REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI
MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45
tel: 0 (268) 2-24-84/2-24-30

ÎNŞTIINŢARE
Prin prezenta, Vă informez, că în temeiul prevederilor art. 16, alin. (1), (3),
(5), (6) ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Dl
,
Primarul oraşului Ialoveni, a emis dispoziția cu nr. 88 din 17 februarie 2021 Cu
privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orășenesc, pentru data de 26
februarie 2021.
Şedinţa va avea loc în sala Casei de Cultură Ialoveni, cu începere de la orele
14:00.
În agenda ședinței sunt propuse următoarele chestiuni:
Atenție! Documentul conţine date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi
efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter
personal.” Pentru încălcarea legii menționate mai sus, persoanele vinovate răspund în conformitate cu legislaţia
civilă, contravenţională sau penală.

1. Cu privire la Raportul de activitate a primarului orașului Ialoveni pentru anul
2020.
Raportor:
, Primarul orașului Ialoveni;
2. Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2020.
Raportor:
, contabil – şef;
3. Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni şi alocarea mijloacelor
financiare.
Raportor:
, specialist principal;
4. Cu privire la aprobarea statului de personal al primăriei orașului Ialoveni.
Raportor:
, secretar al Consiliului orășenesc;
5. Cu privire la modificarea Deciziei nr 05/07 din 11.12.2020 Cu privire la
instituirea Bibliotecii Publice Orășenești pentru copii ”Spiridon Vangheli”.
Raportor:
, secretar al Consiliului orășenesc;
6. Cu privire la stabilirea categoriei bibliotecii publice orășenești pentru copii
„Spiridon Vangheli” pentru anul 2021.
Raportor:
, specialist principal;
7. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice cu strigare din 12.01.2021.
Raportor:
, viceprimar al orașului;
8. Cu privire la scoaterea la licitație publică cu strigare.
Raportor:
, viceprimar al orașului;

9. Cu privire la acordarea scutirii de plată lunară pentru întreţinerea copiilor în
instituţiile preşcolare.
Raportor:directorii grădinițelor de copii din or. Ialoveni;
10. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orășenesc Ialoveni
pentru tr. II a anului 2021.
Raportor:
, secretar al Consiliului orășenesc;
11. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 07/01 din 14.11.2019 „Cu privire la
constituirea comisiilor consultative de specialitate”.
Raportor:
, secretar al Consiliului orășenesc;
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al
Întreprinderii Municipale.
Raportor:
, secretar al Consiliului orășenesc;
13. Cu privire la examinarea rezultatelor auditului și a recomandărilor Curții de
Conturi a Republicii Moldova.
Raportor:
, primar al orașului;
șefii instituțiilor din subordinea Primăriei;
specialiștii din cadrul Primăriei orașuluii Ialoveni
14. Cu privire la examinarea Prescripției Inspecției Financiare.
Raportor:
, contabil – şef;
15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare
a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale și denumirii oficiale sau istorice
a orașului Ialoveni în denumirea întreprinderii și/sau marca de produs și/sau de
servicii.
Raportor:
, specialsit principal;
16. Cu privire la utilizarea toponimicului „Ialoveni” în denumirea Societății cu
Răspundere Limitată.
Raportor:
, specialsit principal;
17. Cu privire la examinarea demersului.
Raportor:
, specialsit;
18. Cu privire la examinarea cererii.
Raportor:
, specialsit principal;
19. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei
de Stat nr. 1304/OT4-54 din 12.01.2021.
Raportor:
,specialist principal;
20. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei
de Stat nr. 1304/OT4-55 din 12.01.2021.
Raportor:
,specialist principal;
21. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei
de Stat nr. 1304/OT4-56 din 12.01.2021.
Raportor:
, specialist principal;

22. Cu privire la radierea ÎM ”Rețele Termice” Ialoveni din Registrul de Stat al
persoanelor juridice.
Raportor:
, membru a comisiei de lichidare;
23. Cu privire la suspendarea unor reglementări ale Regulamentului local de
urbanism și Planului urbanistic zonal pentru sectorul Centru al orașului
Ialoveni.
Raportor:
, specialist superior;
24. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul local de urbanism.
Raportor:
, specialist superior;
25. Cu privire la solicitarea de transmitere a unui teren.
Raportor:
, specialist principal;
26. Cu privire la transmiterea în gestiune a unui teren.
Raportor:
, specialist principal;

27. Cu privire la trecerea bunului imobil din domeniul privat în domeniul
publical UAT Ialoveni și transmiterea în gestiune.
Raportor:
, specialist principal;
28. Cu privire la atribuirea denumirii arterelor de circulație.
Raportor:
, specialist principal;
29. Cu privire la delimitarea terenului.
Raportor:
, specialist principal;

30. Cu privire la rectificarea titlului de proprietate.
Raportor:
, specialist principal;
31. Cu privire la modificarea titlului Deciziei.
Raportor:
, specialist principal;
32. Cu privire la Cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenului
agricol.
Raportor:
, specialist superior;
33. Cu privire la remunerarea secretarului comisiei administrative de pe lîngă
primăria orașului Ialoveni.
Raportor:
, specialsit principal;
34. 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.
Raportor: Preşedintele şedinţei;

Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
23 februarie 2021 orele 15.00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia buget, economie, finanțe și patrimoniu public:
Membri:
1.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
2.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
3.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
5.
, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
6.
, Partidul Democrat din Moldova;
24 februarie 2021, orele 15:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia construcție și industrie, protecția mediului, amenajarea teritoriului, resurse
funciare:
Membri:
1.
, candidat independent;
2. ,
, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
3.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
5.
, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
6.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
7.
, candidat indepemdent.
26 februarie 2021, orele 13:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia învățămînt, protecție socială, sănătate publică și muncă:
Membri:
1.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
2.
, Partidul Democrat din Moldova;
3.
, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
4.
, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
5.
, Partidul Politic ”Șor”.
25 februarie 2021, orele 15:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia juridică, ordinea publică și administrație publică:
Membri:
1.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
2.
, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
3.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
5.
, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
6.
,candidat independent;
7.
, Blocul ACUM Platforma DA și PAS.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/01

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la Raportul de activitate al primarului
orașului Ialoveni pentru anul 2020

Având în vedere Raportul de activitate al primarului orașului Ialoveni pentru
anul 2020, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436/2006 privind
administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act de Raportul de activitate al primarului orașului Ialoveni pentru anul
2020 (se anexează).
2. Se pune în sarcina dlui
, primarul orașului Ialoveni, plasarea
Raportului de activitate pe pagina web a primăriei și pe panourile informaționale.

Întocmit:
Primar al orașului Ialoveni

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/02

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la executarea bugetului oraşului
Ialoveni pentru anul 2020
Examinând raportul prezentat de dna
, contabil – șef, privind
executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2020, în conformitate cu
prevederile art. 29 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, art. 14 alin.
(2) lit. n) al legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală şi având în vedere
avizele ale comisiilor de specialitate, Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act de informația prezentată de dna
, contabil – șef, privind
executarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2020, conform anexelor 1 –
2, care sunt parte componentă a prezentei decizii.
2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul
2020 la venituri în sumă de 47457,7 mii lei (anexa 1) şi cheltuielile în sumă de
44379,1 mii lei (anexa 1 și 2).

Întocmit:
, contabil-șef;
Coordonat:
, specialist principal în planificare;
, specialist principal - jurist;
Avizat:
, Secretar al Consiliului;

Raportul
privind executarea bugetului or. Ialoveni pentru anul 2020
Bugetul or. Ialoveni pentru anul 2020 la partea de venituri și cheltueli a fost aprobat
în sumă de 42935,0 mii lei, fară deficit bugetar.
VENITURI
În bugetul or. Ialoveni pentru anul 2020 au fost încasate 47457,7 mii lei, ceea ce
constituie 102,8 la suta din prevederile bugetului precezat pentru anul respectiv comparativ
cu anul precedent, veniturile s-au majorat cu 1840,3 mii lei.
Veniturile Proprii au fort încasate în sumă totală de 19705,0 mii lei, la nevel de
107,6 la suta față de venitul bugetului precezat, și cu 4782,1 mii lei mai mult fate de anul
precedent.
 taxele locale, realizate în sumă totală de 6832,1 mii lei, la nevel de 95,9 la suta față
de planul precezat pentru anul 2020.
Principalul factor cate a influențat realizarea taxelor locale încasate în perioada menționată,
este impactul economoc negativ asupra mediului de afaceri al pandemiei de COVID-19.
 încasări de la arenda terenurilor au fost încasate în sumă de 67,9 mii lei la nevel
de 70,6 la sută față de planul precezat pe perioada respectivă. De la arenda
terenurilor cu destinație agricolă încasările au fost la nevel de 0.0 la sută.
 încasările de la locațiunea patrimoniului public au fost realizate în sumă totală de
40,5 mii lei la nevel de 92 la sută față de planul precezat pe perioada respectivă.
(Primaria are încheiate contracte de locațiune cu doi agenti economici Asociația
Vînătorilor și SRL Bonicar Plus)
 ipozitul pe venit din salariu a fost realizat în sumă de 12872,8 mii lei, la nivel de
118,0 la sută față de planul precezat pe perioada anului 2020.
Ramâne actuală problema restanțelor fiscale la bugetul orașului Ialoveni. Astfel restantiile
contribuabililor sunt monitorizate doar de Inspetoratul Fiscal, Primăria nu are acces la
sistemul de urmarirea datoriilor a agenților economici.
CHELTUIELI
Partea de cheltuieli a bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2020 a fost executat în suma
de 44379,1 mii lei, ceea ce constituie 88,7 la sută față de planul precezat pe perioada
respectiva. Comparativ cu anul 2019,cheltuielile s-au micșorat cu 555,2 mii lei.
Nivelul de executarea a cheltuielilor a fost influențat de:
 încasarea resurselor colectate de către instituțiile bugetare inclusiv donațiile;
 Nivelul de intrare a resurselor externe de finanțare pentru realizarea proiectelor
(Eficiența energetică, Fondu Ecologic).
În componența cheltuielelor totale executate, partea preponderentă o constituie
cheltuielile de ordin social (învățământul, cultura, protecția socială), cu o pondere de
54,6 la suta sau 24226,9 mii lei.
Cheltuielile ce țin de transportul public și gospodaria drumurilor, executate în sumă de
5089,1 mii lei, le revine ponderea 11,5 la suta din total cheltuieli a bugetului orașului.
Cheltuielile ce țin de gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale s-au
executat în sumă de 11411,7 mii lei și constitue 8,8 la suta din total cheltuieli.
Pentru întreținerea autorităților legeslative și executive a fost cheltuită suma de 3651,4 mii
lei sau 8,2 la suta din cheltuieli total. Ponderea majoră în cadru acestor cheltuieli o dețin
cheltuielile de personal, în suma de 1668,4 mii lei .
Cheltuielile de persona au fost executate în sumă de 17021,1 mii lei și dețin ponderea de
38,4 la suta din totalul cheltuieli, fiind asigurată achitarea cheltuielilor salariale conform

prevederilor legale. Comparativ cu perioada similară a anului 2019, cheltuielile de personal
sunt în creștere cu 191,9 mii lei.
Cheltuielile pentru bunuri și servicii s-au executat în suma de 16720,5 mii lei sau la nevel
de 84,5 la suta fata de planul precezat și deține ponderea de 37,7 la suta din totalul
cheltuielilor.
Cheltuielile pentru reparațiile capitale clădirilor s-au executat în sumă de 1031,0 mii lei la
nevel de 97,1 la sută din prevederile planului precezat (achitarea datoriei la reparația
capitală a fasadei Școlii de Arte începută în anul 2019)
Cheltuielile ce țin de reparații capitale ale construcțiilor speciale au constituit suma de
5231,3 mii lei,fiind executate la nevel de 94,0 la suta din prevederile planului precezat cu
o pondere de 11,5 la suta din totalul cheltuielilor
Cheltuieli ce țin de investitiile capitale s-au executat în sumă de 4281,1 mii lei la nevel de
99,8 la suta din prevederile planului precezat, comparativ cu anul 2019 aceste cheltuieli
sunt la o mica descreștere.
Executarea Bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2020 s-a finalizat cu sold bugetar în
suma de 6946,3 mii lei.
FONDUL DE REZERVĂ
Pentru anul 2020, Fondul de rezervă al bugetului or. Ialoveni a fost aprobat în sumă de
400,0 mii lei. În anul 2020 au fost desfașurate 5 ședinte ale Comisiei de destribuire a
mijloacelor Fondului de rezervă.
În urma examinarii demersurilor, cererilor cetățenilor privind acordarea ajutorului unic, au
fost destribuite mijloace financiare în sumă de 377,8 mii lei.

246,9 mii lei pentru lucrări de curațire a drumurilor în urma ploilor
ambudente.

130,9 mii lei ajutoare unice cetățenilor.
CREANȚE ȘI DATORII
La situația din 31.12.2020, în bilantul bugetului or. Ialoveni au fost înregistrate creanțe în
sumă de 100,5 mii lei datoria parinților față de buget pentu plata grădiniței și Școlii de arte.
La situația de raportare, suma datoriilor înregistrate în bilanțul bugetului orașului constituie
suma de 2185,4 mii lei. Datoria formată în perioada de raportare pe cheltuieli curente va fi
achitată în prima luna a anului curent.
Pe perioada raportată creanțe și datorii istorice nu sunt depestate.
CONTROALE
Pe parcursul anului 2020 primaria or. Ialoveni a fost verificata de Inspecția Financeara,
Curtea de Conturi a republicii Moldova.
Prescripția Inspecției Financiare cu privire la lichidarea iregularităților constatate a fost
luată la control și reținute sumele achitate incorect, pentru cumularea funcțiilor vacante din
cadrul Bibliotecii Publice Orășenești ”Petre Ștefănucă”.
Pentru înlaturarea iregularităților depestate de Curtea de Conturi urmeaza aprobarea unui
plan de acțiuni.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/03

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni
și alocarea mijloacelor financiare
În temeiul art. 26 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, art. 61 alin. (1)
al Legii nr. 181/2004 finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale, Legii bugetului de
stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, art. 14 al.(2) lit. n) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 05/01 din 11.12.2020 „Cu privire la
aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2021 în prima lectură, decizia Consiliului
orăşenesc Ialoveni nr. 05/12 din 11.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni
pentru anul 2021 în a doua lectură”, examinând informaţia specialistului principal pentru
problemele economie, buget şi finanţe dna
, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se modifică decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 05/01 din 11.12.2020 „Cu
privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2021 în prima lectură”,
prin substituirea în text a cifrelor __________
2. Se modifică decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 05/12 din 11.12.2020 „Cu
privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2021 în a doua lectură”,
după cum urmează:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.
4.
5.

Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 1 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 1 la prezenta
decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 3 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 2 la prezenta
decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 6 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 3 la prezenta
decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 7 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 4 la prezenta
decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 8 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 4 la prezenta
decizie.

Responsabil de executarea prezentei decizii se numește dna Galina Savin, contabil-șef al
primăriei orașului Ialoveni.
Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
Controlul asupra executării prezentei decizii revine dlui Sergiu Armașu, primar al orașului.

Înocmit:
Coordonat:

Avizat:

Nota Informativă la Decizia
Nr. 01/03
din 26 f e b r u a r i e 2021
Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni
și alocarea mijloacelor financiare
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. 5,0 mii lei - ajutor material unic cet.
, pentru cerimonia de funeralii a soției.
1.3. 5,0 mii lei - ajutor material unic cet.
, pentru cerimonia de funeralii a soției
(educatoare grădinița de copii „Regina Maria”).
2. Se alocă _______ mii lei din Soldul liber format la 01.01.2021:
2.1.
_______ mii lei - pentru reparația drumurilor;
2.2.
_______ mii lei - pentru reparația curților blocurilor locative;
2.3.
1200,0 mii lei - pentru construcția sistemului de canalizare pe str. Luceafărul și str. Florilor;
2.4.
600,0 mii lei – pentru procurarea autospecială pentru întreținerea drumurilor;
2.5.
650,0 mii lei – contribuția primăriei la Proiectul moldo-slovac ”Apă potabilă în Ialoveni„
2.6.
500,0 mii lei - pentru iluminatul stradal PT;
2.7.
300,0 mii lei – compensare pentru troleibus;
2.8.
120,0 mii lei - compensare pentru ruta locală nr. 1 pentru anul 2021;
2.9.
50,0 mii lei – pentru renovarea monumentului ”Petru Sanduța”;
2.10.
150,0 mii lei – pentru reparația birourilor din sediul Primăriei Ialoveni (demisol – sectorul de
poliție, nivelul I);
2.11.
100,0 mii lei – pentru procurarea mobilierului și altor accesorii;
2.12.
25,0 mii lei – pentru procurarea recuzitei de scenă colectivelor artistice;
2.13.
3,0 mii lei – pentru echipa de handbal Ialoveni;
2.14.
12,6 mii lei – ajutor material unic participanților la războiul din Afganistan (42 persoane x
300 lei).
2.15.
73,2 mii lei – ajutor material unic participanților la războiul din Transnistria (244 persoane x
300 lei).
2.16.
1,0 mii lei – ajutor material unic cet.
pentru fratele decedat în războiul din
Afganistan.
2.17.
1,0 mii lei – ajutor material unic cet.
invalid al războiul din Afganistan.
2.18.
1,0 mii lei – ajutor material unic cet.
invalid al războiul din Transnistria.
2.19.
1,5 mii lei – ajutor material unic de participanților Cernobîl (5 persoane– 300,00 lei);
2.20.
2,0 mii lei - ajutor material unic pentru văduvile participanților la Războiului II Mondial.
(2x1000);
2.21.
50,0 mii lei – pentru procurarea și instalarea utilajului de pază la Școala de arte;
2.22.
50,0 mii lei – pentru procurarea pubelelor la ÎM ”Gospodăria Locativ Comunală” Ialoveni.
2.23.
82,0 mii lei – reparația blocului sanitar la Gimnaziul Grigore Vieru;
2.24.
63,3 mii lei – indemnizație unică pentru funcționarii publici;
2.25.
69,0 mii lei – indemnizația unică pentru consilierii orășenești;
2.26.
20,0 mii lei - ajutor material unic angajaților din sectorul de amenajare a teritoriului;
3. Se alocă 254,3 mii lei din Soldul liber format din resurse colectate la 01.01.2021:
3.1.
88,4 mii lei - pentru cheltuieli curente la Școala de Arte Ialoveni;
3.2.
77,3 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 1 ”Andrieș;
3.3.
22,9 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 3 ”Lăstărel;
3.4.
65,7 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 5 ”Regina Maria;
4. Se majorează suma veniturilor colectate cu 350,0 mii lei pentru alimentația copiilor, la
următoarele instituții:
4.1.
120,0 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 1 ”Andrieș;
4.2.
70,0 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 3 ”Lăstărel;
4.3.
160,0 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 5 ”Regina Maria;
5. Se acceptă 2373,0 mii lei alocate din sursele proiectului moldo-slovac ”Apă potabilă în Ialoveni”.
6. Se alocă 99,3 mii lei din Soldul liber format din sursele proiectului moldo-slovac ”Apă potabilă în
Ialoveni” pentru activitățile din cadrul Proiectului.
Elena Palii, specialist principal în planificare

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/04

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la aprobarea statului de personal
al Primăriei oraşului Ialoveni
Având în vedere volumul mare de sarcini și activități în cadrul primăriei
orașului Ialoveni, recomandările Curții de Conturi a republicii Moldova, în temeiul
prevederilor pct. 27-28 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201/2009
privind punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului public, art. 14 alin. (2) lit. 1) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
D E C I D E:
1. Se aprobă efectivul limită și statele de personal ale Primăriei orașului Ialoveni
în număr de 30,5 unităţi, conform anexei nr. 1.
2. Prezenta decizie se transmite spre avizare statele de personal Cancelariei de
Stat a Republicii Moldova.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
primarul oraşului Ialoveni.

,

4. Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 01/04 din 14 februarie 2020 „Cu
privire la aprobarea statelor de personal ale Primăriei orașului Ialoveni”, se
abrogă.

Întocmit:
, Secretar al Consiliului;
Coordonat:
, viceprimar al orașului;

Anexa nr. 1 la decizia
Consiliului orăşenesc Ialoveni
nr. 01/04 din 26 februarie 2021
Nr.
Denumirea funcţiei
d/o
1.
Primar
2.
Viceprimar
3.
Secretar al Consiliului
4.
Arhitect-șef
5.
Contabil-şef
6.
Specialist principal
7.
Specialist superior
8.
Auditor intern principal
9.
Contabil – superior
10. Contabil
11. Administrator rețea de calculatoare
12. Administrator
13. Conducător auto
14. Îngrijitor încăperi de serviciu
15. Paznic
Total

Secretar al Consiliului

Unitatea
1
2
1
1
1
8
6
1
1
1
1
0,5
1
2
3
30,5

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/05

din 26 f e br u a r i e 2021

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 05/07
din 11.12.2020 ”Cu privire la instituirea Bibliotecii Publice
Orășenești pentru copii ”Spiridon Vangheli”
În conformitate cu prevederile art. 62 – 64 ale Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, art. 29 alin. (1), (3) ale Legii nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se modifică pct. 2 din Anexa nr. 1 a Deciziei nr. 05/07 din 11.12.2020 ”Cu
privire la instituirea Bibliotecii Publice Orășenești pentru copii ”Spiridon
Vangheli”
Se exclude sintagma
2

bibliotecar

262202

F6056

1

262202

F6048

1

și se substituie cu sintagma
2

bibliotecar principal

în rest Decizia nr. 05/07 din 11.12.2020 ”Cu privire la instituirea Bibliotecii
Publice Orășenești pentru copii ”Spiridon Vangheli” și anexa nr. 1 rămâne fără
modificări.
2. Controlul asupra executării prezentei Decizii va fi asigurat de dl Sergiu Armașu,
Primar al orașului.
3. Prezenta decizie se comunică Consiliului raional Ialoveni și intră în vigoare la
data publicării în Registrul de Stat al actelor locale.
Întocmit:
, director bibliotecă
Coordonat:
, contabil – șef;
, specislist principal în planificare;
Avizat:
Secretar al Consiliului

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/06

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la stabilirea categoriei Bibliotecii Publice
Orășenești pentru copii ”Spiridon Vangheli„
pentru anul 2021
În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231/2018
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar
de salarizare în sectorul bugetar, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se stabileşte categoria Bibliotecii Publice Orășenești pentru copii ”Spiridon ”
categoria III pentru anul 2021.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
, Primarul oraşului Ialoveni.

Întocmit:
Coordonat:

Avizat:

, contabil – șef;
, specialist principal
, Secretar al Consiliului

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/07

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la aprobarea rezultatelor
licitației cu strigare
În conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ şi modul de vânzare –
cumpărare a pământului, Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, Procesul –Verbal nr. 01
din 12.01.2021, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă rezultatele licitației cu strigare privind vânzarea bunului imobil din 12
ianuarie 2021, conform tabelului:
Nr.
Amplasarea
d/o
P.V
01. Intravilanul or.
Ialoveni,
construcții

Nr.
Cadastral
5501...

Suprafaţa
(ha)

Preţ
inițial (lei)

Preţ final
(lei)

0,0395 ha

61229,80
lei

73476,00
lei

Cumpărător

2. Se împuterniceşte Dl
, primarul oraşului Ialoveni, de a semna
contractul de vânzare – cumpărare a terenului agricol specificat în pct. 1 din
prezenta decizie.
3. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui
, Primar al orașului Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/08

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la expunerea la licitaţie publică pentru arendă
În conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice, Legea nr.
1543/1998 privind cadastrul bunurilor imobile şi a Regulamentului privind licitaţiile cu
strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.
136/2009, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1.

Se expune la licitație publică cu strigare, pentru arendă, terenul agricol conform
tabelului:

Nr. d/o

1.

2.

Amplasarea
Extravilan or.
Ialoveni

Nr. cadastral
5501...

Suprafaţa
(ha)
2,0

Destinaţia
agricol

Preţ iniţial
(lei)
1614,73
(2%)

Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

Întocmit:
Coordonat:

Avizat:

Notă informativă
Acest proiect de decizie a fost elaborat în urma adresării către Primăria și
Consiliul orășenesc Ialoveni a cetățeanului pentru a lua în arendă două hectare de
teren pentru amplasarea unui parc fotovoltaic.
La ședința anterioară, Consiliul orășenesc Ialoveni a votat delimitarea
terenului, iar proiectul prezentat vine întru clarificarea definitivă a cererii
cetățeanului privind acordarea în arendă a terenului.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/09

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la acordarea scutirii de plata lunară pentru
întreţinerea copiilor în instituţiile preșcolare
În conformitate cu prevederile pct. 5, lit. b) al Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 198/1993 ”Cu privire la protecția copiilor și familiilor social vulnerabile”,
Instrucţiunea Ministerului Educaţiei 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. 1 ”Andrieș”, demersul directorului grădiniței
de copii nr. 3 ”Lăstărel”, demersul directorului grădiniței de copii nr. 5 ”Regina Maria”, în
temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală și având 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. grădinița creșa nr.1 ”Andrieș”:
1.1.1.
, anul naşterii
.2015;
1.1.2.
, anul naşterii
.2017;
1.1.3.
, anul nașterii
.2017;
1.1.4.
, anul nașterii
.2016;
1.1.5.
, anul nașterii
.2017;
1.1.6.
, anul nașterii
.2015;
1.1.7.
, anul nașterii
.2015
1.2. grădiniţa nr. 3 „Lăstărel”:
1.2.1.
, anul nașterii
1.2.2.
, anul nașterii
1.2.3.
, anul nașterii
1.2.4.
, anul nașterii
1.2.5.
, anul nașterii
1.2.6.
, anul nașterii
1.2.7.
, anul nașterii
1.3.

grădinița nr.5 ”Regina Maria”:

.2015;
.2015;
.2015;
.2017;
.2016;
.2015;
.2014.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

, anul nașterii
, anul nașterii
, anul nașterii
, anul nașterii
, anul nașterii
, anul nașterii
, anul nașterii

.2014;
.2014;
.2017;
.2016;
.2015;
.2017;

sursa de acoperire – din alocațiile prevăzute pentru instituția respectivă.
2. Decizia în cauză se aduce spre cunoștință persoanelor vizate și se pune în aplicare
din data publicării în Registrul de stat al actelor locale şi produce efecte juridice
pînă la 31.12.2021.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, dnei
şef.

Întocmit:
Directorii IET
Coordonat:
Avizat:
, Secretar

contabil-

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/10

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la aprobarea Planului
de activitate al Consiliului orășenesc
pentru trimestrul II al anului 2021

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 2021 (se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoștința tuturor persoanelor vizate.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei
secretar al Consiliului orășenesc.

Întocmit:
Președinții comisiilor de specialitate

,

Anexă
la decizia Consiliului orășenesc nr.01/10
din 26 februarie 2021

Planul de activitate
al Consiliului orășenesc Ialoveni
pentru trimestrul II al anului 2021
Nr.
d/o

1.

2.

1.
2.
1.

Chestiuni preconizate pentru a fi
examinate în cadrul ședințelor

Termen de Responsabil de
examinare,
executare
data ședinței
I. ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL
Cu privire
la
modificarea 21.05.2021
,
bugetului orașului Ialoveni şi
specialist
alocarea mijloacelor financiare.
principal
Cu privire la aprobarea planului
21.05.2021
de activitate a Consiliului
, secretar al
orășenesc pentru trimestrul III al
Consiliului
anului 2021.
orășenesc
Ialoveni;
II. ŞEDINŢELE COMISIILOR DE SPECIALITATE
Chestiunile din ordinea de zi a
aprilie-iunie Comisiile de
ședințelor consiliului local
2021
specialitate
Examinarea petițiilor din partea
aprilie-iunie Comisiile de
cetățeniilor.
2021
specialitate
III. AUDIENŢA CETĂŢENILOR DE CĂTRE ALEŞII LOCALI
aprilie –iunie
Președintele
BE ”ACUM„ zi de audiență în prima zi
2021
fracțiunii,
de luni a lunii de la orele 15.00 – 17.00.
, secretarul
Consiliului şi aleşii
locali

Secretar al Consiliului orășenesc

Note

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/11

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 07/01
din 14.11.2019 „Cu privire la
constituirea Comisiilor consultative de specialitate”
În conformitate cu pct. 8 – 10 ale Regulamentului –cadru privind constituirea
şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457/2003, art. 14
alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,

DECIDE:
1. Se modifică:
1.1. pct. 2 subpunctul 2.2 sub subpct. 2.2.5. al Deciziei nr. 07/01 din
14.11.2019 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de
specialitate”, după cum urmează, se exclude sintagma „
”
şi se substituie cu sintagma „
”.

Întocmit:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/12

din 26 f e b r u a r i e

2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcției vacante de administrator
al Întreprinderii Municipale

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 484/2019 pentru
aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 Cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în temeiul cu art. 14
alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul
orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1.
Se aprobă Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al
Întreprinderii Municipale, conform anexei nr. 1.
2.

Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui
, Primar al orașului Ialoveni.

Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/13

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la examinarea rezultatelor
auditului și a recomandărilor
Curții de Conturi a Republicii Moldova
În scopul eficientizării activității Primăriei orașului Ialoveni și a instituțiilor din
subordine și asigurării implementarea recomandărilor formulate de către Curtea de Conturi a
Republicii Moldova în
Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale
orașul Ialoveni încheiate la 31 decembrie 2019, aprobat prin Hotărârea nr. 53 din 25.11.2020;
Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării
patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Ialoveni, aprobat prin Hotărârea
nr. 54 din 25.11.2020
Raportul auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ
preșcolar și școlar, aprobat prin Hotîrârea nr. 79 din 24.12.2020, în temeiul art. 14 alin. (2) lit.
z) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act de:
1.1. Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale
orașul Ialoveni încheiate la 31 decembrie 2019, aprobat prin Hotărârea nr. 53 din
25.11.2020;
1.2. Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului
public la unitatea administrativ-teritorială or. Ialoveni, aprobat prin Hotărârea nr. 54 din
25.11.2020;
1.3. Raportul auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ
preșcolar și școlar, aprobat prin Hotîrârea nr. 79 din 24.12.2020;
2. Se aprobă, conform anexei la prezenta Decizie, Planul activităților privind implementarea
recomandărilor Curții de Conturi a Republicii Moldova.
3. fii instituțiilor din subordine, sepecialiștii din cadrul Primăriei orașului Ialoveni,
nominalizați în Planul activităților privind implementarea recomandărilor Curții de
Conturi a Republicii Moldova, vor asigura executarea activităților expuse în planul sus
indicat în termenii stabiliți și vor prezenta informația primarului orașului Ialoveni privind
rezultatele obținute pentru fiecare măsură în parte, cu anexarea obligatorie a
documentelor justificative, pe suport de hîrtie și în foemat electronic.
4. Controlul executării prezentei Deczii Se pune în sarcina dlui
, primarul orașului
Ialoveni.
Întocmit/Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/14

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la examinarea Prescripției
Inspecției Financiare
În conformitate cu cerințele Prescripției cu privire la lichidarea iregularităților
constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la Primăria orașului Ialoveni,
în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act de Prescripția cu privire la lichidarea iregularităților constatate în
rezultatul inspectării financiare efectuate la Primăria orașului Ialoveni.
2. Executarea prezentei Deczii se pune în sarcina dnei
șef.
3. Controlul executării prezentei Deczii se pune în sarcina dlui
primarul orașului Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

, contabil-

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/15

din 26 f e b r u a r i e

2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul și condițiile de acordare
a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale
și denumirii oficiale sau istorice a orașului
Ialoveni în denumirea întreprinderii
și/sau marca de produs și/sau de servicii

în conformitate cu prevederile cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind
administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1.
Se aprobă Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a permisiunii
pentru utilizarea simbolicii locale și denumirii oficiale sau istorice a orașului
Ialoveni în denumirea întreprinderii și/sau marca de produs și/sau de servicii ,
conform anexei nr. 1.
2.

Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui
, Primar al orașului Ialoveni.

Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/16

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la utilizarea toponimicului „Ialoveni”
în denumirea Societății cu Răspundere Limitată

Având în vedere demersul cet.
înregistrat cu nr. 38 din 29.01.2021
cu privire la acordul privind folosirea denumirii orașului „ Ialoveni”, art. 9 alin. (11)
lit. d) al Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali, prevederile art. 14 alin. (2), (3) al Legii nr. 436/2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite cet.
, domiciliat în orașul Ialoveni str.
, să
utilizeze, toponimicul “Ialoveni”, în constituirea Societății cu Răspundere
Limitată.
2. Transmiterea dreptului de utilizare a acestui toponimic unei alte persoane
fizice sau juridice se efectuiază doar cu acordul Consiliului orășenesc
Ialoveni.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate, contra semnătură
și urmează a fi prezentată la Agenția Servicii Publice.
4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui
principal.

, specialist

5. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui
, Viceprimar al orașului Ialoveni.

Întocmit:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

Proiect de D E C I Z I E
Nr. 01/18

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la examinarea cererii
Având în vedere cererea prealabilă depusă de Cabinetul avocatului ”
”,
înregistrată cu nr. 47 din 25.01.2021 cu privire la anularea deciziei Consiliului orășenesc
Ialoveni nr. 05/25 din 11.12.2020 și emiterea unei decizii cu privire la schimbarea modului
de folosință a terenurilor agricole, luînd în considerare că terenurile care se solicită
schimbarea modului de folosință sunt terenuri agricole (grădini) destinate pentru folosirea
în agricultură a acestora. Conform prevederilor art. 39 Cod Funciar al Republicii Moldova,
ținînd cont de faptul că pe aceste loturi se interzice să se construiască clădiri capitale şi să
se cultive plante multianuale. Doar în caz de necesitate, se pot face construcţii provizorii
de folosinţă personală pentru păstrarea inventarului legumicol şi pentru alte scopuri
gospodăreşti. Subliniind că potrivit Planului Urbanistic General al orașului Ialoveni
aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 06/01 din 19 decembrie 2018,
terenurile menționate sunt terenuri amplasate în zona verde și nu pot fi utilizate pentru
edificarea construcțiilor de orice tip, în temeiul art. 119-121, 124, 126-129, 132, 162, 167
din Codul Administrativ al Republicii Moldova, prevederile art. 14 alin. (1), (2) al Legii
nr. 436/2006 privind administraţia publică, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se ia act de cererea prealabilă, depusă de cabinetul avocatului ”
” în
interesele cet. Trofim Maria cu privire la anularea deciziei Consiliului orășenesc
Ialoveni nr. 05/25 din 11.12.2020 Cu privire la examinarea cererii și emiterea unei
decizii privind schimbarea modului de folosință a terenurilor agricole amplasate în
extravilanul orașului Ialoveni, cu nr. cadastrale 5501........ , 5501............., 5501............,
5501............, 5501............, 550.................. (terenuri cu destinația grădini din zona
verde) și se respinge ca fiind neîntemeiată.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință cabinetului avocatului ”
” personal
contra semnătură și/sau prin intermediul poștei recomandat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
specialist și
, consilier orășenesc, reprezentant al Consiliului
orășenesc Ialoveni în instanțele de judecată.
4. Prezenta decizie poate fi contestată cu cerere de chemare în judecată, depusă la
judecătoria Hîncești sediul Ialoveni, în termen de 30 de zile de la comunicare deciziei,
în corespundere cu prevederile Codului Administrativ al Republicii Moldova.

Către Consiliul orășenesc Ialoveni
De la

, specialist principal

Notă Informativă
Prin prezenta, Vă aduc spre cunoștință faptul că la data de 22.06.2020 cu nr. 223 a
fost depusă cererea cet.
, privind schimbarea modului de folosință a
terenurilor, pentru amplasarea depozitului.
Ulterior, la data de 01.07.2020 cu nr. de ieșire 627 a fost expediat în adresa
petiționarului răspuns la cerere, privind prezentarea actelor necesare potrivit Hotărîrei de
Guvern.
Ca urmare careva acte nu au fost prezentate fiind înaintată o cerere prealabilă privind
anularea răspunsului menționat supra, suplimentar la cererea depusă a depusă și înregistrată
cererea avocatului Pașcan Octavian în interesele cet.
privind examinarea
cererii și emiterea unei decizii.
La data de 03.11.2020 cu nr. 1240, prin răspunsul la solicitarea din 22.09.2020 cu
nr. 415 a fost informat petiționarul că cererea va fi examinată la ședința Consiliului.
La data de 11 decembrie 2020 prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 05/25
Cu privire la examinarea cererii, Consiliul orășenesc din lipsa actelor solicitate prin
răspunsul 627 din 01.07.2020 a respins cererile.
Respectiv la data de 25.01.2021 cu nr. 47 a fost depusă de către cabinetul avocatului
”
” cererea prealabilă în interesele cet.
, privind anularea
integrala a Deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni nr.05/25 din 11.12.2020 Cu privire la
examinarea cererii și schimbarea modului de folosință a terenurilor agricole amplasate în
extravilanul orașului Ialoveni cu nr. cadastrale 5501............, 5501.........., 5501...........,
5501................, 5501......., 5501............, pentru amplasarea obiectivului depozit agricol.
Astfel, terenurile care se solicită schimbarea modului de folosință sunt terenuri
agricole destinate pentru folosirea în agricultură a acestora potrivit art. 39 Cod Funciar al
Republicii Moldova, pe aceste loturi se interzice să se construiască clădiri capitale şi să se
cultive plante multianuale. În caz de necesitate, se pot face construcţii provizorii de
folosinţă personală pentru păstrarea inventarului legumicol şi pentru alte scopuri
gospodăreşti. Mai mult potrivit planului Urbanistic General al orașului Ialoveni aprobat
prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 06/01 din 19 decembrie 2018, terenurile
menționate în cererea depusă sunt terenuri amplasate în zona verde și nu pot fi utilizate
pentru edificarea construcțiilor de orice tip.
16.02.2021
________

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/19

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 54 din 12.01.2021
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 54 din 12.01.2021, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006
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 – 54 din 12.01.2021 privind abrogarea Deciziei nr.
05/19/02 din 11.09.2020 „Cu privire la examinarea cererii”.
2. Executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
principal.

, specialist

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei
Secretar al Consiliului.
Întocmit/Avizat:

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/20

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 55 din 12.01.2021
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 55 din 12.01.2021, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006
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 – 55 din 12.01.2021 privind abrogarea Deciziei nr.
05/19/01 din 11.09.2020 „Cu privire la examinarea cererii”.
2. Executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
principal.

, specialist

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei
Secretar al Consiliului.
Întocmit/Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/21

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 56 din 12.01.2021
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 56 din 12.01.2021, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006
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 – 56 din 12.01.2021 privind modificarea/abrogarea
Deciziei nr. 05/14 din 11.09.2020 „Cu privire la examinarea demersului
Primăriei s. Sociteni, rnul. Ialoveni”.
2. Executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
principal.

, specialist

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei
Secretar al Consiliului.
Întocmit/Avizat:

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.01/22

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la radierea ÎM ”Rețele Termice” Ialoveni
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.
845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi și având în vedere avizele
pozitive ale comisiilor consultative de specialitate, în temeiul prevederilor art. 14
alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul
orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se aprobă bilanțul de lichidare a ÎM ”Rețele Termice” Ialoveni cu soldul la
sfârșitul perioadei de gestiune cu ”zero” și planul de repartizare a activelor
”zero”.
2. Executare prezentei decizii se pune în sarcina dnei
, contabi-superior.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
,
Viceprimar al orașului.
Întocmit:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/23

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la suspendarea unor reglementări
ale Regulamentului local de urbanism
și Planului urbanistic zonal pentru
sectorul Centru al orașului Ialoveni
Luând în considerare Procesul-verbal al consultărilor publice din 20.01.2021,
efectuate în baza Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu
societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967
din 09.08.2016, prevederile Legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile
urbanismului şi amenajării teritoriului, art. 79, art. 14 alin. (2) litera o) din Legea nr.
436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se ia act de rezultatele consultărilor publice efectuate la 20.01.2021 cu privire la
”Modificarea zonelor funcționale ale Planului urbanistic general și Planului
urbanistic zonal Centru al orașului Ialoveni și instituirea interdicției temporare
pentru eliberarea actelor permisive pentru edificarea construcțiilor multietajate
pentru sectorul centru, or. Ialoveni”.
2. Se suspendă prevederile prescripțiilor generale și prescripțiilor specifice pentru
zonele funcționale R2 - 4 (Unitatea teritorială de referință UTR-4) – ”Zona
clădiri de locuit multietajate şi alte funcţiuni complementare, instituţii şi servicii
publice” din Regulamentul local de urbanism, aferent Planului urbanistic
General, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 06/01 din 19
decembrie 2018, în partea ce ține de construcții multietajate.
3. Până la elaborarea, consultarea și aprobarea noilor norme urbanistice de către
Consiliul orășenesc Ialoveni, conform rigorilor legislației privind principiile
urbanismului şi amenajării teritoriului, se sistează eliberarea actelor permisive
pentru edificarea construcțiilor multietajate (certificate de urbanism pentru
proiectare și autorizații de construire) pentru zona funcțională R2-4 din sectorul
Centru, or. Ialoveni (perimetrul străzilor Alexandru cel Bun, str. Grigore Vieru).
4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina arhitectului șef al orașului
Ialoveni.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
orașului Ialoveni.

, Primarul

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștința publicului prin plasarea pe panoul
informativ al Primăriei orașului Ialoveni și pagina oficială www.ialoveni.md.
7. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul actelor locale.
8. Prezenta decizie poate fi contestată în instanța de judecată în termen de 30 zile
de la data intrării în vigoare.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/24

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la aprobarea modificărilor
la Regulamentul local de urbanism
Luând în considerare rezultatul consultărilor publice din 20.01.2021, efectuate în
baza Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în
procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016, prevederile Legii nr.
835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, art. 14 alin. (2) litera
o), art. 79 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc
Ialoveni,

DECIDE:
1. Se operează modificări în Regulamentul local de urbanism, aferent Planului urbanistic
General, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 06/01 din 19 decembrie
2021, după cum urmează:
1.1. Pentru terenurile cu nr. cadastrale 5501............; 5501....................., UTR – 1,
prescripțiile actuale se modifică în prescripții specifice zonei funcționale R1-1 - zonă
rezidențială cu regim mic de înălțime și terenuri pentru dezvoltare, conform PUD (în
volum redus) anexat.
1.2. Pentru terenul cu nr. cadastral 5501..................., UTR – 1, prescripțiile actuale se
modifică în prescripții specifice zonei funcționale R1-1 - zonă rezidențială cu regim
mic de înălțime și terenuri pentru dezvoltare, conform PUD (în volum redus) anexat.
1.3. Pentru terenul cu nr. cadastral 5501..................., UTR – 4, prescripțiile actuale se
modifică în prescripții specifice zonei funcționale R1-4 - zonă rezidențială cu regim
mic de înălțime și terenuri pentru dezvoltare, conform PUD (în volum redus) anexat.
1.4. Pentru terenul cu nr. cadastral 5501...................., UTR – 4, prescripțiile actuale se
modifică în prescripții specifice zonei funcționale C-4, Zona instituții de comerț parcări publice şi aferente funcţiunilor admise, conform PUD (în volum) redus
anexat.
1.5. Pentru terenul cu nr. cadastral 5501.................. UTR – 9, prescripțiile actuale se
modifică în prescripții specifice zonei funcționale R1- 9 - zonă rezidențială cu regim
mic de înălțime și terenuri pentru dezvoltare;
1.6. Pentru terenul cu nr. cadastral 5501......................... UTR – 7, modificarea
reglementărilor actuale în prescripții specifice zonei funcționale R1- 7 - zonă
rezidențială cu regim mic de înălțime și terenuri pentru dezvoltare, conform PUD (în
volum redus) anexat.
2. Arhitectul-șef al orașului Ialoveni va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei decizii.
3. Prezenta decizie poate fi atacată în instanță de judecată în termen de 30 de zile de la data
publicării în Registrul actelor locale.
Întocmit:
Coordonat:
.
Avizat:

Notă Informativă
Necesitatea elaborării prezentului proiect de decizie a parvenit în rezultatul multiplelor
adresări ale cetățenilor cu terenuri private care s-au adresat cu solicitări de eliberarea certificatelor
de urbanism pentru proiectare însă au constat că pentru terenurile lor au fost aprobate diferite
prescripții urbanistice, care nu coincid cu solicitările din cereri.
Luînd în considerare faptul că pentru astfel de modificări sunt necesare consultări publice, primăria
orașului Ialoveni la 20.01.2021 a prezentat publicului larg solicitările cetățenilor, astfel fiind
respectate normele stabilite de legislația în vigoare cu privire la urbanism și amenajarea
teritoriului.
Prezentul proiect corespunde rigorilor legislației în vigoare și implementarea acestuia nu implică
careva cheltuieli financiare.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/25

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la solicitarea de transmitere a unui teren
În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale, art. 14 alin. (1) litera d) din Legea nr.
121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 14 alin. (2)
litera b) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, luînd în
considerare avizele Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orășenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se solicită Consiliului raional Ialoveni transmiterea, cu titlu gratuit, din
proprietatea publică domeniul privat al unității administrativ-teritoriale Raionul
Ialoveni, în proprietatea publică domeniul privat al unității administrativteritoriale orașul Ialoveni, a terenului cu suprafața de 0,37 ha, cu nr. cadastral
5501....................
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
viceprimarul or. Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat
Avizat:

,

Notă informativă
la Proiectul deciziei Cu privire la trecerea bunului imobil din domeniul
privat în domeniul public al UAT Ialoveni și transmiterea în gestiune
În sensul restituirii terenului în speță în proprietatea Consiliul orășenesc
Ialoveni, care a fost transmis în scopul construirii unui punct de pompieri, însă
ulterior a fost aleasă o altă destinație, terenul rămînînd în proprietatea Consiliului
raional, a fost elaborat acest proiect de decizie.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/26

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la transmiterea în gestiune a unui teren
Luând în considerare prevederile Statutului în redacție nouă a
întreprinderii municipale Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni, întru asigurarea
implementării prevederilor Strategiei socio-economice a orașului Ialoveni pentru
anii 2019-2023 în partea ce ține de diversificarea consumului de energie,
prevederilor art. 14 alin. (2) litera b) din Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, luînd în considerare avizele Comisiilor consultative de specialitate,
Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Terenul cu nr. cadastral 5501.................., cu suprafața de 2,07 ha, proprietate
publică domeniul privat al a UAT Ialoveni, se transmite în gestiune
Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni.
2. Directorul Întreprinderii Municipale Gospodăria locativ comunală Ialoveni va
solicita Agenției Servicii Publice, departamentul Cadastru, efectuarea
înscrisurilor în Registrul bunurilor imobile.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
,
viceprimarul or. Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat
Avizat:

Notă informativă
la Proiectul deciziei Cu privire la trecerea bunului imobil din domeniul
privat în domeniul public al UAT Ialoveni și transmiterea în gestiune
În baza Strategiei locale de dezvoltare socio-economică pentru anii 2019-2023, prin care
s-a dispus fortificarea potențialului economic a Întreprinderilor municipale, s-a evidențiat
necesitatea transmiterii în gestiune a noilor mijloace ce ar putea genera venituri atît întreprinderilor
municipale, cît și bugetului local.
În acest context s-a decis transmiterea în gestiune a unor terenuri cu risc de inundații și
productivitate agricolă scăzută pentru creșterea materialului energetic, întru sporirea eficienței
economice a Întreprinderii în domeniul energiei regenerabile.
Proiectul în cauză corespunde tuturor rigorilor Codului administrativ, iar adoptarea
acestuia nu implică cheltuieli financiare.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/27

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la trecerea bunului imobil
din domeniul privat în domeniul public
al UAT Ialoveni și transmiterea în gestiune
În temeiul art. 9 alin. (2) litera b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice, art. 16 din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea
proprietății publice, art. 75 alin. (4), art. 14 alin. (2) litera b) din Legea nr. 436/2006 privind
administrația publică locală, luînd în considerare avizele Comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se trece din proprietatea publică domeniul privat al UAT Ialoveni în proprietatea
publică domeniul public al UAT Ialoveni terenul cu nr. cadastral 5501.................., cu
suprafața de 0,20 ha, cu modul de folosință pentru construcții.
2. Terenul cu nr. cadastral 5501........................, cu suprafața de 0,20 ha, proprietate
publică, a UAT Ialoveni, după înregistrarea modificărilor în Registrul bunurilor
imobile, se transmite în gestiune Întreprinderii Municipale Piața agroindustrială
Ialoveni.
3. Se transmite în gestiune Întreprinderii Municipale Piața agroindustrială Ialoveni
terenul cu nr. cadastral 5501........................., cu suprafața de 0,136 ha, proprietate
publică, a UAT Ialoveni.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
, viceprimarul
or. Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

Notă informativă
la Proiectul deciziei Cu privire la trecerea bunului imobildin domeniul
privat în domeniul public al UAT Ialoveni și transmiterea în gestiune
În baza Strategiei locale de dezvoltare socio-economică pentru anii 2019-2023, prin
care s-a dispus fortificarea potențialului economic a Întreprinderilor municipale, s-a
evidențiat necesitatea transmiterii în gestiune a noilor mijloace ce ar putea genera venituri
atît întreprinderilor municipale, cît și bugetului local.
Mai mult, problema lipsei parcărilor publice a evidențiat necesitatea soluționării
imediate a acestui subiect, prin transmiterea în gestiune a terenului menționat pentru
amenajarea unei parcări auto publice.
Proiectul în cauză corespunde tuturor rigorilor Codului administrativ, iar adoptarea
acestuia nu implică cheltuieli financiare.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/28

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la atribuirea denumirea
arterelor de circulație
Luînd în considerare demersul înregistrat cu nr. 522 din 23.07.2020, privind
atribuirea denumirilor arterelor de circulație, în temeiul Hotărârii de Guvern nr.
1166/2019 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea
Guvernului nr. 1518/2003 despre crearea Sistemului informațional automatizat
„Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile
de pe teritoriul Moldovei”, Hotărârea Guvernului nr. 1518/2003 despre crearea
Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al unităților administrativteritoriale și al adreselor”, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se atribuie arterelor de circulație din sectorul Livada incluse în intravilanul or.
Ialoveni, denumirea de ,,Constanța”, ”Brăila„ ”Brașov„, conform planului
anexat.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat:
Secretar al Consiliului

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.01/29/01

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite, inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărârea Guvernului nr.63/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică
locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare cu stabilirea hotarelor,
planului geometric și procesul verbal a comisiei privind terenul cu nr. cadastral
5501................, cu suprafața de 0,10 ha (intravilan), categoria de destinație IIteren din intravilanul localității, modul de folosință pentru construcții, domeniul
privat, proprietate publică a UAT Ialoveni, amplasat în raionul Ialoveni, orașul
Ialoveni.
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP,,Agenţia Servicii Publice”
înregistrarea terenurilor delimitate, conform planului geometric anexate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat:
Secretar al Consiliului

,

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr. 01/29/01
Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite, inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.63/2019 pentru aprobare
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică
locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Prmăriei orașului
Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din incinta primăriei și
din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative
de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului orășenesc Ialoveni pentru
examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare. Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
, specialist principal din cadrul Primăriei
orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.01/29/02

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite, inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29 din 05.04.2018
privind delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.63/2019 pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile
proprietate publică, în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare cu stabilirea hotarelor,
planului geometric și procesul verbal a comisiei privind terenul cu nr. cadastral
5501....................., cu suprafața de 0,2392 ha (intravilan), categoria de
destinație II- teren din intravilanul localității, modul de folosință pentru
construcții, domeniul privat, proprietate publică a UAT Ialoveni, amplasat în
raionul Ialoveni, orașul Ialoveni.
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP,,Agenţia Servicii
Publice” înregistrarea terenurilor delimitate, conform planului geometric
anexate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat:
Secretar al Consiliului

,

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr.01/29/02
Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite, inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărârea Guvernului nr.63 din 11.02.2019 pentru
aprobare Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile
proprietate publică, în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
Prmăriei orașului Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din
incinta primăriei și din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă
comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
orășenesc Ialoveni pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare. Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
, specialist principal din cadrul Primăriei
orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/29/03

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr. 63/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare cu stabilirea hotarelor,
planului geometric și procesul verbal a comisiei privind terenul cu nr. cadastral
5501.........., cu suprafața de 0,0728 ha (intravilan), categoria de destinație IIteren din intravilanul localității, modul de folosință pentru construcții, domeniul
privat. proprietate publică a UAT Ialoveni, amplasat în raionul Ialoveni, orașul
Ialoveni.
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP,,Agenţia Servicii
Publice” înregistrarea terenurilor delimitate, conform planului geometric
anexate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat:
Secretar al Consiliului

,

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr.01/29/03
Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.63/2019 pentru aprobare
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică
locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
Prmăriei orașului Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din
incinta primăriei și din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă
comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
orășenesc Ialoveni pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare. Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
, specialist principal din cadrul Primăriei
orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/29/04

din 26 f e b r u a r ie 2021

Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite, inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărârea Guvernului nr.63/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare cu stabilirea
hotarelor, planului geometric și procesul verbal a comisiei privind terenul cu
nr. cadastral 5501.........., cu suprafața de 0,1635 ha (intravilan), categoria de
destinație II- teren din intravilanul localității, modul de folosință pentru
construcții, domeniul privat, proprietate publică a UAT Ialoveni, amplasat în
raionul Ialoveni, orașul Ialoveni.
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP,,Agenţia Servicii
Publice” înregistrarea terenurilor delimitate, conform planului geometric
anexat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.

Întocmit:
Cordonat:
Avizat:
Secretar al Consiliului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr.01/29/04
Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr. 63/2019 pentru aprobare
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
Prmăriei orașului Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din
incinta primăriei și din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă
comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
orășenesc Ialoveni pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare.Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
, specialist principal din cadrul Primăriei
orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/29/05

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.63/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare cu stabilirea
hotarelor, planului geometric și procesul verbal a comisiei privind terenul cu
nr. cadastral 550............, cu suprafața de 2,4932 ha (intravilan), categoria de
destinație II- teren din intravilanul localității, modul de folosință pentru
construcții, domeniul privată, proprietate publică a UAT Ialoveni, amplasat în
raionul Ialoveni, orașul Ialoveni.
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP,,Agenţia Servicii
Publice” înregistrarea terenurilor delimitate, conform planului geometric
anexat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat:
Secretar al Consiliului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr.01/29/05
Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr. 63/2019 pentru aprobare
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
Prmăriei orașului Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din
incinta primăriei și din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă
comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
orășenesc Ialoveni pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare.Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
specialist principaldin cadrul Primăriei
orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/29/06

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.63/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare cu stabilirea
hotarelor, planului geometric și procesul verbal a comisiei privind terenul cu
nr. cadastral 5501................, cu suprafața de 0,0695 ha (intravilan), categoria
de destinație II- teren din intravilanul localității, modul de folosință pentru
construcții, domeniul privat, proprietate publică a UAT Ialoveni, amplasat în
raionul Ialoveni, orașul Ialoveni.
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP,,Agenţia Servicii
Publice” înregistrarea terenurilor delimitate, conform planului geometric
anexat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
, viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat:
Secretar al Consiliului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr.01/29/06
Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr. 63/2019 pentru aprobare
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
Prmăriei orașului Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din
incinta primăriei și din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă
comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
orășenesc Ialoveni pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare.Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
, specialist principal din cadrul
Primăriei orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/29/07

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite, inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29 din 05.04.2018
privind delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.63 din 11.02.2019
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile
proprietate publică, în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă materialele lucrărilor cadastrale de delimitare cu stabilirea hotarelor,
planului geometric și procesul verbal al comisiei privind terenul cu nr. cadastral
550.............., cu suprafața de 2,31 ha (intravilan), categoria de destinație IIteren din intravilanul localității, modul de folosință pentru construcții, domeniul
privat, proprietate publică a UAT Ialoveni, amplasat în raionul Ialoveni, orașul
Ialoveni.
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP,,Agenţia Servicii
Publice” înregistrarea terenurilor delimitate, conform planului geometric
anexate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat:
Secretar al Consiliului

,

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr. 01/29/07
Cu privire la delimitare terenului proprietate publică
Examinând materialele de delimitare a terenului proprietate publică a orașului
Ialoveni, întocmite, inclusiv procesul-verbal a comisiei de lucru la delimitarea
terenului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 8, 11, 12, 16- 22 a Legii nr. 29/2018 privind
delimitarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.63/2019 pentru aprobare
Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică,
în conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală , Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
Prmăriei orașului Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din
incinta primăriei și din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă
comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
orășenesc Ialoveni pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare. Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
, specialist principal din cadrul Primăriei
orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr.01/30/01

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Luînd în considerare adresarea cet.
privind eroarea comisă
la perfectarea titlului de proprietate cu nr. cadastral 5501................., eliberat
deţinătorului
la data de 19.12.2002, cu înscrierea greşită a numelui și
1
patronimecului, art.55 al Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în
temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr.
cadastral 550..................., după cum urmează:
La punctual 1 sintagma este eliberat deţinătorului ,,
” se
substituie cu sintagma este eliberat deţinătorului ,,
”, în rest
titlul rămâne neschimbat.
2. Prezenta decizie se prezintă Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al
IP,,Agenţia Servicii Publice”pentru efectuarea corectărilor în Registrul de stat al
bunurilor imobile.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat

,

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr.01/30/01
Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Luînd în considerare adresarea cet.
privind eroarea comisă la
perfectarea titlului de proprietate cu nr. cadastral 550................., eliberat
deţinătorului
la data de 18.09.2002, cu înscrierea greşită a numelui și
1
patronimecului, art.55 al Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în
temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
Prmăriei orașului Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din
incinta primăriei și din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă
comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
orășenesc Ialoveni pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare.Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
, specialist principal din cadrul Primăriei
orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr.01/30/02

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Luînd în considerare adresarea cet.
privind eroarea comisă la
perfectarea titlului de proprietate cu nr. cadastral 5501...................., eliberat
deţinătorului
la data de 18.09.2002, cu înscrierea greşită a numelui și
1
patronimecului, art.55 al Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în
temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr.
cadastral 5501....................., după cum urmează:
La punctual 1 sintagma este eliberat deţinătorului ,,
“ se
substituie cu sintagma este eliberat deţinătorului ,,
”, în rest titlul
rămâne neschimbat.
2. Prezenta decizie se prezintă Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni bunurilor
imobile.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.

Întocmit:
Cordonat:
Avizat

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Proiectul de Decizie nr.01/30/02
Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Luînd în considerare adresarea cet.
privind eroarea comisă la
perfectarea titlului de proprietate cu nr. cadastral 5501................, eliberat
deţinătorului
la data de 18.09.2002, cu înscrierea greşită a numelui și
1
patronimecului, art.55 al Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în
temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a
Prmăriei orașului Ialoveni www.ialoveni.md.” afișat pe panouri informative din
incinta primăriei și din teritoriul orașului Ialoveni, Proiectul deciziei se prezintă
comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului
orășenesc Ialoveni pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu
respectarea regulilor gramaticale şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de
art. 54 din Legea 100/2017.
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte
dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte în vigoare. Nota informativă
stabileşte argumente pertinente şi valabile pentru justificarea soluţiilor proiectului.
În cadrul proiectului expertizat, conform Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, Legii integrității nr. 82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin
Hotărârea Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017, nu au fost identificaţi
factori şi riscuri de corupţie.
Autor al actului este dl
, specialist principal din cadrul Primăriei
orașului Ialoveni, tel.: 0-268-24998.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/31

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire modificare titlului Deciziei

Având în vedere solicitarea Agenției Proprietății Publice privind modificarea
titlului Deciziei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, art. 14 alin. (2) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se modifică titlul deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 04/19/20 din 11
septembrie 2020 ,,Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică” după
cum urmiază;
Se exclude sintagma ,,Cu privire la delimitarea terenului proprietate
publică” și se substituie cu sintagma ,,Cu privire la formare prin separare a
terenului proprietate publică”, în rest decizia rămâne neschimbată.
2. Executarea prezentei decizi se pune în sarcina dl.

specialist principal.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/32

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la schimbarea modului
de folosinţă a terenului agricol
Având în vedere cererea cet.
înregistrată cu nr. 399 din
15.09.2020, cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenului, în temeiul
prevederilor pct. 36 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1170/2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a
destinaţiei şi schimb de terenuri, în conformitate cu prevederile art. 73 din Codul
funciar nr. 828/1991 şi în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală,, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se schimbă modul de folosinţă a terenului cu numărul cadastral 5501.................,
proprietate privată a cet.
, în limetele şi conform planului general
anexat în modul de folosinţă pentru construcţii agricole şi agroindustriale.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoşintă persoanei vizate şi servicilor
desconcentrate interesate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/33

din 26 f e b r u a r i e 2021

Cu privire la remunerarea secretarului comisiei
administrative de pe lîngă primăria orașului Ialoveni
Având în vedere volumul mare de muncă privind lucrările de secretariat cu
privire la examinare materialelor contravenționale parvenite de la Inspectoratul de
Poliție Ialoveni, care se examinează la comisia administrativă de pe lângă primăria
orașului Ialoveni, potrivit deciziei Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr. 04/18 din 08
iunie 2017 cu privire la instituirea comisiei administrative, astfel în conformitate cu
prevederile Codului Contravențional, pct. 20, 21, 22 ale Horărârei Parlamentului nr.
55 din 25.03.2010 privind aprobarea Regulamentului comisiei administraive, art. 29
al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale, prevederile art. 14 alin. (2), (3)
al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se stabilește pentru participarea la o ședință a comisiei administrative,
remunerare echivalentă în mărime de 400 (patru sute) lei.
2. Se acordă remunerare secretarului comisiei administrative de pe lîngă
primăria orașului Ialoveni pentru ședințele din anul 2020 remunerare, în
mărime de 3200 lei pentru participarea la ședințele comisiei.
3. Se stabilește că, prevederile pct. 1 din prezenta decizie sunt valabile pentru
viitor, fără a fi necesar un alt act administrativ pentru anul calendaristic
ulterior.
4. Dna
, contabil-șef, va efectua calculul necesar avînd în vedere
materialele examinate la ședință și numărul de ședințe pe parcursul anului,
sursa de acoperire bugetul local, art. 143130 Capitolul amenzi și sancțiuni
administrative.
5. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate, contra
semnătură.
Întocmit:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/34

din 26 f e b r u a r i e 2021

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 436/2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
D E C I D E:
1. Se desemnează __________________, consilier orăşenesc, să semneze deciziile
Consiliului orăşenesc din 26 februarie 2021 în cazul în care președintele ședinței
_________________________, consilier orășenesc se va afla în imposibilitatea
de a le semna.

