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O bună experiență
de conlucrare
între APL și cetățeni

Cu susținerea partenerilor Primăriei Ialoveni, a consilierilor orășenești și locuitorilor blocului din str. Petru
Ștefănucă 34, s-a reușit renovarea acoperișului clădirii,
care era grav avariat. Comisia situații excepționale din
orașul Ialoveni a examinat problema și s-a intervenit pentru a depăși avarierea blocului (ploille și scurgerile de apă
au afectat foarte grav întreaga clădire). Finalizarea lucrărilor a fost și un prilej de întâlnire și comunicare cu locuitorii. Lucrurile bune se fac întotdeauna cu oamenii

Dragi ialoveneni și prieteni
ai orașului nostru!
Pentru că ne dorim o mai
bună transparență a activității
administrației orașului, echipa Primăriei Ialoveni vine cu
o nouă inițiativă: lansarea bu-

letinului informativ, prin intermediul căruia să punem
la dispoziția Dumneavoastră
informații de interes pentru localitatea noastră și, de asemenea, să Vă încurajăm a participa mai activ în viața orașului.
Vrem să asigurăm dreptul
Dumneavoastră la o informare corespunzătoare despre
activitățile administrației publice locale și, în același timp,
sa construim încrederea între
Primăria Ialoveni şi cetăţenii
noștri.
Fiind informați, Dumneavoastră puteți ajuta administraţia orașului să identificăm mai
exact nevoile comunităţii, să
abordăm împreună problemele
şi oportunităţile într-un mod
creativ. Noi suntem siguri, că

cetățenii din orașul Ialoveni au
un cuvânt important de spus în
procesul de administrare a treburilor localității noastre.
Pe această cale vrem să mai
oferim o alternativă de informare, astfel ca și cetățenii, care
nu au acces la alte surse de informare, inclusiv electronice,
să fie conectați la viața orașului
Ialoveni.
Vă îndemn să urmăriți buletinele informative ale Primăriei Ialoveni și nu ezitați a ne
prezenta sugestiile Dumneavoastră pentru îmbunătățirea
activității!
Cu respect,
Sergiu Armașu,
Primarul orașului Ialoveni

Echipa Primăriei Ialoveni,
menționată de Guvernul
Republicii Moldova

Cu prilejul „Zilei autonomiei locale și a lucrătorilor din administrația
publcă locală” Guvernul RM a conferit dlui Sergiu ARMAȘU, primarului orașului Ialoveni, Diploma de gradul întîi pentru merite și succese
deosebite în domeniul de activitate.
Diploma este semnată de Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova.

Consiliul local s-a întrunit
în prima ședință din 2017

În ziua de 20 ianuarie
a avut loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc
Ialoveni prezidată de Eugen Luca, consilier PPE.
Aleșii locali au
adoptat decizia prin
care bugetul orașului
Ialoveni a fost corelat
cu bugetul de Stat în
conformitate cu legea
bugetului pentru anul
2017 și a alocat peste
un milion de lei pentru lucrări ce țin de
construcția rețelelor
de apă și canalizare.
Din fondul de rezervă al orașului au fost
alocați peste 60 mii de
lei în calitate de ajutoare materiale pentru
veteranii
războiului
din Afganistan și veteranii războiului din
regiunea Transnistreană. Printre proiectele
care au primit vot pozitiv au fost chestiuni
legate de procedura

cadastrală pentru unele terenuri, scutirea de
plata pentru rezervarea locului în cimitir,
aprobarea statelor de
personal pentru angajarea unei persoane
care să se ocupe de
proiectele la care participă Primăria, precum
și acordarea terenului pentru construcția
unei noi țevi de canalizare orășenească. Totodată, urmează să fie
începute lucrările de
proiectare a colectorului central de canalizare care va fi tras de-a
lungul străzii principale a orașului.
Propunerea de a
majora taxa pentru
amenajarea teritoriului de la 100 la 150 de
lei anual pentru fiecare
angajat a fost din nou
respinsă de majoritatea consilierilor, lipsind astfel bugetul lo-

Consilierii întruniți în prima ședință din an

cal de surse financiare
suplimentare care ar
putea fi folosite la dezvoltarea infrastructurii
localității.
Dezbaterile au fost
stârnite din nou de
tarifele pentru serviciile prestate de ÎMGL
Ialoveni, chestiunea
fiind discutată anterior la două ședințe
al Consiliului local,
iar propunerea de a
majora tarifele a fost
respinsă de consilieri.
Deasemenea a fost

respinsă în mod repetat propunerea de a
vinde la licitație unele
autospeciale din proprietatea primăriei și
propunerea de a cere
de la solicitanții de autorizări de construcție
un document privind
încadrarea urbanistică
a viitoarelor clădiri.
Ședința Consiliului orășenesc Ialoveni
poate fi vizionată pe
pagina web a Primăriei
Ialoveni www.ialoveni.
md.
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Ambulanța donată de
partenerii belgieni
Primăriei Ialoveni,
transmisă Serviciului
Medicină de Urgență

Ambulanța donată SAMU Ialoveni

Primăria orașului Eeklo, Regatul Belgiei
(primar Koen Loete) a donat orașului Ialoveni
o ambulanță dotată cu echipamentul necesar
pentru acordarea primului ajutor medical în
situații excepționale. Donația a fost posibilă
grație relațiilor de prietenie între Primăria
Ialoveni și Primăria comunei Tomești, România (Primar Timofte Stefan), colaborării
transfrontaliere moldo-româno-belgiene în
cadrul Asociației Meetjesland-Moldova, cu
susținerea doamnei Elena Dragan și Paul Goemaere, Președintele Asociației MeetjeslandMoldova.
Evenimentul de transmitere a ambulanței
a avut loc într-o atmosferă solemnă în cadrul
edificiului Primăriei orașului Ialoveni. La eveniment au fost prezenți partenerii din România, reprezentanții instituțiilor publice din
orașul Ialoveni, angajații Substației Asistență
Medicală Urgentă Ialoveni (SAMU), precum și
cetățenii.
Primarul or. Ialoveni Sergiu ARMAȘU, în
numele ialovenenilor a mulțumit tuturor celor
care au contribuit la obținerea acestei donații
utile pentru localitate și raionul Ialoveni,
menționând că relațiile de prietenie se materializează în fapte concrete. Partenerii din
România au asigurat reprezentanții Primăriei
Ialoveni și cetățenii urbei că colaborarea transfrontalieră va contribui și cu alte donații, atât
pentru Spitalul raional Ialoveni, cât și pentru
alte servicii de intervenție urgentă din teritoriu.
Radu Chilaru, viceprimarul or.Ialoveni a
înmînat cheile și actele pe autospecială domnului Nicolae Lozovan, șeful SAMU Ialoveni,
care împreună cu echipa de medici au preluat
ambulanța.
El recunoaște că donația este binevenită, deoarece din cele zece ambulanțe existente, doar
șase sunt în prezent funcționale și deseori cu
greu fac față numărului mare de solicitări.

Audiența cetățenilor:
Sergiu ARMAȘU, primar - în fiecare zi
de luni de la ora 14.00 până la 19.00
Radu CHILARU, viceprimar, în fiecare
zi de luni 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

Vizita ambasadoarei Marii Britanii,
Lucy Joyce, la Primăria Ialoveni

În ziua de 22 februarie, Excelența Sa,
Doamna Lucy Joyce,
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Marii
Britanii în Republica
Moldova a efectuat o
vizită de lucru la Primăria orașului Ialoveni.
În cadrul întâlnirii,
Sergiu Armașu,
primarul orașului Ialoveni, a prezentat cele
mai recente inițiative
ale echipei locale, a informat despre proiectele implementate și
activitățile planificate.
Excelența Sa, Doamna Ambasadoare s-a
interesat despre problemele autorităților publice locale în contextul
descentralizării, cooperarea cu administrația
publică centrală, con-

