Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
17 decembrie 2021, orele 11:00, 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;
7. Postică Ion, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
8. Cojocaru Aliona, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
9. Dmitrii Gamarța – Eșanu, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
17 decembrie 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;
17 decembrie 2021, orele 12:30, 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;
8. Lavric Vitalie, candidat independent;
9. Doschinescu Ana, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 06/01

din 17 d e c e m b r i e 2021

Cu privire la corelarea 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 bugetarfiscale 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 54138,5 mii lei şi
la cheltuieli în sumă de 54138,5 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 Sergiu ARMAȘU,
Primar al orașului Ialoveni și dnei Galina Savin, contabil-şef.
Întocmit:
Elena Palii;
Coordonat:
Valentin Bogos;
Avizat: Lilia Mîța.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/02

din 17 d e c e m b 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 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. 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
Coordonat:
Valentin Bogos
Avizat:
Lilia Mîța

Nota Informativă la Decizia
Nr. 06/02 din 17.12.2021
Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni
și alocarea mijloacelor financiare
1. Se alocă 6,4 mii lei din Fondul de Rezervă:

1.1.
6,4 mii lei – ajutor unic veteranilor MAI;
2. Se alocă din supravenit 8,6 mii lei ajutor unic veteranilor MAI;
3. Se redistribuie de la Programul Dezvoltarea Comunală și amenajare minus – 538,9
mii lei pentru acordarea premiului anual angajaților din următoarele instituții:
Grădinița de copii nr. 1 „Andrieș” – 129,3 mii lei;
Grădinița de copii nr. 3 „Lăstărel” – 67,3 mii lei
Grădinița de copii nr. 5 „Regina Maria” – 175,0 mii lei.
Școala de Arte – 155,3 mii lei
Biblioteca orășeneacă „Spiridon Vangheli” – 12,0 mii lei.

Elena Palii, specialist principal în planificare
Lilia Mîța, secretar al Consiliului

Anexa nr.3
la decizia Consiliului local
nr. 06/02 din 17.12.2021

Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2021
conform clasificaţiei funcţionale și pe program
Denumirea
Cheltuieli total
Servicii de stat cu destinaţie generală
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Exercitarea guvernării
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie
Servicii în domeniul economiei
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea drumurilor
Dezvoltarea transportului auto
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale
Aprovizionarea cu apă și canalizare
Iluminarea stradală
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea culturii
Sport
Tineret
Învăţămînt
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Educaţie timpurie
Educatie extrascolara
Învăţămînt gimnazial
Învăţămînt primar
Învăţămînt liceal
Protectia sociala
Resurse, total

Cod

Suma, mii lei
65674.2

01
1
2
0301
0802
04
1
2
6402
6404
06

5634.9
5484.9
150.0
5634.9
5628.5
00,0
12994.4
12994.4
12994.4
11274.4
1720.0

1
2

16058,2
15656,10
402.1

7502

16058,2
5491,3

7503
7505
08
1
2
8502
8602
8603
09
1
2
8802
8814
8804
8803
8806

9634.9
1550.0
1365,0
1359,0
6.0
1365,0
1032.0
153.0
180.0
28702,0
26902,0
1800.00
28702,0
22200,8
6129,20
82.0
120.0
170.0
308,1

Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Protectia sociala a unor categortii de cetateni
Realizarea terenurilor

