Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
12 octombrie 2021, orele 15:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia construcție și industrie, protecția mediului, amenajarea teritoriului, resurse
funciare:
Membri:
1. Lavric Vitalie, candidat independent;
2. Poltavcenco Vladislav, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
3. Corcodel Veaceslav, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4. Onceanu Leonid, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
5. Draguțan Natalia, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
6. Sula Daniel, candidat indepemdent.
15 octombrie 2021, orele 13.00, 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;
14 octombrie 2021, orele 15:00, 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. 04/01

din 15 o c t o m b r i e 2021

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului
Ialoveni pentru anul 2022 în prima lectură
Examinând proiectul bugetului local în prima lectură, în temeiul art. 14 alin. (2)
lit. n) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436/2006, în conformitate cu
prevederile art. 24, 47 şi 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale
nr. 181/2014, art. 20 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, art. 47 şi 48
din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi
recreditarea de stat, ținând cont de prevederile Setului metodologic privind elaborarea,
aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 209
din 24.12.2015, precum şi de circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07-18 din
23.08.2021, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă bugetul local pentru anul 2022 la venituri în sumă de 50390,7 mii lei şi la
cheltuieli în sumă de 50390,7 mii lei.
2. Se stabilește că, la situația din 31 decembrie 2022, datoria internă a UAT nu va
depăși 0,0 mii lei, datoria externă – 0,0 mii lei (echivalentul a 0,0 mii de dolari SUA).
Soldul garanțiilor externe va constitui 0,0 mii lei, iar soldul garanțiilor interne nu va
depăși 0,0 mii lei.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Primarului orașului Ialoveni și dnei
, contabil-şef.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/02

din 15 octombrie 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
șef al primăriei orașului Ialoveni.

, contabil-

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
orașului.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat

, primar al

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/03

din 15 octombrie 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind constituirea fondului de rezervă al
orașului Ialoveni și utilizarea mijloacelor acestuia

Având în vedere Recomandările Curții de Conturi a Republicii Moldova, în
conformitate cu art. 19 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, art. 36, art.
37 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Hotărârea
Guvernului nr. 1427/2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea
fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor
acestora, art. 14 alin. (2) lit. n¹) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al orașului
Ialoveni și utilizarea mijloacelor acestuia (anexa nr. 1).
2. Se instituie Comisia de examinare a dosarelor cu privire la necesitatea alocării
mijloacelor financiare din Fondul de rezervă (anexa nr. 2).
3. Se abrogă Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 04-13 din 30.06.2009 Cu
privire la Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al or.
Ialoveni.
4. Controlul asupra prezentei decizii se pune în sarcina Dnei
șef.

Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

, contabil-

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROECT DE DECIZIE

Nr. 04/04

din 15 octombrie 2021

Cu privire la casarea mijloacelor fixe
Având în vedere Procesele Verbale din 04.10.2021 privind casarea mijloacelor
fixe și în baza actelor prezentate de Comisia de casare a mijloacelor fixe, în
conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele
fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998, art. 14 alin. (2) din Legea nr.
436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se autorizează casarea bunurilor, mijloacelor fixe cu amortizare de peste 80%,
uzate, ieșite din uz sau defecte, materialelor de construcție generate în rezultatul
reparației capitale, conform anexei;
2. Dna
, Contabilul șef al Primăriei orașului Ialoveni va asigura efectuarea
procedurilor contabile ce se impun;
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Primarul or. Ialoveni
Întocmit:
Coordonat
Avizat:

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/05

din 15 octombrie 2021

Cu privire la delegarea
salariaților peste hotarele țării
Având în vedere efectuarea vizitelor oficiale, inclusiv în scop de purtare a
tratativelor, consultărilor, de pregătire și încheiere a acordurilor;
participarea la reuniuni, sesiuni, simpozioane, conferinţe, ședințe, congrese;
realizarea schimbului de experienţă, specializărilor, stagiilor, instruirilor;
realizarea atribuțiilor de serviciu, ținînd cont de specificul funcției și natura
sarcinilor și îndeplinirea altor sarcini analogice, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, art. 14 alin. (3) din Legea nr.
436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se stabilește că Primarul orașului Ialoveni stabilește și deleagă peste hotare
angajații din cadrul Primăriei, în baza prezentei decizii.
2. Componența delegaților în delegațiile oficiale, în care sunt incluși consilieri
orășenești, urmează a fi coordonată cu președinții de fracțiuni legal constituite în
Consiliul orășenesc Ialoveni.
3. Persoanele care sunt delegate vor depune o informație cu referire la scopul și
rezultatele deplasării.
4. Se abrogă Decizia nr. 02-12 din 14.04.2016 Cu privire la delegarea angajaților
peste hotarele țării.
5. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
, Primarul orașului
Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/06

din 15 octombrie 2021

În conformitate cu art. 21 al Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar, Legii nr. 271 din 23.11.2018 pentru modificarea unor
acte legislative – valorile de referință aplicabile la determinarea salariului de bază (art.
XXIX.), Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270
din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Legii nr.
199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, şi în temeiul
art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul primăriei orașului
Ialoveni li se acordă premii unice pentru anul 2021 cu prilejul sărbătorilor
profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul
economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, dar
nu mai mult de 5% din fondul anual de salarizare la nivel de unitate bugetară.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei
contabil-șef.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/07

din 15 o c t o m b r i e 2021

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 08/11
din 20.12.2019 „Cu privire la instituirea
comisiei de licitație și stabilirea
taxei de participare”

În conformitate cu Legea 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:
pct. 1 subpunctul 1.15 al Deciziei nr. 08/11 din 20.12.2019 „Cu privire la
instituirea Consiliului de licitație și stabilirea taxei de participare”după cum
urmează, se exclude sintagma „
” şi se substituie cu sintagma „
”.

Întocmit:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/08

din 15 octombrie 2021

Cu privire la aprobarea Politicii de securitate
a preluării datelor cu caracter personal
În scopul asigurării protecției datelor cu caracter personal a persoanelor fizice și
juridice operate de către administrația publică locală, în temeiul art. 30 Legii nr.
133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii
datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale
de date cu caracter personal, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 436/2006
privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul
primăriei orașului Ialoveni, conform anexei.
2. Controlul prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
, Viceprimarul
orașului Ialoveni.

Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/10

din 15 octombrie 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea Consiliului
Consultativ pe Incluziunea Socială a Persoanelor
cu Dizabilități și alte categorii social vulnerabile
din orașul Ialoveni
În temeiul Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, art. 14
alin.(2) lit. p) al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Strategiei de
dezvoltare socio-ecomonică a orașului Ialoveni pentru perioada 2019-2025, Consiliul
orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului
Consultativ pe Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități și alte categorii
social vulnerabile din orașul Ialoveni, conform anexei, parte integrantă a deciziei.
2.

Controlul prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
orașului Ialoveni.

Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

, Viceprimar al

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/11

din 15 octombrie 2021

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
pentru îmbunătățirea accesibilității în
orașul Ialoveni pentru anii 2021 – 2023

În temeiul art. 14 alin.(2) lit. p) al Legii privind administraţia publică locală
nr.436/2006, Strategiei de dezvoltare socio-ecomonică a orașului Ialoveni pentru
perioada 2019-2025, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru îmbunătățirea accesibilității în orașul Ialoveni
pentru anii 2021 – 2023, conform anexei, parte integrantă a deciziei.
2. Controlul prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
orașului Ialoveni.

Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

, Viceprimar al

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT
Nr. 04/12

DE DECIZIE
din 15 octombrie 2021

Cu privire la vânzarea terenului aferent
Având în vedere cererea cet.
și
(în continuare proprietari) cu
privire la cumpărarea terenului aferent construcției proprietate privată (garaj), amplasat în
or. Ialoveni, înregistrată cu nr. 393 din 22.09.2021, astfel în conformitate cu prevederile
Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,
art. 7, 8, 9, 10, 11 a Legii nr. 354/2004 privind formarea bunurilor imobile, art. 3, 4, 10 al
Legii nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului,
pct. 1, 3, 6, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 25-27 ale Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.
1428/2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea și
locațiunea/arenda terenurilor aferente, art. 14 alin. (1), (2), art. 17-20, ale Legii nr.
436/2006 privind administraţia publică locală și avînd în vedere avizele pozitive ale
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se vinde terenul aferent construcţiei proprietate privată (garaj) a cet.
și
,
amplasat în or. Ialoveni, cu suprafaţa de 0.0031ha, teren cu nr. cadastral 5501210.....,
preţul de vînzare a terenului constituie 801lei, conform calculelor: 19873,34 x 65 x
0.0031 x 1,00 x 0,2 = 801lei.
2. Achitarea preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent potrivit borderoului de
calcul se va efectua prin virament ca plată unică la contul trezorial a primăriei or.
Ialoveni în termen de 5 zile din data aprobării prezentei decizii.
3. Contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent se va încheia după achitarea
integrală a sumei menționate la pct. 1 din prezenta decizie.
4. Se pune în sarcina Dl
, primar, încheierea contractului de vînzare-cumpărare
asupra terenului aferent menționat în pct. 1 din prezenta decizie.
5. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință personal contra semnătură persoanelor
menționate supra.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei
,
contabil-șef.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT
Nr. 04/13/01

DE DECIZIE
din 15 octombrie 2021

Cu privire la schimbarea
modului de folosință terenului
Având în vedere cererea cet.
, înregistrată cu nr. 312 din 06.08.2021, cu
privire la schimbarea modului de folosință grădini a terenului pentru construcții
locative, în conformitate cu art. 39 Cod Funciar al RM, în temeiul prevederilor pct. 24,
pct. 26 al Hotărârii Guvernului nr. 1170 /2016 Privind probarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri,
prevederile planului Urbanistic al orașului Ialoveni aprobat prin decizia nr. 06/01 din
19.12.2018, în conformitate cu art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acceptă schimbarea modului de folosință grădini a terenului cu nr. cadastral
5501203....... amplasat în intravilanul orașului Ialoveni în modul de folosință pentru
construcții locative, cu suprafața de 0,086 ha terenului cu nr. cadastral 5501203.....,
amplasate în or. Ialoveni.
2. Se solicită Agenției Servicii Publice, departamentul Cadastru să opereze
modificările de rigoare în Registrul bunurilor imobiliare, potrivit prevederilor
prezente decizii.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură și/sau
prin intermediul poștei recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit
Coordonat:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT
Nr. 04/13/02

DE DECIZIE
din 15 octombrie 2021

Cu privire la schimbarea
modului de folosință a terenului
Având în vedere cererea cet.
, înregistrată cu nr. 313 din 06.08.2021,
cu privire la schimbarea modului de folosință grădini a terenului pentru construcții
locative, în conformitate cu art. 39 Cod Funciar, în temeiul prevederilor pct. 24, pct.
26 al Hotărârii Guvernului nr. 1170/2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de transmitere schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, prevederile
planului Urbanistic al orașului Ialoveni aprobat prin decizia nr. 06/01 din 19.12.2018,
în conformitate cu art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni
DECIDE:
1. Se acceptă schimbarea modului de folosință grădini a terenului cu nr. cadastral
5501203.....amplasat în intravilanul orașului Ialoveni în modul de folosință pentru
construcții locative, cu suprafața de 0,086 a terenului cu nr. cadastral 5501203.....,
amplasate în or. Ialoveni.
2. Se solicită Agenției Servicii Publice, departamentul Cadastru să opereze
modificările de rigoare în Registrul bunurilor imobiliare, potrivit prevederilor
prezente decizii.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură și/sau
prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit:
Cordonat:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/14/01

din 15 octombrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea cet.
, înregistrată cu nr. 318 din 10.08.2021,
privind eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate asupra terenului cu nr.
cadastral 5501304......., eliberat deţinătorului de teren
la data de
17.07.1998, cu înscrierea greşită a prenumelui, astfel în conformitate cu art. 55 1 alin.
(1), (2) 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 5501304........., după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului
” se rectifică
cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului
”, în rest titlul rămâne
fără modificări.
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. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
, viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit
Coordonat:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/14/02

