ne drumurile pe- cepe lucrările de Viilor și Veniamin
riferice. În timpul reparație capitală Zarzăre.
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Ședința Consiliului orășenesc
În cadrul ședinței
ordinare a Consiliului orășenesc Ialoveni
din 29 mai curent,
condusă de consilierul Ion Frunze, au fost
examinate peste 20 de
chestiuni și adoptate
deciziile respective.
Astfel, aleșii locali
au aprobat informația
privind
executarea
bugetului orașului Ialoveni pe anul 2017,
au adoptat deciziile
privind
rectificarea
bugetului, aprobarea
acordul de înfrățire
și cooperare dintre orașul Ialoveni și
municipiul
Vulcan,

județul
Hunedoara,
România, decizia privind organizarea evenimentului ”Nunta de
aur”, decizia privind
aplicarea marcajului

și instalarea indicatoarelor rutiere pe mai
multe străzi din oraș,
ș.a. chestiuni incluse
în ordinea de zi.
Lucrările ședinței

au fost transmise live
pe internet, iar înregistrarea video poate
fi vizionată pe pagina
web a primăriei: www.
ialoveni.md

În vizită la Ialoveni
Doamna Jasmilia
Repassova, directorul
executiv și membrii
Agenției de Dezvoltare
Regională Senec-Pezinok, Republica Slovacă, au vizitat orașul
Ialoveni.
La întâlnirea cu
reprezentanții
APL
și primarul Sergiu
Armașu, au fost puse
în discuție proiectele comune în cadrul
orașelor înfrățite Senec, Republica Slovacă
și Ialoveni, Republica
Moldova.

Din deșeuri lemnoase –
combustibil de alternativă
La Întreprinderea
Municipală Gospodăria
Locativ-Comunală din Ialoveni
a fost lansată linia
de producere a brichetelor din deșeuri
lemnoase care este
un combustibil alternativ. Achiziționarea
acestei linii de brichetare a fost posibilă grație participării
Primăriei Ialoveni
în cadrul proiectului
Migrație și dezvoltare locală MiDL/
PNUD și obținerea

grantului în mărime de 20 mii dolari
plus contribuția financiară a Primăriei Ialoveni, ÎMGLC
Ialoveni și Asociației
Băștinașilor plecați
din Ialoveni.
Proiectul prevedea
mai multe etape de
implementare: amenajarea unui spațiu
corespunzător, dotarea cu utilajul performant de prelucrare a
deșeurilor lemnoase.
În
rezultatul
evaluării finale a

productivității, linia
de brichetare va putea
fi pusă la dispoziția
agenților economici

ce dispun de materie brută contra unei
plăți echivalente exploatării acesteia.

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

Anticamera - telefon/fax 0268 22484
Adresa juridică: Primăria orașului Ialoveni,
strada Alexandru cel Bun, 45,
www.ialoveni.md

Delegația din Ialoveni la
un eveniment european

În perioada 9-13 mai 2018 Asociația Meetjesland-Moldova a organizat evenimentul
„Ziua Orașelor Înfrățite”, desfășurat în localitatea Bagnouls sur Ceze, Franța. În contextul
înfrățirii orașului Ialoveni cu comuna Tomești
din România și colaborării cu orașul Ecklo din
Regatul Belgiei, delegația Primăriei Ialoveni a
participat la acest important eveniment, care
are ca scop promovarea unor relații durabile de
cooperare cu partenerii și membrii Asociației
Meetjesland-Moldova și cu partenerii de dezvoltare din Spațiul European.
Menționăm că în anul 2017, orașul Ialoveni
a primit, cu titlu de donație, o ambulanță dotată cu echipamentul necesar pentru acordarea
primului ajutor medical în situații excepționale,
care a fost transmisă Serviciului Asistență Medicală Urgentă, de care beneficiază întreg raionul Ialoveni. Participarea la acest eveniment a
deschis noi posibilități pentru participarea la
diverse proiecte, a menționat primarul Sergiu
Armașu: ”Remarcăm în mod special gratitudinea noastră pentru experiența acumulată,
pentru oportunitățile deschise grație acestei
invitații și exprimăm recunoștință pentru disponibilitatea de colaborare. Totodată vom continua și promovarea altor proiecte.”

Fântânele – izvor
de apă

Muncitorii sectorului de amenajare al Primăriei Ialoveni, ajutați de voluntari, au curățat
fântâna din preajma monumentului Troița
”Sfânta Treime”. Este dureros că acest izvor de
apă, construit de bunicii noștri, a fost transformat într-o gunoiște.
Lucrătorii Primăriei și voluntarii au scos din
fântână o cantitate mare de gunoaie, dovadă a
lipsei de educație și a indiferenței cetățenilor față
de acest dar al naturii - apa. Fântâna a fost reparată, amenajată, curățată de mai multe ori într-o
luna, are izvoare puternice și constituie un frumos element arhitectural al ansamblului în teritoriul unei zone de odihnă.
Urmează să fie montată o pompă pentru ca
oamenii să se poată folosi de apă.
Administrația publică locală îndeamnă ialovenenii să îngrijească fântânele, izvoarele, să evite impurificarea solului și a apelor subterane.
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Recomandările
Poliției în perioada
vacanţei de vară

Vacanţa de vară, prin specificitatea ei – deplasarea copiilor în zona de agrement, în mediul
rural, petrecerea timpului fără supraveghere,
circulaţie mai intensă pe drumurile publice,
poate genera o creştere a numărului de minori
victime sau autori ai unor infracţiuni.
Pentru a preîntâmpina aceste evenimente negative, Inspectoratul de poliţie Ialoveni recomandă părinţilor să-i înveţe pe copii:
- să circule numai pe trotuare;
- să nu traverseze drumurile publice prin alte
locuri decât prin cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare sau marcaje rutiere şi numai după ce s-au asigurat temeinic, iar la trecerile
semaforizate, numai la semnalul luminos de culoare verde;
- să nu se angajeze în traversarea drumului sau
străzii, prin faţa sau spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun
oprite în staţii;
- acolo unde nu există amenajate trotuare sau
poteci laterale, să se deplaseze numai pe partea
stângă a drumurilor şi cât mai aproape de marginea acestora;
- să nu circule cu rolele sau bicicletele pe partea carosabilă a drumurilor publice, ci numai în
locurile special amenajate;
- după căderea întunericului sau în alte condiţii de vizibilitate redusă, să folosească îmbrăcăminte de culoare deschisă sau accesorii cu benzi
reflectorizante, care îi face mai vizibili în lumina
farurilor;
- cum să reacţioneze în situaţia în care se rătăceşte. Asiguraţi-vă că copilul vă cunoaşte numele
complet, numărul de telefon precum şi adresa;
- să plece de acasă doar cu permisiunea dumneavoastră şi întotdeauna să vă anunțe unde şi cu
cine va fi.
- să nu se scalde fără supravegherea maturilor
în iazuri, râuri, bazinele de apă.
La fel, șoferii sunt rugați să respecte normele privind circulaţia rutieră şi să acorde o atenţie
sporită pe timpul deplasărilor, în zona de acţiune a indicatorului de avertizare „Copii”, în zonele
pietonale şi rezidenţiale, precum şi în apropierea
parcurilor sau a locurilor de joacă, acolo unde copiii se plimbă cu bicicletele, cu rolele, ori se joacă
cu mingea.

Expoziție de
fotografii în aer liber

Asociația reporterilor ”Oameni și kilometri” au organizat în parcul ”Sfatul Țării”
din orașul Ialoveni o expoziție fotografică
națională ”Realități 2018”
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Proiectul „Bunicii grijulii”
a demarat la Ialoveni
În incinta Primăriei
orașului
Ialoveni a fost inaugurat biroul teritorial al proiectului
„Bunicii Grijulii”,
un serviciu social
inițiat de Inspectoratul General de
Poliție (IGP) conceput pentru a proteja
copiii de pericolele
străzii și de diverse incidente, implicând persoanele
de vârsta a treia pe
Această festivitate cu scopul asigurării în trafic și la treceriprincipiul de voluna
reunit
generațiile securității copiilor le pietonale.
tariat.

Concurs internațional de sport și artă
În cadru activităților
stipulate în acordul de
colaborare și înfrățire
între orașul ChișinăuCriș, România și orașul
Ialoveni, RM, o delegație
a orașului Ialoveni a
participat la Cupa ”Crisius”, ediția a XXXIX-a,
cea mai veche competiție
din România destinată elevilor, un concurs
internațional interdisciplinar, care a ajuns la
ediția cu numărul 39.
La competițiile sportive desfășurate în aer
liber au participat elevi
din șase țări și 14 județe
din România, care au
concurat la 15 discipline. Tinerii din Ialoveni
au demonstrat o pregătire bună la competițiile

de baschet, clasându-se
pe locul doi. Iar la concursul de arte plastice
”Sportul în imaginația
copiilor” elevii Școlii de
Arte Ialoveni au prezen-

tat interesante lucrări
care au fost apreciate cu
diplome și medalii. Primăria orașului Ialoveni,
în persoana dlui Sergiu
ARMAȘU, aduce since-

re mulțumiri primarului
dlui Gheorghe BURDAN și echipei primăriei
orașului Chișinău-Criș
pentru atenția acordată
delegației din Ialoveni.

Jubileele de familie –
o lecție pentru tânăra generație
În lunile mai-iunie curent ialovenenii
Evlampie și Eudoschia
Vutcarău, Gheorghii și
Anna Petrea, au sărbătorit frumosul jubileu
- 50 ani de viață în comun, iar soții Mihail și
Liuba Groza au marcat
aniversarea de 60 ani de
căsnicie. Acești ialoveneni au fost felicitați de
către colectivul Primăriei Ialoveni cu sărbătoarea ”nunta de aur”
și ”nunta de ametist”,
dorindu-le multă sănătate, bucurii de la copii
și nepoți.
În
conformitate
cu decizia Consiliului orășenesc Ialoveni,
evenimentul ”Nunta de
aur” se organizează pentru soții care au împli-

În imagine: Soții Mihail și Liuba Groza, 60 de ani împreună

nit 50, 60, 65, 70, 75, 80
ani de căsătorie, în baza
certificatului de căsătorie și a buletinului de
identitate, care să ateste
domiciliul în orașul Ialoveni. Sărbătoriții sunt

felicitați cu sărbătoarea
de familie, lor li se acordă diplomă de fidelitate
și un premiu în mărime
de 2000 lei. Ei semnează în Cartea omagiaților
unde se plasează și foto-

grafiile de la eveniment,
această carte va rămâne
ca document în istoria
localității. Sărbătoarea
”Nunta de aur” se organizează de Primăria Ialoveni din anul 2002.
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În ospeție la
Cupa orașului Ialoveni la mini-fotbal
Spiridon Vangheli
și-a desemnat câștigătorii

În imagine: Scriitorul Spiridon Vangheli,
vizitat de ialoveneni

În luna lui cireșar scriitorul Spiridon VANGHELI
a împlinit onorabila vârstă de 86 ani. Cu acest prilej
el a fost vizitat de un grup de ialoveneni în frunte cu
primarul orașului, Sergiu ARMAȘU, care l-au felicitat cu frumoasa aniversare.
Scriitorul a fost bucuros de această vizită, de urările
de sănătate și susținere, promițând că va veni în curând
la Ialoveni și se va întâlni cu cititorii Bibliotecii pentru
Copii care îi poartă numele. Spiridon Vangheli cu multă bucurie a dialogat și cu copiii veniți în ospeție, care
i-au pus multiple întrebări interesante. Anume inspirat
de ei și pentru ei, copiii, scriitorul a scris cărțile sale
cunoscute în lumea întreagă.

Ialoveneanca Elena
Plămădeală a pictat
pentru Casa Regală

Elena Plămădeală este o tânără îndrăgostită de
culori pe care le transpune în tablourile sale. Recent
talentul Elenei a fost apreciat și de către Casa Regală din Marea Britanie. La invitația lui Dragoș Preda,
președintele Rotary Club of Cișmigiu, România, Elena Plămădeală a participat la un eveniment de caritate la Rotary Club of London, Marea Britanie. Acolo
ea a prezentat portretul Prințului Philip, Ducele de
Edinburgh, care a fost surpriza evenimentului.
Despre acesta Elena povestește următoarele: ”Seria
de picturi cu personajele regale a început cu portretul
Reginei Elizabeth a II pe care l-am făcut chiar de ziua
ei de naștere. Nu am intenționat să fac un portret formal, ci să îi arăt carisma pe care o are. Prințul Philip,
Ducele de Edinburgh, m-a fascinat prin blândețea din
ochii lui, ceea ce am vrut să păstrez în momentul în
care îl pictam, arătând statutul său social, dar și umanitatea din spatele acestui statut”. Portretul este genul
de pictură preferat de tânăra pictoriță, deoarece… ”
Mereu am fost curioasa de figura umana ca element,
de mimica fețelor, diversitatea formelor, de liniile si
umbrele care le are.”.
Sursa: ea.md

Timp de o lună
de zile, pe stadionul
multifuncțional
din
sectorul Moldova al
orașului Ialoveni, s-au
desfășurat competițiile
sportive la mini-fotbal
”Cupa orașului Ialoveni”, ediția 2018, organizate de Primăria
Ialoveni.
La competiții au participat 9 echipe: ”Bozu”,
”Moldova-Livada”, DVT
(bloc locativ str.Basarabia 1), ”Căminul”, ”Albeni”, ”Huțuleuca -1”,
”Huțuleuca -2”, ”BTA16”, ”Cartea”. Conform
tragerii la sorți echipele au fost împărțite în
două grupe, meciurile
fiind desfășurate după
sistemul circular. În final s-au clasat 4 echi-

pe: ”Moldova-Livada”,
”Huțuleuca -1”, ”Bozu”
și ”Cartea”. Meciul final a
fost disputat de echipele
”Cartea” și ”Huțuleuca
-1”,
învingătorii
competițiilor devenind
echipa ”Huțuleuca -1”,

pe locul doi s-a clasat
echipa ”Cartea”, pe locul
trei – echipa ”Bozu” și
pe locul patru – echipa
”Moldova-Livada”. Primarul orașului Ialoveni
Sergiu ARMAȘU a înmânat sportivilor cupa,

medalii, diplome și premii bănești, menționând
că scopul organizării
acestor competiții este
popularizarea fotbalului, propagarea modului
sănătos de viață în rândul tinerilor.

Dansatorii ialoveneni,
din nou pe podiumul de onoare

Formațiile
artistice ”Porumbița” și
”Enigma” de la Casa
de Cultură Ialoveni,
conducător
Andrei
UNGUREANU, au reprezentat
Republica
Moldova la Festivalul
Concurs Internațional
de gimnastică și dans
”Prietenia”,
ediția
XXXIV, desfășurat în
orașul Vaslui, România, la care au participat peste 1700 de artiști
din Bulgaria, Ucraina,
România, Republica
Moldova. Ialovenenii
s-au prezentat cu două
dansuri – ”Hora satului” și ”Pottpuri latino”, ambele clasânduse pe primul loc.
La Gala laureaților
acestui prestigios festival, membrii formației
au delectat spectatorii
cu o compoziție originală – valsul compo-

zitorului Max Greger.
Măiestria artistică a
dansatorilor din Ialoveni a fost înalt apreciată atât de spectatori,
cât și de juriu, ei fiind
menționați cu cupa de
laureat al Festivalului
și medalia Comitetului
Olimpic și Sportiv din
România.
Anul de studii dansatorii l-au marcat cu

o lecție-spectacol de
coregrafie
prezentat
pe scena Casei de Cultură din Ialoveni. Cu
rezultatele
deosebite
obținute în educația
artistică a copiilor, maestrul Andrei UNGUREANU, Om emerit al
RM, a fost felicitat de
către Sergiu ARMAȘU,
primarul orașului Ialoveni, care a menționat

că dansatorii ialoveneni au demonstrat
performanțe frumoase
la multiple concursuri,
festivaluri,
concerte
raionale, republicane,
internaționale și primăria Ialoveni va susține și
în continuare activitatea acestor formațiuni
artistice, care sunt o
școală de educației estetică a tinerii generații.

1 iunie – Ziua copiilor

Ziua copiilor la Ialoveni a fost
marcată prin diverse activități interesante petru copii și cu implicarea
lor: un spectacol pe scena Casei de
Cultură, jocuri distractive, expoziții,
înghețată de la ”Sandriliona”, ș.a.
O expoziție demonstrativă inedită
au prezentat-o membrii Clubului de
Robotecă de la BPO ”Petre Ștefănucă”,
participanți la competițiile republicane. Primarul Sergiu ARMAȘU
a menționat importanța activității
membrilor clubului, de care sunt
interesați mulții copii.