strângerile în procesul de accesare a fondurilor naționale și
internaționale, alte probleme ce determină calitatea vieții cetățenilor
la nivel local.
În context, Doamna
Ambasadoare a încurajat echipa Primăriei
Ialoveni să asigure o
bună transparență în
activitatea desfășurată.
La fel, Doamna
Ambasadoare a vizitat
Gimnaziul “Grigore Vieru” din orașul Ialoveni,
care are un parteneriat
de colaborare cu Centrul Agape și partenerii
lor britanici, inclusiv
gimnazii și licee din
orașul Abingdon. Împreună, ei oferă diverse
programe educaționale
pentru copii, inclusiv
pentru cei din familii
social vulnerabile.

Ambasadoarea Marii Britanii, în vizită la Primăria Ialoveni

Legăturile
strânse
dintre Marea Britanie și
Moldova la nivel comunitar au fost reflectate in
cadrul acestei vizite.
De menționat, că
Guvernul
Britanic
susține inițiativele regionale prin intermediul
Fondului pentru Suport
Strategic, care a fost
lansat recent, ca parte a
Fondului Britanic pen-

tru Buna Guvernare.
Primăria
Ialoveni
este deschisă pentru
dezvoltarea unei cooperări multilaterale cu
partenerii internaționali
și suntem foarte recunoscători pentru disponibilitatea de comunicare și colaborare din
partea Doamnei Ambasadoare a Marii Britanii
Lucy Joyce.

Reprezentanții Băncii Mondiale –
oaspeți ai Primăriei Ialoveni

Experții Băncii Mondiale (BM) au vizitat primăria Ialoveni în scopul
discutării conceptului
viitorului Proiect în domeniul înregistrării, evaluării funciare și impozitării locale, finanțat de
către Banca Mondială.
Proiectul respectiv este
foarte important pentru
toate primăriile din țară
în vederea sporirea veniturilor locale, valorificarea potențialului economic și administrarea
eficientă a patrimoniului
din domeniul public privat.
Autoritățile locale ratează multe venituri, care

ar putea fi îndreptate pentru îmbunătățirea serviciilor prestate cetățenilor,
pe motiv că în Republica
Moldova nu sunt finalizate toate inițiativele în
domeniul administrării
funciare, există erori în
sistemul cadastral și nu a
fost efectuată reevaluarea
bunurilor imobile.
De asemenea, o parte
a terenurilor din proprietate publică necesită a fi
delimitate și înregistrate
în Registrul bunurilor
imobile.
Inițiativa dată este
sprijinită integral și
de către Congresul
Autorităților Locale din

Experții BM, oaspeți ai Primăriei Ialoveni

Moldova, care a promovat intens necesitatea
unor intervenții, astfel ca
să fie extinsă baza pentru
veniturile primăriilor.
Primarul
Sergiu
Armașu consideră că
Proiectul Băncii Mondi-

ale va avea o contribuție
esențială
pentru
îmbunătățirea administrării bunurilor patrimoniale la nivel de primării.
Totodată, se contează pe o
aplicare pe scară mai largă a serviciilor electroni-

Orașul Ialoveni premiat pentru cele mai bune practici
IDIS „Viitorul” a
totalizat
rezultatele concursului ”Cele
mai bune practici ale
autorităților publice
locale din Moldova
care au fost implementate în perioada
2014-2015”. În cadrul
ceremoniei Naționale
de Premiere a Celor
Mai Bune Practici au
fost decernate 15 certificate de participare,
13 mențiuni, opt premii de gradul III, șapte
premii de gradul II și

șapte premii de gradul
I.
La Secțiunea: Managementul performant
al serviciilor publice
locale Premiul I a fost
înmânat
Primăriei
orașului Ialoveni pentru pictarea stațiilor
de călători. Practicile
pozitive premiate s-au
implementat datorită
efortului individual al
fiecăruia și pentru că a
existat o legătură puternică între comunitate
și primărie, pentru că

oamenii s-au gândit la
îmbunătățirea calității
vieții.
La partea festivă a

evenimentului a participat corul de copii „Albinuțele” de la
Școala de Arte Ialoveni.
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Primii copii din
Sărbătorile, însoțite de acte de caritate
Ialoveneanca Svetlana Sainsus și echipa sa din organizația de caritate (http://www.caritate.md/),
anul 2017, născuți recunoscuți
pentru faptele de binefacere și susținere a celor mai defavorizate familii, au donat mai
multe
bunuri
de primă necesitate, cadouri pentru copii, produse alimentare, care au fost repartizate
în orașul Ialoveni cu ajutorul grupurilor
mobile din cadrul Primăriei Ialoveni la 30 de familii vulnerabile din localitate.
Produsele cumpărate cu contribuția companiei „ Balkan Pharmaceuticals”, din donațiile moldovenilor
din tara si din diasporă, precum și cadourile pentru copii din partea Primăriei au ajuns la destinație.
Primăria Ialoveni aduce sincere mulțumiri și exprimă recunoștință partenerilor din organizația caritate.md, doamnei Svetlana Sainsus, care a organizat această campanie de caritate pentru locuitorii orașului
Ialoveni. Ea a fost inițiatoarea și promotoarea a mai multor acțiuni de caritate pentru ialoveneni și de
fiecare dată reușeste să aducă bucurii în ochii celor mai triști.

De sărbătorile de Crăciun, stil vechi, la maternitatea din localitate au apărut pe lume două fetițe
adorabile care au adus multă bucurie în familiile
soților Grigoreț și Mihai.
Conducerea Primăriei Ialoveni a felicitat tinerele mame cu nașterea bebelușilor și le-au înmânat un
suport financiar din partea administrației publice
locale. Primarul Sergiu Armașu a remarcat atitudinea profesionistă, dedicația colectivului maternității
în serviciul tinerilor familii și condițiile foarte bune
de activitate a instituției, a mulțumit medicilor, asistentelor medicale, tuturor celor care contribuie la
creșterea unei generații sănătoase în orașul Ialoveni.
Copiii sunt adevărata bogăție a orașului nostru și fiecare nou născut este așteptat cu drag!

„Nunta de aur”,
sărbătoare de familie

Soții Gheorghe și Nina Plămădeală din orașul
Ialoveni au marcat un frumos jubileu – 50 ani din
ziua nunții. Cu acest frumos prilej ei au fost invitați
la primărie unde au primit felicitări din partea rudelor, prietenilor și administrației publice locale în
persoana viceprimarului Radu Chilaru. Sărbătoriții
au semnat în Cartea de onoare a omagiaților care este
începută din anul 2002 și conține semnăturile și fotografiile soților care au marcat acest frumos jubileu
de familie.

Surpriză pentru membrii
Consiliul Veteranilor

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă membrii Consiliului Veteranilor din orașul Ialoveni au fost felicitați
în mod inedit de către băștinașii migranți peste hotare și colectivul Primăriei Ialoveni.
Veteranii au primit felicitări și colete cu produse alimentare pentru masa de sărbătoare, transmise de
doamna Tatiana Nogailîc, migrantă din raionul Ialoveni în Italia, care este o persoană foarte activ implicată în acțiunile de caritate și nu ezită niciodată să-și aducă contribuția pentru a-i ajuta pe cei de acasă,
din Moldova, în special pe cei din Ialoveni.
Sincere mulțumiri doamnei Tatiana Nogailîc din partea Primăriei Ialoveni și a Asociației Veteranilor,
pentru clipele de bucurie aduse acestor persoane în etate (au fost transmise produse alimentare și distribuite 27 de colete).
În contextul inițiativei respective, veteranii au avut parte și de un concert din partea copiilor și a colectivului grădiniței nr.5 „Licurici”.

Ecoul războiului din Afganistan

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR
Primăria orașului Ialoveni Vă aduce la
cunoștință că poate fi achitat impozitul funciar pentru terenurile aflate în extravilanul
localității (cota, grădini) pentru anul fiscal
2017. Până la 31 iunie 2017 acest impozit se
achită cu reducere de 15%, cota de impozitare nu s-a modificat. Achitarea impozitului se efectuiază la primărie, biroul 106, în
fiecare zi lucrătoare, ora 08.00-17.00. Pauza
de masă: 13:00 - 14:00.
Informații suplimentare la telefonul:
0268 225560

La 15 februarie s-au
împlinit 28 de ani de
la retragerea trupelor
sovietice din Afganistan. Cu această ocazie,
Primăria orașului Ialoveni a organizat un miting de comemorare a
celor căzuți în luptă la
complexul memorial, la
care au participat veteranii războiului din Afganistan, reprezentanți
ai instituțiilor și organizatiilor, elevii LT
”Andrei Vartic”.
Cei care au luat
cuvîntul la miting – Sergiu ARMAȘU, primarul
or.Ialoveni, Nicolae COJOCARU, președintele
Asociației veteranilor

războiului din Afganistan din or.Ialoveni, Iurii
FRECĂUȚAN,
vicepreședinte al Uniunii
raionale a veteranilor
războilui din Afganistan, Mihail BOSTĂNICĂ, veteran al războiului din Afganistan,

Valentina
SACARA,
directorul LT ”Andrei
Vartic”, au menționat,
că acest război inutil a
secerat mii de vieți ale
tinerilor ostași trimiși
să îndeplinească o misiune
internațională.
Participanții la mi-

ting au ținut un minut
de reculegere pentru
cei căzuți în luptă și
au depus flori la monumentul
ostașilor
internaționaliști și la
monumentul lui Petru
Sănduță din scuarul LT
”Andrei Vartic”.
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Ialoveni - gazda Turneului Internațional În memoria poetului
la lupte greco-romane
Grigore Vieru
La
Turneul
internațional la lupte
greco-romane, ediția a
XVIII-a, desfășurat în
Ialoveni, au participat
peste o sută de tineri
sportivi din Republica
Moldova și România.
Arbitrul principal al
competițiilor a fost Ghenadie Balaur, ialovenean

stabilit cu traiul în Canada, triplu campion al
Canadei, arbitru de categorie internațională, a
revenit la baștină și a dirijat acțiunile brigăzii de
arbitri. De asemenea, salteaua pe care s-au duelat
luptătorii a fost donată de
fratele lui Ghenadie, Igor
Balaur, ialovenean stabilit

si el peste hotarele țării,
în Franța.
Turneul s-a desfășurat
în sala Școlii de sport din
Ialoveni și a fost organizat de Primăria Ialoveni,
Consiliul raional și Școala
sportivă.
În cadrul competițiilor,
ialovenenii s-au remarcat
cu rezultate frumoase:

Tabacaru Ghenadie –
I loc, Bolocan Adrian și
Spivacenco Cristian – locul II, Lavric Mihai, Cocerva Dumitru, Lebădă
Cristian și Scripnic Dumitru – locul III. Echipa
României are 2 campioni.
Învingătorii Turneului
au fost menționați cu medalii, cupe și premii.

Sportivii din Ialoveni,
din nou pe podiumul de onoare
- Campionatul raional la tenis de masă
Sportivii ialoveneni
au participat la Campionatul raional la tenis
de masă, ediția 2017,
fiind un concurent puternic pentru cele 16
echipe din localitățile
raionului Ialoveni.
La etapa finală au
concurat patru echipe:

orașul Ialoveni, Bardar,
Costeși, Gancura. Echipa masculină a orașului
Ialoveni s-a clasat pe
primul loc devenind
Campion ai acestor
competiții, iar echipa
femenină a orașului s-a
clasat pe locul doi.
Sprortivii orașului Ialo-

veni au fost felicitați de
Primarul orașului Ialoveni Segiu ARMAȘU și
Președintele raionului
Anatolie DIMITRIU cu
succesele obținute și leau fost înmânate cupe,
diplome, premii bănești.
Componența echipei
orașului Ialoveni:

Stegărescu Doina,
Șavga Alina, Scurtu
Maria, Ilieș Sergiu, Ilieș
Artur, Ștefănucă Victor,
Meșină Mihail, Varzari
Tudor.
Felicitări și noi
performanțe,
dragi
sportivi ai orașului Ialoveni!

- Campionatul raional la volei
La gimnaziul din satul Coștești s-a desfășurat
etapa finală a Campionatului raional la volei
(bărbați) la care au participat 8 echipe învingătoare la etapele zonale.
Conform tragerii la
sorți, au fost formate două
grupe: grupa A – Ialoveni,

Costești, Mileștii Mici,
Horești; grupa B – Bardar,
Malcoci, Rezeni, Văratic.
În grupe jocurile s-au disputat după sistemul circular. Pentru locurile 3 și 4
au concurat echipele din
Bardar și Costești, bărdărenii fiind mai rezultativi
ocupând locul III. Iar pen-

tru locurile unu și doi s-au
luptat sportivii din Ialoveni și Rezeni. Cu scorul
2:0 au învins voleiboliștii
din Ialoveni, devenind
Campioni ai raionului la
volei, ediția 2017.
Iar echipa feminină a
orașului Ialoveni s-a plasat pe locul doi la cam-

pionatul raional la volei,
obținînd titlul de vicecampioană a competițiilor. În
susținerea sportivelor din
orașul Ialoveni a venit
și Artistul Emerit al Republicii Moldova Anatol
Mîrzenco. Felicitări sportivilor noștri pentru încă
o victorie frumoasă!

Filiala „Nicolae Titulescu” ai BPO „Petre
Ştefănucă” Ialoveni a fost gazda unui eveniment
deosebit – un frumos omagiu adus poetului naţional - Grigore Vieru.
Sala a devenit neîncăpătoare pentru public venit să admire momentele muzicale interpretate
pe versurile poetului de fraţii Vasile şi Antonela Gaţapuc (elevi la şcoala primară „Ion Creangă”) şi Dorina Beregoi (LT „Andrei Vartic”) și o
expoziție de pictură a elevilor Școlii de Arte. La
concursul de poezie „Grigore Vieru - Suflet din
sufletul neamului meu” au participat 25 elevi
de la instituţiile de învăţământ din or. Ialoveni.
Învingătorii concursului au devenit: premiu I Chilici Dorina (LT „Andrei Vartic”); locul II l-au
împărţit elevii Turtureanu Ramina şi Crăciun
Cristian (LT „Andrei Vartic”); locul III a revenit
Balacula Vlada (LT „Andrei Vartic”) şi Cojohari
Dana (Gimnaziu „Grigore Vieru”). Tuturor participanţilor le-au fost oferit diplome, materiale
promoţionale şi cadouri.

„VERS ȘI CULOARE” –
expoziție de pictură

O expoziție de desene ale elevilor Şcolii de
arte din Ialoveni, cu genericul „Vers şi culoare”,
ediția a 8-a, a fost vernisată în holul Casei de
cultură din Ialoveni. Expoziția include 28 de lucrări ale discipolilor profesorilor Nina Popescu
şi Victor Guțu.
„Poezia simţită e ca şi înţeleasă” aşa a spus
Grigore Vieru. Vernisajul „Vers şi culoare” vine
sa confirme acest adevar. Abilitatea de exprimare
a sentimentelor este o artă şi Dumnezeu a avut
grijă să ne uşureze aceasta sarcina punând în fiecare om câte un pic de har. Şcoala de Arte are frumoasa misiune să instruiasca copii ce simt în culori şi sunete, să-i inveţe să-şi valorifice talentul.
Expozitia ne ofera posibilitatea să ne scufundăm
în lumea colorata a copilăriei, să vedem, în sensul
direct al cuvântului, cum simt copiii mesajul lăst
de marii poeți ai neamului. În cadrul evenimentului elevii şi-au prezentat lucrarile recitând versuri din care s-au inspirat iar colegii instrumentişti ne-au incântat cu frumoase sclipiri musicale.
Daniela BODORIN,
directorul Școlii de Arte Ialoveni