din 15 octombrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea cet.
, înregistrată cu nr. 410 din
29.09.2021, privind eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate asupra
terenului cu nr. cadastral 5501208........, eliberat deţinătorului de teren
la
data de 17.12.2001, cu înscrierea greşită a patronimicului, astfel în conformitate cu art.
551 alin. (1), (2) 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 5501208......., după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului
” se rectifică
cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului
”, în rest titlul rămâne
fără modificări.
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. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/14/03

din 15 octombrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea cet.
, înregistrată cu nr. 400 din
24.09.2021, privind eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate asupra
terenului cu nr. cadastral 5501306........, eliberat deţinătorului de teren
la data de 06.12.2002, cu înscrierea greşită a prenumelui, astfel în conformitate cu art.
551 alin. (1), (2) 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 5501306......., după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului
” se
rectifică cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului
”,
în rest titlul rămâne fără modificări.
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. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/14/04

din 15 octombrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea cet.
, înregistrată cu nr. 316 din 10.08.2021,
privind eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate asupra terenului cu nr.
cadastral 5501304.........., eliberat deţinătorului de teren
la data
de 29.12.1998, cu înscrierea greşită a numelui, astfel în conformitate cu art. 55 1 alin.
(1), (2) 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 5501304......., după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului
“ se rectifică
cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului
”, în rest titlul
rămâne fără modificări.
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. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/14/05

din 15 octombrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea cet.
, înregistrată cu nr. 316 din 10.08.2021,
privind eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate asupra terenului cu nr.
cadastral 5501102......, eliberat deţinătorului de teren
la data de
1
17.07.1998, cu înscrierea greşită a numelui, astfel în conformitate cu art. 55 alin. (1),
(2) 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 5501102......., după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului
” se rectifică
cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului
”, în rest titlul
rămâne fără modificări.
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. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/14/06

din 15 octombrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea cet.
, privind eroarea comisă la perfectarea
titlului de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral 5501302......., eliberat
deţinătorului de teren
la data de 19.12.2002, cu înscrierea greşită a
prenumelui, astfel în conformitate cu art. 551 alin. (1), (2) 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 5501306......., după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului
” se rectifică cu
sintagma ,,este eliberat deţinătorului
” în rest titlul rămâne fără
modificări.
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. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/14/07

din 15 octombrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea cet.
, privind eroarea comisă la perfectarea
titlului de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral 5501205......, eliberat
deţinătorului de teren
la data de 29.10.2001, cu înscrierea greşită a
patronimecului, astfel în conformitate cu art. 55 1 alin. (1), (2) 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 5501205......, după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului
“ se rectifică cu
sintagma ,,este eliberat deţinătorului
”, în rest titlul rămâne fără
modificări.
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. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. 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.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/15

din 15 octombrie 2021

Cu privire la suspendarea unor reglementări
ale Regulamentului local de urbanism al PUG
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 Hotărîrea Guvernului nr. 967/2016, prevederile Legii nr. 835/1996 privind
principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, sondajele curente ale opiniei publice privind
situația construcțiilor multietajate din orașul Ialoveni, avizele comisiilor consultative ale Consiliului
orășenesc Ialoveni, art. 79, art. 14 alin. (2) litera o) din Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se suspendă prevederile prescripțiilor generale și prescripțiilor specifice pentru zonele funcționale
R2 - ”Zona clădiri de locuit multietajate şi alte funcţiuni complementare, instituţii şi servicii
publice” pentru toate Unitățile teritoriale de Referință 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;
2. Pînă 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 certificatelor de urbanism pentru proiectarea clădirilor multietajate specifice
pentru zonele funcționale R2 pentru toate Unitățile Teritoriale de Referință ale Regulamentului
local de Urbanism.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
, Primarul orașului
Ialoveni;
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștința publicului prin plasarea pe panoul informativ al Primăriei
orașului Ialoveni și pagina oficială www.ialoveni.md;
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul actelor locale;
6. 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
Nr. 04/16/01