1

308,1

2
9019

308,1
308,1
-239.1

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 06/03

din 17 decembrie 2021

Cu privire la aprobarea şi punerea în
aplicare a taxelor locale pentru anul 2022

În scopul asigurării părții de venit a bugetului orașului Ialoveni și în conformitate cu
prevederile art. 288 – 289 din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163/1997, Titlului – VII,
Taxele locale art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (1) din Legea nr. 231/2010 Cu privire la comerțul
interior, Hotărârea Guvernului nr. 931/2011 Cu privire la desfășurarea comerțului cu
amănuntul, Hotărârea Guvernului nr. 854/2006 Cu privire la aprobarea Regulamentului
transporturilor auto de călători şi bagaje, art. 4 alin. (1) al Legii nr. 435/2006 privind
descentralizarea administrativă, prevederile art. 5, art. 21 al Legii nr. 397/2003 privind
finanțele publice locale și având în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate, în temeiul
art. 14 alin. (2), lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (6) din Legea nr. 436/2006 privind
administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,
D E C I D E:
1. Se stabilesc taxele locale prevăzute de legislaţie, cotele şi înlesnirile fiscale, conform
anexei nr. 1 la prezenta decizie.
2. Se stabilesc cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, conform
anexei nr. 2 la prezenta decizie.
3. Calculul taxelor locale se efectuează de către subiecții impunerii, în funcție de baza
impozabilă și cotele stabilite, pentru întreprinderile care îşi încep activitatea pe parcursul
anului, taxa se va percepe proporţional timpului real lucrat.
4. Termenele de plată a taxelor locale și al prezentării dărilor de seamă fiscale de către
subiecții impunerii se stabilește trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare
trimestrului gestionar.
5. Responsabilitatea pentru calcularea corectă a taxelor locale și virarea integrală a sumelor
calculate în termen la bugetul orașului Ialoveni revine contribuabililor.
6. Taxele și cotele acestora stabilite în anexele din pct. 1 - 2, se pun în aplicare cu începere
de la 01.01.2022 şi urmează a fi adusă la cunoştinţa Direcţiei Generale Finanţe a
Consiliului raional Ialoveni, Direcția deservire Fiscală Ialoveni, contribuabililor prin
afişare site www.ialoveni.md şi în Buletinul informativ “Ialoveni”.
7. Agenţii economici care au Notificat administrația publică locală despre inițierea activității
de comerț şi îşi modifică denumirea întreprinderii, sediul, genul de activitate, urmează să
informeze/Notifice despre modificările efectuate.
8. În cazul stabilirii programului de lucru a întreprinderilor cu regim non-stop mărimea taxei
se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.
9. Agenţii economici care au activat în regim non-stop în anul 2021, la solicitare urmează a
activa non-stop şi în anul 2022.
10. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Galina Savin, contabil-şef.
Întocmit:
Valentin Bogos;
Coordonat:
Galina Savin
Elena Palii

Avizat: Lilia Mîța

Anexa: 1 la Decizia
Consiului orășenesc Ialoveni
nr.06/03 din 17.12.2021

Subiecți ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de întreprinzător pe teritoriul orașului Ialoveni
Baza impozabilă a obiectului
Numărul mediu scriptic trimestrial al
salariaţilor şi, suplimentar:
– în cazul întreprinderilor individuale şi
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) –
fondatorul întreprinderii individuale,
fondatorul şi membrii gospodăriilor
ţărăneşti (de fermier);
– în cazul persoanelor care desfăşoară
activitate profesională în sectorul justiţiei
– numărul de persoane abilitate prin lege
pentru
desfăşurarea
activităţii
profesionale în sectorul justiţiei
Taxa de organizare a Venitul din vânzări ale bunurilor
licitaţiilor şi loteriilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor
pe teritoriul orașului de loterie emise
Ialoveni
Taxă de plasare
Venitul din vînzări ale serviciilor de
(amplasare) a
plasare şi/sau difuzare a anunţurilor
publicităţii (reclamei) publicitare prin intermediul serviciilor
cinematografice, video, prin reţelele
telefonice, telegrafice, telex, prin
mijloacele de transport, prin alte mijloace
(cu excepţia TV, internetului, radioului,
presei periodice, tipăriturilor), cu
excepţia amplasării publicităţii exterioare
Taxa de aplicare a Venitul din vânzări ale produselor
simbolicii locale
fabricate cărora i se aplică simbolica
locală.
Taxa pentru unităţile
Unităţile de comerţ şi/sau de prestări
comerciale şi/sau de
servicii care corespund activităţilor
prestări servicii
expuse în anexa nr.1 la Legea
nr.231/2010 cu privire la comerţul
interior
Taxa de piaţă
Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor,
construcţiilor a căror strămutare este
imposibilă fără cauzarea de prejudicii
destinaţiei lor
Taxa balneară
Venitul din vânzări ale biletelor de
odihnă şi tratament
Taxa pentru prestarea
serviciilor de
Numărul de unităţi de transport
transport auto de
călători pentru rutele
orăşeneşti

Denumirea taxei
a) Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

Unitatea de măsură a cotei
 pentru salariații din întreprinderi,
altele decât cele agricole şi
fondatorii întreprinderilor – 200
lei anual pentru fiecare salariat;
 pentru salariații din sectorul
agricol – 100 lei anual pentru
fiecare salariat;
 taxa pentru amenajarea teritoriului
pentru fondatorii gospodăriilor
țărănești (de fermier) – 50 lei
anual.

