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 Sergiu
Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, a emis dispoziția cu nr. 242 din 24 iunie 2021
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orășenesc, pentru data de 06
iulie 2021.
Şedinţa va avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun, 45, 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 executarea bugetului orașului Ialoveni pentru I semestru al anului
2021.
Raportor: Galina Savin, contabil-șef;
2. Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni şi alocarea mijloacelor
financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist principal;
3. Cu privire la examinarea Prescripției Inspecției Financiare.
Raportor: Galina Savin, contabil – şef;
4. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 02/39 Cu privire la transmiterea în proprietate
a lotului de pe lângă casă.
Raportor: Radu Chilaru, viceprimar al orașului;
5. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orășenesc Ialoveni
pentru tr. IV a anului 2021.
Raportor: Lilia Mîța, secretar al Consiliului orășenesc;
6. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului
orășenesc în cazul în care președintele ședinței se va afla în imposibilitatea de a le
semna.
Raportor: Președintele ședinței;

Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
05 iulie 2021 orele 15.00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia buget, economie, finanțe și patrimoniu public:
Membri:
1. Bînzari Victor, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
2. Buzila Aliona, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
3. Petco Andrei, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4. Ana Doschinescu, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
5. Plămădeală Tudor, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
6. Frunze Ion, Partidul Democrat din Moldova;
7. Cojocaru Dan, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
05 iulie 2021, orele 16:30, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia juridică, ordinea publică și administrație publică:
Membri:
1. Gamarța – Eșanu Dmitrii, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
2. Canțer Serghei, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
3. Natalia Draguțan, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4. Gurițanu Nina, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
5. Poltavcenco Vladislav, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
6. Grosu Gheorghe, candidat independent;
7. Balan Vitalie, Blocul ACUM Platforma DA și PAS.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 03/01

din 06 i u l i e 2021

Cu privire la executarea bugetului orașului
Ialoveni pentru I semestru al anului 2021
Examinând raportul prezentat de dna Galina Savin, contabil-şef, privind
executarea bugetului orașului pentru I semestru al anului 2021 (anexele 1-2), în
conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) al Legii nr. 397/2003 privind finanțele
publice locale şi în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală şi având în vedere avizele ale Comisiilor consultative
de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se ia act de raportul prezentat de dna Galina Savin, contabil – şef, privind
executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru I semestru al anului 2021, conform
anexelor 1 – 2, care sunt parte componentă a prezentei decizii.
2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru I
semestru al anului 2021 la venituri în sumă de 28761,6 mii lei (anexa 1) şi
cheltuielile în sumă de 21185,3 mii lei (anexa 2).
3. Se pune în sarcina dlui Sergiu Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni, executor
(ordonator) principal de credite, dnei Galina Savin, contabil-şef, dnei Elena Palii,
specialist principal în planificare, să ţină la control permanent efectuarea
cheltuielilor bugetare, care nu vor depăşi alocaţiile prevăzute de buget pentru
anul 2021 cu modificările ulterioare, precum şi să nu se admită datorii
creditoriale neîntemeiate la finele anului bugetar.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Sergiu
Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Galina Savin
Coordonat:
Valentin Bogos
Avizat:
Secretar al Consiliului
Lilia Mîța

Raportul
privind executarea bugetului orașului Ialoveni pentru I semestru al anului 2021
Bugetul orașului Ialoveni pentru anul 2021 la partea de venituri și cheltueli a fost aprobat în
sumă de 445424,6 mii lei, fără deficit bugetar.

VENITURI
În bugetul or. Ialoveni pe anul 2021 au fost încasate venituri în sumă 28761,6 mii lei, ceea ce
constituie 58,9 la suta din prevederile bugetului precizat pe anul respectiv. Comparativ cu anul
precedent, veniturile s-au majorat cu 6016,5 mii lei.
Veniturile Proprii au fort încasate în suma totală de 15230,2 mii lei, la un nivel de
70,3 la sută față de venitul bugetului precezat, și cu 6262,0 mii lei mai mult față de anul
precedent.
 taxele locale, colectate în sumă totală de 1652,4 mii lei, la un nivel de 63,5 la sută față
de planul precizat pentru anul 2021.
Principalul factor cate a influențat realizarea taxelor locale încasate în perioada menționată,
este impactul pozitiv asupra mediului da afaceri după scoaterea restricțiilor pandemiei de
COVID-19.
 încasări de la arenda terenurilor au fost încasate în sumă de 104,1 mii lei la nevel de
149 la suta față de planul precizat pentru perioada respectivă. De la arenda terenurilor
cu destinație agricolă încasarile au fost la nivel de 60.0 la suta. Pentru I simestru s-a
lucrat cu datoriile din anul precedent care au fost achitate.
 încasările de locațiunea patrimoniului public au fost realizate în sumă totală de 8,0
mii lei la nivel de 20,6 la suta față de planul precizat pe perioada respectivă. (Primăria
are contract de locațiune încheiat cu un agent economic Asociația Vînătorilor )
 ipozitul pe venit din salariu a fost realizat în sumă de 7659,8 mii lei, la nivel de 64,9 la
suta față de planul precizat pe perioada anului 2021.
Rămâine actuală problema restanțelor fiscale la bugetul orașului Ialoveni. Astfel restanțile
contribuabililor sunt monitorizate de fiscale și acces în sistemele Inspectoratului fiscal de
urmarirea datoriilor primaria orașului Ialoveni nu are.
CHELTUIELI
Partea de cheltuieli a bugetului orașului Ialoveni pe anul 2021 a fost executat în sumă de
21185,3 mii lei, ceea ce constituie 38,3 la suta față de planul precizat pe perioada
respectivă. Comparativ cu anul 2020, cheltuielile s-au mărit cu 2810,5 mii lei.
Nivelul de executarea cheltuielilor a fost influiențat de:
 Incasarea 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 cheltuielilor totale executate, partea preponderentă o constituie
cheltuielile de ordin social (învătămîntul, cultura, protecția socială), cu o pondere de
61,6 la sută sau 13185,8 mii lei.
Cheltuielile ce țin de transport public și gospodăria drumurilor, executate în suma de
1268,2 mii lei, le revine ponderea 5,9 la sută din total cheltuieli bugetul orașului.
Cheltuielile ce țin de gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale s-au
executat în suma de 4894,2 mii lei și constitue 22,8 la sută din total cheltuieli.
Pentru intreținerea autorităților legeslative și executive au fost cheltuită suma de 2074,3
mii lei sau 9,6 la sută din cheltuieli total. Ponderea majoră în cadrul acestor cheltuieli o
dețin cheltuielile de personal, în suma de 1211,4 mii lei.
Cheltuielile de personal au fost executate în suma de 8915,9 mii lei și dețin ponderea de
42,1 la sută din totalul de cheltuieli, fiind asigutată achitarea cheltuielilor salariale conform

prevederilor legale. Comparativ cu perioada similară a anului 2020, cheltuielile de personal
sunt în creștere cu 569,7 mii lei.
Cheltuielile pentru bunuri și servicii s-au executat în sumă de 12269,4 mii lei sau la nevel
de 38,3 la sută față de planul precizat și deține ponderea de 57,9 la suta din totalul
cheltuielilor.
Cheltuielile pentru reparațiile capitale a clădirilor s-au executat în suma de 132,4 mii lei la
nevel de 61,7 la sută din prevederile planului precizat (reparația Grădiniței nr. 5, Regina
Maria)
Cheltuielile ce țin de reparații capitale ale construcțiilor speciale au constituit suma de
601,7 mii lei, fiind executate la nivel de 6,7 la sută din prevederile planului precizat cu o
pondere de 2,8 la suta din totalul cheltuielilor
Cheltuieli ce țin de investițiile capitale s-au executat în suma de 3023,1 mii lei la nevel de
71,6 la sută din prevederile planului precizat, comparativ cu anul 2020 aceste cheltuieli
sunt în creșrere dublă.
Executarea Bugetului orașului Ialoveni pentru I semestru al anului 2021 s-a finalizat cu
sold bugetar în sumă de 12932,1 mii lei.
FONDUL DE REZERVĂ
Pentru anul 2021, Fondul de rezervă al bugetului or. Ialoveni a fost aprobat în sumă de
400,0 mii lei. În anul 2021 au fost desfașutate 2 ședințe ale Consiliului orășenesc cu
chestiuni de destribuire a mijloacelor Fondului de rezervă.
În urma examinarii demersurilor, cererilor cetățenilor privind acordarea ajutorului unic, au
fost distribuite mijloace financiare în suma de 160,9 mii lei.
 130,9 mii lei ajutoare unice cetățenilor.
CREANȚE ȘI DATORII
La situația din 28.06.2021, în bilanțul bugetului or. Ialoveni au fost înregistrate creanțe în
sumă de 87,6 mii lei datoria parinților față de buget pentu plata grădiniței și Școlii de artă.
 Grădinița nr.1
1,6 mii lei
 Grădinita nr.3
4,6 mii lei
 Grădinița nr.5
3,9 mii lei
 Școala de Arte
77,6 mii lei (datoria anului 2020 57,8mii lei)
La situația de raportare, suma datoriilor înregistrate în bilanțul bugetului orașului constituie
suma de 1640,3 mii lei. Datoriia formată în perioada de raportare pe cheltuieli curente și
va fi achitată în prima luna a anului curent.
Pe perioada raportată creanțe și datorii istorice nu sunt formate.
CONTROALE
Pe parcursul anului 2021 primaria or. Ialoveni a fost verificată de Inspecția Financiară,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova.
Prescriptia Inspecției Financiare cu privire la lichidarea iregularităților constatate în urma
controlului din anul 2020 au fost luate la control și reținute sumele achitate incorect, pentru
cumularea funcțiilor vacante.
Pentru înlăturarea iregularităților depestate de Curtea de Conturi s-a elaborat un plan de
acțiuni care a fost aprobat la ședința Consiliului orășenesc.
În anul 2021 în conformitate cu Programul de activitate al Inspecției Financiare să
efectuieze inspectarea financiară complexă la Primaria or. Ialoveni perioada de activitate
01.01.2016 - 31.12.2020.
Raportul controlului efectuat și Prescripția cu privire la lichidarea iregularităților constatate
vor fi examinate la ședința Consiliului orășenesc pentru întreprinderea măsurilor de rigoare
privind lichidarea neajunsurilor.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 03/02

din 06 i u l i e 2021

Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni
și alocarea mijloacelor financiare
În temeiul art. 26 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele 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 Elena Palii, 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. Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 1 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 1 la prezenta decizie.
2.2. Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 2 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 2 la prezenta decizie.
2.3. Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 3 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se numește dna Galina Savin, contabilșef al primăriei orașului Ialoveni.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al
actelor locale.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine dlui Sergiu Armașu, primar al
orașului.
Întocmit:
Elena Palii, specialist principal;
Coordonat:
Galina Savin, contabil-șef;
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Mîța

Nota Informativă la Decizia
Nr. 03/02

din 06 i u l i e 2021

Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni
și alocarea mijloacelor financiare
1. Se alocă 85,4 mii lei din Fondul de Rezervă:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2,8 mii lei – ajutor unic persoanelor cu dezabilități de auz și surdo-muți,
în mărime de 200 lei, conform anexei;
3,0 mii lei – ajut unic persoanelor cu deficiențe de vedere, în mărime de
200 lei, conform anexei;
4,6 mii lei – ajut unic persoanelor în etate, în mărime de 200 lei, conform
anexei;
1,0 mii lei – ajutor unic cet. Vîrlan Maria;
1,0 mii lei – ajutor unic cet. Dimitriu Ana;
1,0 mii lei – ajutor unic cet. Cîrlig Ludmila;
1,0 mii lei – ajutor unic cet. Strătilă Nina, pentru ceremonia de funeralii
a def. Strătilă Vladimir.
3,0 mii lei – ajutor unic cet. Dațco Mariana, înlăturarea consecințelor
după incendiu;
30,0 mii lei – măsuri culturale tineret și sport;
38,0 mii lei – sectorului de amenajarea a teritoriului pentru înlăturarea
consecințelor calamităților naturale;

2. Se alocă 374,5 mii lei din Supra venitul format la K-3: (144;) pentru

programul ”Aprovizionare cu Apa și Canalizarea”.
3.

Se redistribuie 1425,0 mii lei de la următoarele programe:
3.1. Dezvoltarea Gospodăriei de locuințe și comunale (amenajarea
teritoriului) – (minus) 980,0 mii lei;
3.2. Iluminarea stradală – (minus) 200,0 mii lei;
3.3. Aprovizionare cu Apă și Canalizare – (minus) 245,0 mii lei;
pentru Programul:
3.4.
Dezvoltarea Drumurilor: 1025,0 mii lei
3.5.
Dezvoltarea transportului auto (compensarea troleibusului) 100,0 mii
lei.
3.6.
Educația timpurie (servicii de proiectarea grădiniței de copii) 300,0 mii
lei;
Elena Palii, specialist principal în planificare

Anexa nr.1
la decizia Consiliului local
nr. 03/02 din 06.07.2021
Indicatorii generali si sursele de finantare ale bugetului local pentru anul 2021

Denumirea
I. VENITURI, total
inclusiv transferuri de la bugetul de stat
transferuri primite între bugetele locale
II. CHELTUIELI, total
Inclusiv: Cheltuieli recurente, total
din care: cheltuieli de personal
transferuri acordate între bugetele locale
Investiţii capitale, în total
III. SOLD BUGETAR
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total
inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

Cod
Eco
1

Suma, mii lei

2+3

56443.6
52870.6
23765.5

1(2+3)
4+5+9
415
561
910
930

50015.4
26478.0

3573.0
-6428.2
6428.2

6428.2

Anexa nr.2
la decizia Consiliului local
nr. 03/02 din 06.07.2021
Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2021
Cod
Denumirea
Eco
(k4)
Venituri total: inclusiv
Impozit pe venitul persoanelor fizice
Impozitul funciar
Impozitul pe bunurile imobiliare
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional
Taxe pentru servicii specifice
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea
unor genuri de activitate
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale
Renta
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public
Taxe şi plăţi administrative
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile
bugetare
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul de
nivelul I
Alte venituri
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din suresele
externe
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de
nivelul I

1111
1131
1132
1133
1144
1145
1322
1415
1421
1422
1423
1431
1451
1442
1912

Suma, mii lei

50015.4
12658.1
285.5
2276.0
2782.0
150.0

110.0
18.0
2225.0
7.0
38.3
2987.5
26478.0

Anexa nr.3
la decizia Consiliului local
nr. 03/02 din 06.07.2021
Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2021
conform clasificaţiei funcţionale și pe program

Suma, mii lei
Denumirea

Cod
56443.6

Cheltuieli total
Servicii de stat cu destinaţie generală

01
4926.9

Resurse, total
Resurse generale

1

4776.9

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

150.0
4926.9

Cheltuieli, total
Exercitarea guvernării

0301

4712.5

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie

0802

214.4

Servicii în domeniul economiei

04
11753.3

Resurse, total
Resurse generale

1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

11753.3
11753.3

Cheltuieli, total
Dezvoltarea drumurilor

6402

10433.3

Dezvoltarea transportului auto

6404

1320.0

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale

06
12243.9

Resurse, total
1

12084.9

2

Cheltuieli, total
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale
Aprovizionarea cu apă și canalizare