DE DECIZIE
din 15 o c t o m b r i e 2021

Cu privire la atribuirea denumirea
arterelor de circulație
În temeiul Hotărîrii de Guvern nr. 1166 din 28.11.2019 cu privire la aprobarea
modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1518/2003 despre crearea
Sistemului informational automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativteritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei”, Hotărîrea Guvernului
nr. 1518/2003 despre crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat
al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor”, art. 14 alin. (2), al Legii nr.
436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Artera de circulație din sectorul Albeni „strada Grădinilor” se prelungeşte până la
intersecția cu „strada Liviu Rebreanu”, conform planului anexat.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT
Nr. 04/16/02

DE DECIZIE
din 15 o c t o m b r i e 2021

Cu privire la atribuirea denumirea
arterelor de circulație
În temeiul Hotărîrii de Guvern nr. 1166 din 28.11.2019 cu privire la aprobarea
modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1518/2003 despre crearea
Sistemului informational automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativteritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei”, Hotărîrea Guvernului
nr. 1518/2003 despre crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat
al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor”, art. 14 alin. (2), al Legii nr.
436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se atribuie arterei de circulație din sectorul Huțuleuca inclusă în intravilanul or.
Ialoveni, denumirea de ,,stradela Iurii Gagarin” conform planului anexat.
2. 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. 04/17

din 15 o c t o m b r i e 2021

Cu privire la permiterea tăierii de îngrijire
a arborilor din teritoriul orașului Ialoveni 2021 - 2022
Având în vedere demersul Dl
, pădurar, cu privire la efectuarea lucrărilor
tăierii de îngrijire a arborilor, în conformitate cu Codul Silvic al Republicii Moldova,
Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din
afara fondului forestier aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 27/2004, cu art. 14 alin. (2) lit.
f¹) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se permite tăierea de îngrijire a arborilor din unitatea administrativ teritorială al
orașului Ialoveni, după cum urmează:
1.1. Tăieri de igienă:
1.1.1. Sectorul 203, conturul 237, suprafața – 0,30 ha;
1.1.2. Sectorul 202,conturul 39, suprafața – 0,2598 ha;
1.1.3. Sectorul 202, conturul 39, suprafața – 0,2866 ha;
1.2. Se permite tăierea de îngrijire a arborilor din parcuri, din curțile blocurilor
locative și spații verzi din orașul Ialoveni.
2. Se stabilește taxa pentru realizarea masei lemnoase pentru pensionari, veterani de
război, persoane cu dezabilități și familii social vulnerabile, care sun locuitori ai
orașului Ialoveni și angajaților din cadrul primăriei orașului Ialoveni, după cum
urmează:
2.1. Lemn tare 300 lei/metru ster;
2.2. Lemn moale – 200 lei/metru ster (gratuit persoanelor cu dezabilități și
veteranelor de război)
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
, pădurar.
4. Controlul asupra prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
, Viceprimar
al orașului Ialoveni.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

DECIZIE
Nr. 04/18

din 15 o c t o m b r i e 2021

Cu privire la scutirea de plată
pentru lemne de foc
Examinând cererile motivate ale locuitorilor orașului Ialoveni cu privire la
acordarea lemnelor de foc, în temeiul art. 9 lit. a) art. 32 alin. (2) lit. b) al Codului
Silvic, art. 4 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea
administrativă, 14 alin. (1), (2), (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă distribuirea cu titlu gratuit a 30 metri steri lemn de foc, câte un metru
ster pentru fiecare familie, în calitate de ajutor material persoanelor cu
dezabilități, conform anexei la prezenta decizie.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
pădurar și dnei
, contabil-şef.

Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/19

din 15 o c t o m b r i e 2021

Cu privire la aprobarea normelor
de consum de motorină pentru buldoexcavator
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1404/2005
privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile
administraţiei publice, Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de
combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr.
436/2006 privind administraţia publică locală și avînd în vedere avizele pozitive ale
comisiilor consultative de specialitate Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă consumul lunar de carburant de 2200 litri motorină și 20 litri de ad-blue
pentru buldoexcavatorul MST
Plus, motor disel 4400 cmc, 74,5 kw, care
deservește sectorul de amenajare și înverzirea teritoriului din subordinea Primăriei
orașului Ialoveni.
2. Consumul este următorul
2.1. În lucru sarcini ușoare: 7,5 litri motorină/oră;
2.2. În lucru sarcini grele: 10 litri motorină/oră;
2.3. Pentru sezonul de iarnă (noiembrie – martie) consumul mediu se majorează cu
15 %.
2.4. Consumul lunar aprobat se poate majora cu pînă la 25 % în situații de urgență;
3. Controlul asigurării executării prezentei decizii se pune în sarcina Dnei
contabil-şef.
Întocmit:
Coordonat:
Avizat:

,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 04/20

din 15 o c t o m b r i e 2021

Cu privire la scutirea de plată pentru
rezervarea lotului în cimitirul nou
Având în vedere cererea cet.
, cu privire la scutirea de plată pentru
rezervarea unui lot în cimitirul nou, de pe str. Viilor, or. Ialoveni, Avizul Comisiei de
specialitate a Consiliului orăşenesc Ialoveni (Comisia pentru buget, economie, finanţe
şi patrimoniul public), Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului orăşenesc Ialoveni
(Comisia juridică, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice), în
temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,

DECIDE:
1. Cet.
se scuteşte integral de la plata pentru rezervarea lotului în cimitirul
nou din str. Viilor, sector nr. 5, rîndul 10, locul 14 (lîngă soția decedată
).
2. Controlul asupra exercitării prezentei decizii se pune în seama directorului interimar
Î.M. Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni,
.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui
al orașului Ialoveni.
Întocmit:
Avizat:
Coordonat:

, viceprimar

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/21

din 15 octombrie 2021

Cu privire la examinarea cererii prealabile
Având în vedere cererea prealabilă depusă de SRL ”
”, înregistrată cu
nr. 528 din 24.09.2021 cu privire la atribuirea unui sector de teren echivalent în aceiași
zonă și recuperarea prejudiciului, astfel în temeiul prevederilor art. 119-121, 124, 126129, 132, 162, 165, 167, 207, 209 ale Codului 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 SRL ”
”, cu privire la
atribuirea unui sector de teren echivalent în aceiași zonă, recuperarea
prejudiciului și se respinge ca fiind inadmisibilă și neîntemeiată.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință administratorului SRL”
”
personal contra semnătură și/sau prin intermediul poștei recomandat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
,
specialist și Dlui
, 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, potrivit prevederile Codului Administrativ al Republicii Moldova.

Întocmit:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.04/22

din 15 octombrie 2021

Cu privire la examinarea cererii
Avînd în vedere cererea prealabilă depusă de
, înregistrată cu
nr. 250 din 30.06.2021 cu privire la anularea răspunsului cu nr.1409 din 23.12.2020,
recunoașterea și vînzarea terenului aferent, amplasat în or.Ialoveni, traseul ChișinăuHîncești, astfel în temeiul prevederilor art. 119-121, 124, 126-129, 132, 162, 165, 167,
207, 209 ale Codului 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
cu privire la
recunoașterea și vînzarea terenului aferent, amplasat în or.Ialoveni, traseul
Chișinău-Hîncești și se respinge ca fiind inadmisibilă și neîntemeiată.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință administratorului SRL”
”
personal contra semnătură și/sau prin intermediul poștei recomandat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui
, specialist și Dlui
, 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, potrivit prevederile Codului Administrativ al Republicii Moldova.
Întocmit:
Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 04/23

din 15 o c t o m b 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 2.3. sub subpct. 2.3.3. 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 „
”.
1.2. pct. 2 subpunctul 2.4. sub subpct. 2.4.2. 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/Avizat:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.04/24

din 15 octombrie 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 15 octombrie 2021 în cazul în care
președintele ședinței _________________, consilier orășenesc se va afla în
imposibilitatea de a le semna.

Întocmit/Avizat:

