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              Dragi Ialoveneni, 
Mă prezint în fața Dumneavoastră cu bună credință, pentru a Vă informa 

despre activitatea mea în calitate de Primar pe parcursul  anului de mandat 2019. Pot 

confirma cu sinceritate că perioada supusă raportării a fost una suficient de 

tensionată, cu multe provocări și contradicții, dar și cu multe rezultate bune. Am  

reușit în comun cu echipa Primăriei a face pași siguri pentru dezvoltarea orașului și 

prestarea mai calitativă a multor servicii locale. 

 

Situațiile complicate atestate din Republica Moldova, în condițiile unui buget 

auster, alegerilor desfășurate în perioada de referință, oricum am continuat atragerea 

de investiții, reabilitări de străzi, lucrări de modernizare a sistemului de apeduct și 

canalizare, lucrări de renovare și îmbunătățire a activității grădinițelor de copii, 

proiecte de iluminat stradal, amenajare a teritoriului, etc. S-a investit în dezvoltarea 

politicilor de tineret și sport, s-au dezvoltat parteneriate foarte importante la nivel 

național și internațional, s-au stabilit noi acorduri de colaborare în diverse domenii, 

ceea ce constituie o bază solidă pentru următoarele proiecte de perspectivă. 

 

S-a reușit să cîștigăm mai multe concursuri de proiecte, care au deschis noi 

posibilități pentru oraș, au adus noi beneficii  în bugetul local. 

 

 



3 
 

 

 

 

A fost un an cu multe evenimente de bună calitate. Toate activitățile au fost posibile 

datorită sprijinului Dumneavoastră, a unor membri entuziaști ai echipei din cadrul 

Primăriei, și a voluntarilor din comunitatea noastră. În multe inițiative am beneficiat 

de suportul membrilor consiliului local, iar pentru altele – mai este necesar de 

consens, eforturi și argumente suplimentare pentru a forma o viziune comună. În 

special, mulțumesc tuturor consilierilor locali, care au fost constructivi și au susținut 

deciziile așteptate de ialoveneni. 

 

Ținem să vă asigurăm, că vom realiza în continuare multe proiecte de 

dezvoltare a orașului, vom îmbunătăți serviciile locale și  împreună vom reuși multe 

planuri ambițioase!  

 

Mulțumim tuturor pentru încredere și să ne ajute Dumnezeu în toate bune !  

 

 

Sergiu ARMAȘU,                         

Primarul orașului Ialoveni                     
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I. Bugetul orașului Ialoveni și dezvoltarea economică  – ecuații care necesită 

atenție deosebită 

 

În anul 2019 bugetul orașului Ialoveni a fost executat la partea de: 

Venituri – 45617, 4 mii lei.  

Cheltuieli - 44934,3 mii lei. 

Veniturile proprii - 14922,9 mii  lei.                             

Creșterea veniturilor a fost asigurată de atragerea unor proiecte, obținerea unor 

granturi nerambursabile, ceea ce a fost posibil datorită efortului considerabil depus de 

întreaga echipă. 

Trebuie să menționăm proiectele de finanțare, care au permis efectuarea unor lucrări 

necesare pentru îmbunătățirea serviciilor publice, asigurarea cu apă și sistem de 

canalizare, iluminat public etc. 

- Mijloace atrase din Fondul Ecologic Național – 1736,9 mii lei; 

- Mijloace din Fondul de Eficiență Energetică  - 903,4 mii lei; 

- Donații voluntare din surse externe - 3041,9 mii lei; 

- Donații voluntare din surse interne - 206,5 mii lei. 

Pentru întreținerea instituțiilor preșcolare au fost primite transferuri de la Bugetul de 

Stat în sumă de 21299,9 mii lei; 

Fondul de rezervă - 395,0 mii lei. 

 

II. Dezvoltarea infrastructurii drumurilor, asigurarea cu apă și canalizare – 

prioritar în activitatea Primăriei 

În anul 2019 au fost efectuate lucrări pentru a îmbunătăți calitatea infrastructurii. 

 Dintre lucrările efectuate, putem menționa: 

(i) Reabilitare drumuri: 

Străzile - Andrei Vartic  466 m, Brăila 158 m, Constanţa  477 m, Ion Inculeţ  243 m 

(beton), 31 August  249 m (beton), Aurel  David  1000 m, Nicolae Bălcescu 250 m, 

Macilor 219 m,  Tricolorului 256 m, Alexandru cel Bun  150 m,  A. Hâjdeu 373 m,   27 

August  300 m Beton,  Dumbrava  Roşie  269 m Beton.  