159.0
12243.9

7502
7503

Iluminarea stradală

7505

3592.1
7101.8
1550.0

Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă

08
1313.0

Resurse, total
Resurse generale

1

1307.0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

6.0

1313.0

Cheltuieli, total
Dezvoltarea culturii

8502

980.0

Sport

8602

153.0

Tineret

8603

180.0

Învăţămînt

09
25986.8

Resurse, total
Resurse generale

1

24186.8

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

1800.00
25986.8

Cheltuieli, total
Educaţie timpurie

8802

20080.9

Educatie extrascolara

8814

5823.9

Învăţămînt gimnazial

8804

82.0

Protectia sociala
219.7

Resurse, total
Resurse generale

1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2
219.7

Cheltuieli, total
Protectia sociala a unor categortii de cetateni

219.7

9019

219.7

Anexa nr.1
la Nota Informativă
decizia Consiliului local
nr. 03/02 din 06.07.2021
Indicatorii generali si sursele de finantare ale bugetului local pentru anul 2021
Suma
Suma
Suma
modifica
modifica modifica
rilor
rilor
rilor
Decizia
Decizia
Decizia
01/03 din
02/03
03/02din
Aprobat 26.02.2021
din
06.06.20
Cod
Suma,
28.05.20
21
Denumirea
Eco
mii lei
21
2723.0
1493.3
374.5
I. VENITURI, total
1
45424.6
inclusiv transferuri de la
bugetul de stat
26478.0
transferuri primite
între bugetele locale
9151.2
1493.3
374.5
II. CHELTUIELI, total
2+3
45424.6
Inclusiv: Cheltuieli
51002.8
1493.3
374.5
recurente, total
din care:
23765.5
cheltuieli de personal
transferuri
acordate între bugetele locale
Investiţii capitale,
3573.0
în total
1-6428.2
III. SOLD BUGETAR
(2+3)
IV. SURSELE DE
6428.2
FINANŢARE, total
4+5+9
inclusiv conform clasificaţiei
economice (k3)
Acţiuni şi alte forme de
415
participare în capital în interiorul
ţării
Împrumuturi recreditate între
561
bugetul de stat şi bugetele locale
Sold mijloace băneşti la începutul
910
6428.2
perioadei
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul
930
perioadei

Suma
finala

50015.4
26478.0

56443.6
52870.6
23765.5

3573.0
-6428.2
6428.2

6428.2

Anexa nr.2
la Nota Informativă
decizia Consiliului local
nr. 03/02 din 06.07.2021

Denumirea

Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2021
Suma
Suma
modificarie
modifica
Cod
Aprobat lor Decizia
rilor
Eco
Suma,
01/03 din
Decizia
(k4)
mii lei
26.02.2021
02/02 din
26.05.2021

Venituri total: inclusiv
Impozit pe venitul persoanelor
fizice
Impozitul funciar
Impozitul pe bunurile
imobiliare
Impozite pe proprietate cu
caracter ocazional
Taxe pentru servicii specifice
Taxe şi plăţi pentru utilizarea
mărfurilor şi pentru practicarea
unor genuri de activitate
Granturi capitale primite de la
organizaţiile internaţionale
Renta
Plata pentru locatiunea
bunurilor patrimoniului public
Taxe şi plăţi administrative
Comercializarea mărfurilor şi
serviciilor de către instituţiile
bugetare
Amenzi si sanctiuni
contraventionale incasate in
bugetul de nivelul I
Alte venituri
Donatii voluntare pentru
cheltuieli capitale din suresele
externe
Transferuri primite între
bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul I

45424.6
1111

11803.1

1131

285.5

1132

2276.0

1133

-

1144

2452.0

1145

150.0

1322

-

1415

2723.0

1493.3
855.0

Suma
modific
a rilor
Decizia
03/02din
06.06.20
21
374.5

Suma
finala

50015.4
12658.1
285.5
2276.0

330.0

2782.0
150.0

90.0

20.0

110.0

1422

13.0

5.0
30.0

18.0
2225.0

1423

1845.0
5.0

7.0

1431

2.0

1451

30.0

8.3
240.0

38.3
2987.5

1421
350.0

2373.0

374.5

1442
26478.0
1912

26478.0

Anexa nr.3
la Nota Informativă
decizia Consiliului local
nr. 03/02 din 06.07.2021

Denumirea

Cheltuieli total
Servicii de stat cu
destinaţie generală

Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2021
conform clasificaţiei funcţionale și pe program
Suma
Suma
Suma
modificarie
modifica
modifica
Aprobat
lor Decizia
rilor
rilor
Cod
Suma, mii
01/03 din
Decizia
Decizia
lei
26.02.2021
02/02 din
03/02din
26.05.2021 06.06.2021
9151.2
1493.3
374.5
45424.6

352.3

160.0

-85.4

4926.9

1

4470.0

352.3

40.0

-85.4

4776.9

2

30.0

160.0

0301

4100.0

382.3

230.2

0802

400.00

-30.0

-70.2

-85.4

214.4

Cheltuieli, total
Dezvoltarea gospodăriei de
locuinţe şi serviciilor
comunale

-85.4

4926.9

6352.0

4120.0

156.3

1125.0

11753.3

6352.0

4120.0

156.3

1125.0

11753.3

6352.0

4120.0

156.3

1125.0

11753.3

6402

5552.0

3700.0

156.3

1025.0

10433.3

6404

800.0

100.0

1320.0

4712.5

04

1
2

420.0

06
8824.1

3772.3

660.0

-1012.5

12243.9

1

8815.1

3772.3

510.0

-1012.5

12084.9

2

9.0

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de
autorităţi/instituţii bugetare

150.0

352.3

Cheltuieli, total
Dezvoltarea drumurilor
Dezvoltarea transportului
auto
Gospodăria de locuinţe şi
gospodăria serviciilor
comunale

120.0

4500.00

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de
autorităţi/instituţii bugetare

56443.6

4500.0

Cheltuieli, total
Exercitarea guvernării
Gestionarea fondurilor de
rezervă şi de intervenţie
Servicii în domeniul
economiei

(mii lei)

01

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de
autorităţi/instituţii bugetare

Suma
finala

8824.1
7502

3774.1

150.0

159.0

3772.3

660.0

-1012.5

12243.9

100.0

660.0

-942.0

3592.1

Aprovizionarea cu apă și
canalizare
Iluminarea stradală
Cultură, sport, tineret,
culte şi odihnă

7503

3300.0

7505

1750.0

-200.0

1550.0

28.0

55.0

30.0

1313.0

1

1194.0

28.0

55.0

30.0

1307.0

2

6.0

6.0

1200.00

28.0

55.0
55.0

Dezvoltarea culturii

8502

900.0

25.0

Sport

8602

150.0

3.0

Tineret

8603

150.0

30.0

1313.0
980.0
153.0

30.0

180.0

09
24548.5

736.3

402.0

300.0

25986.8

1

22748.5

736.3

402.0

300.0

24186.8

2

1800.0

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de
autorităţi/instituţii bugetare

7101.8

1200.0

Cheltuieli, total

Învăţămînt

129.5

08

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de
autorităţi/instituţii bugetare

3672.3

1800.00

24548.5

736.3

402.0

300.0

25986.8

8802

18883.0

515.9

382.0

300.0

20080.9

Educatie extrascolara

8814

5665.5

138.4

20.0

Învăţămînt gimnazial

8804

Cheltuieli, total
Educaţie timpurie

Protectia sociala

Cheltuieli, total
Protectia sociala a unor
categortii de cetateni

82.0

82.0

10

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de
autorităţi/instituţii bugetare

5823.9

1

142.3

60.0

17.4

219.7

142.3

60.0

17.4

219.7

142.3

60.0

17.4

219.7

142.3

60.0

17.4

219.7

2
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 03/03

din 06 i u l i e 2021

Cu privire la examinarea Prescripției
Inspecției Financiare
În conformitate cu cerințele Prescripției Inspecției Financiare nr. 28-0712/846 din 15.06.2021 cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul
inspectării financiare complexe 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 complexe efectuate la Primăria orașului
Ialoveni.
2. Executarea prezentei Deczii se pune în sarcina dnei Galina Savin, contabilșef.
3. Controlul executării prezentei Deczii se pune în sarcina dlui Sergiu Armașu,
primarul orașului Ialoveni.
Întocmit:
Galina Savin, contabil-șef:
Coordonat:
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 03/04

din 06 i u l i e 2021

Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 02/39
”Cu privire la transmiterea în proprietate
a lotului de pe lângă casă”

În temeiul prevederilor Legii 100/2017 Cu privire la actele normative, art. 14
alin. (2), al Legii 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc
Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se abrogă Decizia nr. 02/39 Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului
de pe lângă casă.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu
Chilaru, Viceprimar al orașului.
Întocmit:
Andrei Țabur:
Coordonat:
Radu Chilaru;
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Mîța.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 03/05

din 06 i u l i e 2021

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

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2), lit. p) al Legii 436/2006 privind
administrația publică locală și având în vedere avizele
ale comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului orășenesc pentru trimestrul IV al
anului 2021 (se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoștința tuturor persoanelor vizate.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia Mîţa,
secretarul Consiliului orășenesc.

Anexă:
la decizia Consiliului orășenesc
nr.03/05 din 06 iulie 2021

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

1.

2.

Chestiuni preconizate pentru a fi examinate
în cadrul ședințelor

Termen de
examinare,
data ședinței
I. ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL
Cu privire la modificarea bugetului orașului
octombrie
Ialoveni şi alocarea mijloacelor financiare.
decembrie
2021
Cu privire la aprobarea bugetului orașului
octombrie
Ialoveni pentru
decembrie
anul 2022 în prima lectura.
2021

3.

Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru
anul 2022.

4.

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului
funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul
2022.
Cu privire la aprobarea bugetului orașului
Ialoveni pentru anul 2022 în lectura a doua.

5.

6.

7.

1.

2.

1.

Cu privire la aprobarea planului de activitate a
Consiliului orăşenesc pentru trimestrul I al
anului 2022.
Cu privire la aprobarea regulamentului privind
constituirea fondurilor de rezervă ale
autorităţilor administraţiei publice locale şi
utilizarea mijloacelor acestora.

octombrie
decembrie
2021
octombrie
decembrie
2021
octombrie
decembrie
2021
octombrie
decembrie
2021
octombrie
decembrie
2021

Responsabil de
executare

Elena Palii,
specialist principal;
Galina Savin,
contabil-şef
Elena Palii,
Specialist principal
Galina Savin,
contabil-şef
Galina Savin,
contabil-şef
Galina Savin,
contabil-şef
Elena Palii,
Specialist principal
Mîţa Lilia, secretarul
Consiliului orăşenesc
Ialoveni;
Elena Palii,
specialist principal;
Mîţa Lilia, secretarul
Consiliului orăşenesc
Ialoveni;

II. ŞEDINŢELE COMISIILOR DE SPECIALITATE
Chestiunile din ordinea de zi a şedinţelor
octombrieComisiile de
consiliului local.
decembrie
specialitate
2021
Examinarea petițiilor din partea cetăţenilor.
octombrieComisiile de
decembrie
specialitate
2021
III. AUDIENŢA CETĂŢENILOR DE CĂTRE ALEŞII LOCALI
Președintele
BE ”ACUM„ zi de audiență în prima zi de joi
octombriefracțiunii,
a lunii de la orele 15.00 – 17.00.
decembrie
Lilia Mîţa, secretarul
2021
Consiliului şi aleşii
locali

Secretar al Consiliului orăşenesc

Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.03/06

din 06 i u l 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,
DECIDE:
1. Se desemnează ____________________, consilier orăşenesc, să semneze
deciziile Consiliului orăşenesc din 06 iulie 2021 în cazul în care președintele
ședinței _________________, consilier orășenesc se va afla în imposibilitatea
de a le semna.

Întocmit/Avizat:
Lilia Mîța