Total lungime reparată 4,410 m. 

Construcţia a 4 staţii  de aşteptare pentru transportul public  

- Intrarea în oraşul Ialoveni „staţia or. Ialoveni”  

- Ieşirea din oraşul Ialoveni „staţia Hânceşti”  
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- În sectorul Moldova  

- În sectorul Huţuleuca 

Amplasarea indicatoarelor rutiere și aplicarea marcajului rutier: str. Ștefan cel Mare, 

str. Alexandru cel Bun, str. Gagarin. 

 

(ii) Asigurarea cu apă, canalizare: 

Reţele de apeduct renovat şi construite noi:  

Apeduct renovat strada Vasile Lupu  300 m 

Apeduct nou construit  strada 1 Mai 331 m 

Total lungime de   631 m 

Reţele de canalizare gravitaţională construite:  

Strada - 1Mai 309 m; Petru  Movilă  444 m, Tudor Vladimirescu  247 m, Aurel David  

315 m, Crângului 454 m, Arţarilor 207 m, Frasinilor 212 m, Chersăcelului  335 m, 

Valea Crucii 451 m, Sfânta Vinere  514 m, Dacia  708 m, Victoria 513 m, Valeriu 

Cupcea  387 m 

Total lungime construită  5,094 m 

Echipa Primăriei va depune tot efortul în comun cu reprezentanții S.A “Apă Canal 

Chișinău” pentru asigurarea majorității locuitorilor orașului Ialoveni cu un sistem de 

canalizare calitativ și apă potabilă. 

 

III. Iluminat public stradal 

 

Echipa Primăriei a lucrat intens pe tot parcursul anilor la proiecul de iluminat cu 

elemente LED, câștigat din Fondul de Eficiență Energetică. Astfel, tot centrul orasului, 

str. Alexandru cel Bun, str. Ștefan cel Mare, str. Basarabia, str. 27 August, str. 

Moldova, din venituri proprii a fost extins iluminatul pe: str. Nucarilor, str. Viilor,    

str. Andrei Vartic, str. Grădinilor, Chilia ș.a. este asigurat cu iluminat de tip LED. 

 

Odată cu implementarea proiectului din sursele Fondului de Eficiență Energetică vom 

reuși să asigurăm locuitorii orașului cu iluminat public de calitate cât și economia 

surselor financiare pentru curentul electric. Derularea cu succes a proiectului de 

iluminat cu elemente LED, câștigat din Fondul de Eficiență Energetică, au îmbunătățit 

considerabil calitatea iluminatului public în orașul Ialoveni. 
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IV. Transportul public 

 

Mulți ani la rând locuitorii orașului nostru sunt afectați de problema calității 

transportului public pe ruta nr.35 Chișinău-Ialoveni. Mulți ani la rând echipa Primăriei 

Ialoveni a bătut la ușa tuturor instituțiilor și tuturor demnitarilor pentru a rezolva 

problema respectivă. Au fost depuse eforturi uriașe pentru ca visul ialovenenilor, 

privind extinderea rutei de troleibuz din Chișinău pînă în Ialoveni, să devină o faptă 

împlinită. 

S-a rezolvat! Avem o nouă rută de troleibuz, nr.36, inițial cu 3 unități de 

transport, care pe parcurs au fost completate încă două!  

 

V. Asigurarea activității instituțiilor preșcolare, Bibliotecii Publice Orășenești și 

Școlii de Arte 

 

În orașul Ialoveni avem 3 instituții preșcolare, fiind frecventate de 1109 de copii, care 

sunt asistați de 153 angajați. Numărul de copii înmatriculaţi în instituţiile educaţionale 

preșcolare în anul 2019 este în creștere faţă de anii anteriori. Cea mai aglomerată este 

Grădinița nr.5 “Regina Maria”, formată din 14 săli de grupă, pe care o frecventează 

547 de copii. La această instituție activează 65 angajați. Grădinița de copii  nr.3 

„Lăstărel” este frecventată de 158 de copii, cu 29 de angajați. Grădiniţa de copii nr.1 

„Andrieş” are 59 de cadre, care au grijă de 404 de copii.  

 

La moment spaţiile acestor 3 instituţii educaţionale preșcolare, aflate în subordinea 

Primăriei Ialoveni, sunt insuficiente, cu un deficit de circa 300 locuri. Cea mai mare 

parte a bugetului orășenesc este direcționată instituțiilor de învățământ (3 grădinițe și 

Școala de Arte). Astfel, din totalul veniturilor bugetului orașului Ialoveni, care 

constituie 45 mln 600 mii lei, transferuri cu destinație specială pentru instituțiile 

preșcolare constituie 21 mln. 300 mii lei. De asemenea, suplimentar la aceste mijloace 

primite de la bugetul național conform unei formule de calcul, Primăria mai achită și 

suplimentar din veniturile proprii pentru unele servicii. 

 

La Grădinița nr.1 „Andrieș”, pentru reparaţia curentă au fost alocate 97 000 lei, 

dintre care au fost reparate sălile de grupe, intrările şi depozitele de la bucătărie, 

pavilioanele şi utilajul de joc de pe terenuri. Anul acesta s-a încheiat proiectul cu 

schimbarea ardeziei de pe acoperișul clădirii cu țiglă metalică.   
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În anul 2019 și la Grădinița nr. 3 „Lăstărel” au fost efectuate lucrări de schimbare a 

acoperișului clădirii. Costul lucrărilor constituind 662 500,00 lei. În decembrie 2019 

instituția a participat la campania Fapte Bune cu SEBO și a obținut 50 000 lei pentru 

dotarea terenului de joacă, cu implementare în 2020. 

Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă” Ialoveni este cea mai mare 

instituţie a cărţii din raion. Astăzi biblioteca este un centru comunitar de servicii 

specializate de referinţă şi informaţionale moderne, un centru cultural şi socializare. 

BPO „Petre Ștefănucă” are în posesia sa 2 filiale: Filiala pentru copii 

„SpiridonVangheli” și filiala „NicolaeTitulescu”. La capitolul cheltuieli pentru buna 

funcționare a instituției au fost executați 1 mln 679 mii lei. 

 

Cu referire la activitatea Școlii de Arte, o instituție cu profil artistic, unde copiilor li se 

oferă posibilitatea de a-și descoperi și dezvolta talentele. În anul 2019 instituția a fost 

frecventată de 396 copii, cu 41 angajați. Cheltuielile pentru buna funcționare a 

instituției au constituit 5 mln 053 mii lei. Pentru reparația capitală a clădirii au fost 

alocate 1 mln 524,5 mii lei, 710 mii lei Grant pentru revitalizarea Școlii de Arte în 

cadrul proiectului ”Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în 

implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, 

coordonat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia, implementat de 

Solidarity FundPL în Moldova. 

 

VI. Terenuri de joacă pentru copii,  spații pentru agrement și sport 

 

Conform sondajelor efectuate și consultărilor publice cu locuitorii orașului, una din 

solicitările principale față de primărie a fost amenjarea terenurilor de joacă pentru 

copii, a spațiilor pentru agrement și sport. Respectiv, ne-am străduit prin toate 

modalitățile posibile să atragem mijloace pentru amenajarea noilor terenuri, să 

implicăm activ locuitorii, agenții economici, migranți și băștinași ai orașului Ialoveni 

în realizarea unor inițiative. 

 

Astfel în prezent avem în fiecare sector din or. Ialoveni amenajat câte mai multe 

terenuri de joacă și practic am recepționat fiecare cerere a mămicilor, care au solicitat 

terenuri de joacă, nisipiere și scrânciobe în curțile blocurilor. Ultimul teren de joacă 

mult așteptat în anul 2019 a fost construit în Huțuleuca. Sectorul de amenajare asigură 

mentenanța acestora.  
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Împreună cu voluntarii de la Școala de Arte, a unui agent economic și sectorul de 

amenajare a primăriri orașului Ialoveni, am amenajat parcul din centrul orașului, am 

curățat și renovat fântâna, redând astfel orașului un aspect mai frumos și mai curat. 

 

 

VII. Amenajare teritoriu, protecția mediului, servicii piața municipală, servicii 

de arhitectură și urbanism  

 

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 au fost emise: 

- 75 certificate de urbanism; 

- 79 autorizații de construire; 

- 42 prescripții, 

- 3 procese-verbale contravenționale; 

- 118 petiții examinate; 

- Elaborarea schițelor scuarurilor din str. Basarabia și din fața Oficiului Poștal. 

Au fost expediate adresări către instanțele superioare de competență în vederea 

soluționării problemelor ce țin de construcțiile nefinalizate și a stării nesatisfăcătoare a 

rețelelor inginerești  din orașul Ialoveni. 

 

Au fost soluționate toate reclamațiile și sesizările cetățenilor referitoare la diferite 

probleme de mediu, efectuându-se acțiuni de inspecție privind eventualii factori ce 

contribuie la degradarea mediului înconjurator. În perioada iernii s-au organizat, 

coordonat și implicat activ la acțiunile de deszăpezire pe raza orașului 

 

În luna martie, ca în fiecare an, în parteneriat cu instituțiile de educație timpurie din 

oraș a luat amploare campania ”Hai la curățenie”, printr-un inedit flash-mob, cu 

participarea copiilor care au îndemnat locuitorii să participe la lucrările de curățenie și 

salubrizare. 

 

VIII. Segmentul gospodărie comunală, salubritate 

 

Despre serviciile prestate și managementul Întreprinderii Municipale ”Gospodăria 

Locativ-Comunală Ialoveni”, care activează în  domeniul colectării deșeurilor 

menajere vreau să menționez următoarele:  
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1. Participarea și obtinerea a 100 mii lei în cadrul proiectului Sebo,  în urma căreia au 

fost dotate 143 gospodării cu europube; 

 

2. Lucrări capitale de lărgire a cimitirului str. Viilor; 

                * suplinirea cu cca 400 masini de pământ 

                * Lucrări de nivelare cu autogrederul 

                * Montarea pilonilor pentru iluminat stradal pe perimetrul cimitirului 

                * Betonarea trotuarelor și a unui drum de ocolire, sector nou din cadrul 

cimitirului; 

 

3.Inițierea lucrărilor capitale de renovare a clădirii administrative și spațiului destinat 

muncitorilor; 

                * renovarea acoperișului 

                * construcția unei sobe pentru încălzirea încăperilor muncitorilor pe timp de 

iarnă 

                * inițierea reparației capitale a sediului administrativ, etaj I. Montarea 

sistemului de electricitate; 

 

4. Renovarea și menținerea sistemelor inginierești de aprovizionare cu apă și 

canalizare a blocurilor locative aflate în gestiune; 

 

5. Creșterea salariilor pentru colectivul Gospodăriei Comunale cu cca 15% din surse 

proprii. 

  

IX. Domeniul tineret și sport 

 

 În anul 2019 Secţia  Tineret şi sport şi-a desfăşurat activitatea conform  Planului de 

acţiuni cultural-sportive în conformitate cu Legea nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu 

privire la tineret, Legea nr.330 din 25.03.1999 cu privire la culltura fizică şi sport, au 

fost organizate diverse activităţi cultural-sportive în oraşul Ialoveni şi participarea 

sportivilor localităţii la competiţiile raionale, republicane şi internaţionale. 

 

  În același timp au fost organizate competiţii la volei, joc de dame, sah,  la care au 

participat mai multe colective, echipe de tineret fete şi băieţi, în sala de sport a Şcolii 

sportive pentru copii şi tineret s-a desfăşurat Turneul internaţional la lupte greco- 
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romane cu participarea a circa 200 de sportivi din localităţile  Republicii Moldova, 

România, Ucraina. 

 

 A fost organizată „Ziua sportivului” în cadrul cărieia au avut loc concursurile: boxul 

„Dombai”, la şah şi joc de dame, ridicarea greutăţilor, ARM RESLING, diverse 

concursuri au fost organizate şi la sărbătorile naţionale 27 August – Ziua 

Independenţei şi 31 August – sărbătoarea „Limba noastră”. 

 

Tradiţionale sunt şi competiţiile desfăşurate la Hramul oraşului Ialoveni, 27 octombrie: 

concursuri, competiţii sportive la lupta pentru premiile „Iepurele viu”,  „Cocoşul viu” 

şi „Berbecul viu”, ridicarea greutăţilor. Aceste competiţii au fost finalizate cu concert,  

Horă de sărbătoare, foc de artificii. 

 

Sportivii ialoveneni au participat cu succes la competiţiile raionale la tenis de masă, 

baschet, volei, mini-fotbal,ocupând locuri premiante: la baschet feminin locul I, 

masculin locul III. Ninicu Nicoleta a ocupat locul I la înot, Moldovan Anatolie-locul I 

la lupte Greco-romane (turneu international). 

 

In luna iunie s-a organizat Ziua Mondială Olimpică, în cadrul căreia s-au desfășurat 

concursurile „Starturi vesele”, alergări la  distanţa olimpică: 3 km – fete şi 6 km- 

băieţi. Pe data de 1 iunie – Ziua iInternaţională de ocrotire a Copilului în localitate au 

fost organizate diverse concursuri: activitate artistică, concurs de desen, ştafete 

sportive. În cadrul Săptămânii Tineretului în instituţiile de învăţământ din Ialoveni au 

fost organizate concerte, concursul gazetelor de perete,  competiţii „Starturi vesele”.  

 

Tinerii din oraşul Ialoveni au participat  la seminarul raional  privind elaborarea 

strategiei în domeniul politicii de tineret, ş.a. La Gala Sportului a raionului Ialoveni, 

Marina Sârbu a fost numita cea mai buna baschetbalista a anului 2019. Toate 

activităţile cultural-sportive au fost  reflectate în ziarele republicane „Sport-plus”, 

„Sport curier”, „Timpul”, săptămânalul raional „Ora locală”. 

 

X. Domeniul socio-cultural, evenimente locale 

 

Echipa Primăriei orașului Ialoveni în parteneriat cu instituțiile preșcolare, Școala de 

Arte, Biblioteca,Colectivele artistice, am încercat să păstrăm tradițiile locale ,cautând 

ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod specific, implicând în aceste 

activități o paletă cât mai largă din rândul cetățenilor. 
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În perioada de iarnă s-a păstrat frumoasa tradiție a colindătorilor, inaugurării Pomului 

de Crăciun și, desigur, cadouri pentru toți copii prezenți la concertul din Piața Unirii, 

dedicat sărbătorilor de iarnă. 

 

Încă o tradiție frumoasă este marcarea jubileului de 50 de ani din Ziua Nunții, a 

cuplurilor din orașul Ialoveni. În conformitate cu decizia Consiliului orăşenesc  nr.10-

06 din 08.12.2001 „Cu privire la  organizarea sărbătorii „Nunta de aur” cu modificările 

şi completările ulterioare (decizia 01-08 din 04.02.2011) în anul 2019 au fost 

organizate  10 sărbători ale soţilor care au împlinit 50 ani de căsătorie și o familie care 

a împlinit 60 de ani de căsnicie. Omagiaţii au fost felicitaţi la primărie sau la domiciliu 

cu frumosul jubileu, fiindu-le înmînate flori, ajutor financiar, s-au făcut  fotografii. Ei 

au semnat în Cartea de onoare a Primăriei Ialoveni. 

 

Anul acesta la Ialoveni Ziua Copilului a fost organizată împreună cu Ziua Energiei, o 

sărbătoare europeană prin care se promovează energia verde, pentru un mediu curat. 

Este al patrulea an consecutiv când aducem Ziua Europeană a energiei în orașul nostru, 

care este cunoscut la nivel național prin proiectele reușite din domeniul energiei 

durabile.  

 

Deja al patrulea an consecutiv, în luna august marcăm Ziua Diasporei, un eveniment 

frumos organizat în colaborare cu Diaspora și A.O “Asociația Perspective Comunitare 

Ialoveni”. 

 

XI. Segmentul protecție socială, persoane în etate și defavorizate 

 

Acest segmet prezintă o atenție sporită pentru echipa noastră. Ne străduim să 

soluționăm fiecare cerere parvenită de la persoanele în etate, familiile defavorizate, 

persoane cu dizabilități. În fiecare an la data de 1 octombrie marcăm Ziua 

Internațională a Persoanelor în Etate.  

 

În acest context, echipa Primăriei Ialoveni în comun cu Asociația Veteranilor și 

băștinașii din diasporă am organizat “Un prânz” cald pentru veteranii și persoanelor în 

etate din orașul Ialoveni. La primărie au fost invitați membrii Asociației Nevăzătorilor 

unde le-au fost oferite îndemnizații. În preajma sărbătorilor pascale au fost oferite 

familiilor social vulnerabile pachete sociale, ajutoare material etc. 
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XII. SCITL – Serviciul Colectare Impozite și Taxe Locale 

 

Pentrul anul fiscal 2019 au fost distribuite avize pentru impozitul funciar al 

persoanelor fizice, în număr de 13000. Avizele au fost remise către contribuabili în 

termenul stabilit de legislaţie. 

 

Restanţa impozitului funciar al persoanelor fizice la data 01.01.2019, constituie 

302576 lei. Calculul impozitului funciar pentru anul 2019 constituie 1 486 547 lei. 

S-a acumulat în total suma de 1573440 lei (88,3 %). Nu au fost achitate impozitele în 

sumă de 215683 lei (11,7 %). 

 

Contribuabilii cu datorii au fost suplimentar informaţi de restanţele lor prin telefon, 

reţele de socializare sau prin scrisori simple şi recomandate. Au fost depistate bunuri 

imobile neevaluate şi întroduse în calcul. S-au efectuat corectări prin operaţiuni 

manuale din SIA Cadastru. 

 

Specialiștii din acest domeniu au consultat cetăţenii în problemele perceperii fiscale, a 

impozitului pe bunurile imobile, au examinat petiţiile cetăţenilor în domeniul 

perceperii fiscale și a impozitului funciar. 

Pe perioada anului 2019 au fost eliberate şi înregistrate 2900 adeverinţe, fiecare 

solicitant a fost verificat în parte cu achitarea impozitului pe bunurile imobiliare. 

 

XIII. Compartimentul juridic 

 

La capitolul acțiuni în judecată - a fost asigurată reprezentarea juridică a instituției 

(Primarul orașului Ialoveni și Consiliul orășenesc Ialoveni) în fața instanțelor 

judecătorești naționale: Judecătoria Hîncești sediul Ialoveni, Judecătoria Cimișlia, 

Judecătoria Anenii Noi, Judecătoria Chișinău sediul Centru, Judecătoria Chișinău 

sediul Râșcani, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, Curtea de Apel Chișinău, 

Curtea Supremă de Justiție, în litigii: Civile, Administrative, Contravenționale, Penale 

ce au avut ca obiect: anularea actelor administrative (dispoziții ale primarului, decizii 

ale consiliului orășenesc Ialoveni, ordine de repartiție, litigii ce decurd din dreptul de 

proprietate asupra bunurilor, încasarea prejudiciilor, înlăturarea obstacolelor și 

evacuarea persoanelor, anularea contractelor de vînzare-cumpărare, stabilirea 

hotarelor juridice, privind accesul la informații, obligarea de a emite acte  
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administrative, încasarea penalității, cu privire la privatizarea bunurilor imobile, 

demolarea construcțiilor neautorizate, încălcarea drepturilor la vecinătate, încasarea 

cheltuielilor de judecată, anularea certificatelor de moștenitor, decăderea din drepturi 

părintești, constatarea faptelor juridice. 

La nivelul compartimentului menționat s-au desfășurat și alte activități specifice, 

respectiv: întocmirea de acțiuni (cereri de chemare în judecată, cereri de apel, recurs, 

revizuire, referințe, susțineri verbale, demersuri) și formulate apărări în dosarele aflate 

pe rolul instanțelor judecătorești în care instituția a fost parte. În total sunt examinate 

în instanțele de judecată un număr de 60 de acțiuni care sunt pe rol, la care se mai 

adaugă un număr de 20 de acțiuni suspendate în instanța de judecată pînă la 

finisarea acțiunilor concise. 

 Specialistul din cadrul acestui serviciu a participat la expertizele tehnice dispuse în 

cauzele civile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a participat la expertize în cadrul 

spitalului clinic de psihiatrie asupra copiilor minori, a asigurat consultanță juridică a 

salariaților instituției precum și cetățenilor care s-au adresat administrației publice 

locale pe probleme juridice. 

Comisia Administrativă de pe lângă Primăria Ialoveni 

Astfel, în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 208 din 17.11.2016 Privind 

modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-

XVI din 24 octombrie 2008 și implementarea în practică pe teritoriul orașului Ialoveni 

a prevederilor art. 417, 42310 din Codul contravențional al Republicii Moldova, art. 29 

alin. (1) lit. m1), t), alin. (2), art. 32 alin. (1), (11), (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, în cadrul administrației publice 

locale au fost numiți un număr de 5 agenți constatatori pe domeniile de activitate, fiind 

aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 04/26 din 08 iunie 2017 modele 

de procese-verbale contravenționale. 

Consilierul juridic a participat pe parcursul anului la mai multe ședințe ale comisiei 

administrative, în număr de 6 ședințe, unde a întocmit și pregătit materialele pentru 

ședință în calitate de secretar al comisiei, la care au fost examinate procese-verbale și 

materialele contravenționale în baza art. 154, 179, 181, 273 alin. (9), Cod 

Contravențional al Republicii Moldova, parvenite de la Inspectoratul de Poliție  

 

 



15 
 

 

 

Ialoveni, cu privire la: încălcarea regulilor de comerț, comențul stradal ambulant pe 

teritoriul orașului Ialoveni, încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor, încălcarea 

regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale, construcţii 

neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente, încălcarea regulilor de 

asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale, în total 33 de materiale 

contravenționale unde au fost aplicate sancțiuni sub formă de amendă conform 

legislației în vigoare. 

Notificări  

 În baza Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la  comerțul interior, privind 

activitatea de comerț și/sau de prestări servicii pe teritoriul orașului Ialoveni au fost 

recepționate, întocmite și eliberate un număr de 79 Notificări persoanelor juridice și 

41 persoanlor fizice de pe teritoriul orașului Ialoveni care practică activitate de comerț 

sau prestări servicii, au fost efectuate deplasări de control agenților economici de pe 

teritoriul orașului privind monitorizarea acestora la capitolul respectarea legislației în 

vigoare și respectarea sortimentului prevăzut în Notificarea depusă. 

Materiale pentru ședințele Consiliului orășenesc Ialoveni 

 Pe parcursul anului au fost elaborate și verificate un număr impunător de proiecte de 

decizii, regulamente pentru ședințele Consiliului orășenesc Ialoveni, precum și a fost 

respectată consecutivitatea executării și îndeplinirii acestora, în conformitate cu 

respectarea legislației în vigoare, precum și acordată asistență consilierilor în cadrul 

participării la ședințele consultative de specialitate de pe lângă consiliul oășenesc 

Ialoveni. 

Contracte de arendă, locațiune 

 Au fost întocmite, executate și contrasemnate un număr mare de contracte, precum: 

contracte de achiziții publice, acorduri adiționale de modificare a contractelor de 

arendă și locațiuni existente, precum și monitorizarea respectării legislației în vigoare 

de către persoanele fizice și juridice a prevederilor contractelor, expediate 

demersuri persoanelor fizice și juridice privind plata pentru arendă a terenurilor. 
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Impozitul funciar 

 În partea colectării impozitelor pentru bunurile imobile au fost întocmite somații, 

demersuri, cereri către persoanele fizice și juridice privind achitarea în termen a 

impozitului pentru bunurile imobile, precum și expediate demersuri către Direcția 

deservire fiscală Ialoveni, cu privire la executarea silită în vederea respectării 

prevederilor art. 193, 195 alin. (2), art. 252, 265 alin. (1) Cod Fiscal al Republicii 

Moldova, art. 11 lit. p) al Codului de Executare al RM. 

Petiții și demersuri 

  La acest compartiment în conformitate cu prevederile Codului Administrataiv, au fost 

examinate un număr de 95 de petiții, cu privire la eliberarea informațiilor, prezentarea 

actelor, soluționarea plângerilor, toate au fost examinate în termen. 

XIV. Aspecte de colaborare cu organul deliberativ (Consiliul Orășenesc) 

Pe parcursul perioadei de referință cu majoritatea consilierilor locali s-a atestat o 

conlucrare bună, în unele cazuri au fost divergențe și opinii diferite. O atribuție 

importantă a întregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor de 

acte normative locale adoptate sau emise de autoritățile locale, precum și susținerea 

materialelor în plenul ședințelor de consiliu local.  

În anul 2019 au fost convocate 8 ședinte ale consiliului orășenesc, dintre care 3 

extraordinare și una de constituire a Consiliului. Au fost adoptate un numar de 122 

decizii importante pentru locuitorii orașului, inclusiv aprobarea bugetului pentru anul 

2020.  

Conlucrarea eficientă cu membrii Consiliului orășenesc au un impact important în 

activitatea administrației publice locale și este de menționat că Primăria organizează în 

permanență diferite activități cu participarea consilierilor (ieșirea în teritoriu și discuția 

cu orășenii pe diverse probleme, desfășurarea consultărilor publice, ședințe cu teme 

problematice din localitate, consultarea în cazuri excepcionale, etc). Urmează să 

stabilim împreună frecventarea cursurilor de perfecționare la Academia de 

Administrare Publică a funcționarilor Primăriei și consilierilor. 
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XV. Interacțiunea Primar – cetățeni, asigurarea transparenței decizionale 

 

Pentru mine în calitate de Primar este foarte important să reușesc a menține un contact 

permanent cu toți locuitorii, astfel ca să facem schimb de informații operative și să ne 

consultăm reciproc. 

 

Întocmirea și prezentarea Raportului privind activitatea pe parcursul unui an de mandat 

tot este un exercițiu, determinat de preocuparea mea de a avea o reală deschidere și 

transparență față de ialoveneni. Consider că informația prezentată în Raport poate oferi 

locuitorilor orașului Ialoveni o imagine generală asupra activității desfășurate și 

modului de rezolvare a  problemelor orașului. 

 

La capitolul transparență și interacțiune cu cetățenii, Primăria orașului Ialoveni fost 

menționată în cadrul galei Bunelor Practici, de către IDIS Viitorul. 

Absolut toate ședințele Consiliului Orășenesc, consultările publice, ședințele 

comisiilor etc. sunt difuzate online pe pagina web și pagina de facebook a Primăriei. 

 

XVI. Colaborare cu partenerii de dezvoltare 

 

O preocupare permanentă a echipei Primăriei este promovarea imaginii localității 

noastre, stabilirea parteneriatelor și obținerea de noi proiecte de finanțare. 

Pentru a ne menține vectorul de oraș european, am reușit a stabili relații constructive 

cu mulți parteneri internaționali și naționali de dezvoltare (PNUD Moldova, USAID; 

Biroul de Cooperare al Elveției, Ambasada Elveției, Ambasada Franței, Ambasada 

Ungariei, Belorusiei, Lituaniei, Casa Regală a României, Organizația Internațională 

pentru Migrație, Consiliul Europei. 

 

Am avut onoarea să avem oaspeți din Republica Populară Chineză, care reprezintă 

parteneri de dezvoltare foarte importanți pentru orașul nostru. În cadrul vizitei s-a 

discutatat despre continuarea relațiilor de cooperare a orașului Ialoveni cu unele 

localități din RPC în diverse domenii – economice, culturale, sociale,ș.a., inclusiv 

construcția unui parc fotovoltaic, a instațiilor eoliene și stabilirea terenurilor pentru 

amplasrea acestora. 

 

Grație colaborării eficiente cu partenerii de dezvoltare, Primăria Ialoveni a atras în 

acest scop noi investiții prin intermediul Proiectului ”Sprijinirea administrației 
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publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin 

dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, coordonat cu Ministerul Investițiilor și 

Dezvoltării din Polonia și Reprezentanța Fundației Solidarity FundPL în Moldova. 

Costul total al proiectului este de circa 2, 473 milioane lei, contribuția Primăriei 

Ialoveni fiind de circa 1, 353 milioane lei. Clădirea Școlii de Arte și a Bibliotecii 

Publice din orașul Ialoveni a căpătat un nou aspect urmare lucrărilor de renovare: s-au 

efectuat lucrări de schimbare a acoperișului, termoizolarea pereților, schimbarea 

geamurilor, amenajarea teritoriului etc.  

 

Primăria or. Ialoveni în parteneriat cu IDIS „Viitorul” a lansat în anul 2019 proiectul 

„Bugetarea participatică – instrument eficient pentru participarea cetățenească 

în Moldova”. Din cele 13 proiecte propuse de ialoveneni, declarate eligibile și intrate 

astfel în etapa de vot, proiectul care a acumulat cele mai multe voturi din partea 

cetățenilor este „Amenajarea unui teren sportiv multifuncțional pe strada Păcii” care a 

acumulat în total 319 voturi. Terenul sportiv multifuncțional va fi amenajat cu spații 

speciale pentru practicarea fotbalului, baschetului și voleiului pentru toți cetățenii care 

trăiesc în acest sector și ceilalți locuitori ai orașului Ialoveni. Proiectul urmează a fi 

finalizat în luna mai 2020. 

 

Grație Acordului de cooperare între orașul Buftea, Județul Ilfov, România și Primăria 

orașului Ialoveni, a fost implementat un alt proiect frumos „Dotarea orașului 

Ialoveni c trenuleț rutier de agrement”. 

 

Un proiect de succes în cadrul cooperării transfrontaliere Moldova-România-Belgia, 

un lot de 88 biciclete donate de către partenerii noștri din cadrul Asociației 

Meetjesland-Moldova. Bicicletele au fost repartizate în cele patru instituții de 

învățământ din or. Ialoveni. 

 

Un alt proiect important a fost realizat cu privire la schimbul de experiență a 

profesorilor școlii de arte Ialoveni cu colegii săi din Eklo, Belgia. Toate aceste 

activități sunt desfășurate cu scopul dezvoltării unor parteneriate durabile și atragerea 

de noi resurse în orașul Ialoveni. 

 

 