0,1 %

5%

0,1%
 până la 100000 lei pentru fiecare
unitate de comerț şi/sau de prestări
servicii de deservire socială, potrivit
anexei nr.2 la prezenta decizie.
1 leu anual pentru fiecare metru
pătrat.

0,1%
 Lunar, câte 200 lei pentru fiecare
autoturism cu capacitatea de până la
8 locuri inclusiv.
 Lunar 700 lei pentru fiecare
autovehicul cu capacitatea de la 9
până la 16 locuri inclusiv.
 Lunar, 1050 lei pentru fiecare
autobuz cu capacitatea de la 17
până la 24 de locuri inclusiv.

 Lunar, 1200 lei pentru fiecare
autobuz cu capacitatea de peste 24
de locuri.
i)
j)

Taxa pentru parcare
Taxa pentru
salubrizare

k) Taxa pentru
dispozitivele
publicitare.

Suprafața de parcare
Pentru
fiecare
gospodărie
(casă
individuală la sol), care nu are încheiat un
contract de prestări servicii de
salubrizare.
Suprafața feţei (feţelor) dispozitivului
publicitar.

25 lei anual pentru fiecare m.p.
500 lei anual pentru fiecare
gospodărie.

2000 lei anual pentru fiecare metru
pătrat.

În conformitate cu prevederile Titlului – VII ”Taxele locale” ale Codului Fiscal al Republicii

Moldova se stabilesc scutiri integrale:
1. Se scutesc de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii:
1.1. Agenții economici și persoanele fizice care practică activități de pompe
funebre și/sau acordă servicii similare, inclusiv care confecționează și
comercializează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.
1.2. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul pieţelor
create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior.
2. Se scutesc de plata tuturor taxelor locale - autorităţile publice şi instituţiile finanţate
de la bugetele de toate nivelurile;
3. Taxa pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermieri)
care au atins vârsta de pensionare;
4. Taxa de plasare a publicității – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de
publicitate plasată pe trimiterile poştale;
5. Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului – organizatorii
licitațiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii
pagubelor, achitării datoriilor la buget, vânzării patrimoniului de stat şi
patrimoniului oraşului.
Anexa: 2 la decizia
Consiului orășenesc Ialoveni
nr.06/03 din 17.12.2021

1. Se aprobă taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pe teritoriul
orașului Ialoveni, pentru anul 2022 după cum urmează:
Tipul unităților comerciale și/sau
Nr.
de prestări servicii din orașul Ialoveni
1.
Restaurante cu terasă
2.
Sală de ceremonii
3.
Bar, cafenea cu terasă
4.
Bufet, bodegă, cantină,
5.
Secția de preparare a hranei pentru a fi servită prin metoda catering
6.
Ospătărie
7.
Fast – Food
8.
Gherete:
8.1. amplasate pe teritoriul orașului Ialoveni;
8.2. locuri amenajate pentru comercializarea ziarelor şi revistelor;

Taxa (în lei), anual
20000
25000
8000
5000
4500
3000
2500
4500
1000

8.3. specializate în comercializarea produselor de tutungerie;
8.4. spații comerciale, gherete, tonete amplasate pe teritoriul ÎM 10000
”Piața Agroindustrială Ialoveni”;
8.5. tonete/gherete pentru comercializarea florilor, suvenirelor;
500

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

5000
5000
50 lei/m2 (taxa va fi
achitată de agenți
economici care au
depus Notificări)
Unitate pentru comercializarea ”Optică medicală”
3000
Farmacie
35000
Farmacie veterinară
3500
13.1. Obiecte de comerț pentru realizarea produselor petroliere, 80000
gaze lichefiate;
13.2. Obiecte de comerț pentru realizarea produselor petroliere;
60000
14.1. Baza angro, hale, pavilioane (depozit) cu suprafața pînă la 20000
1000m2 inclusiv
14.2. Baza angro, hale, pavilioane (depozit) cu suprafața de la 25000
1001m2 pînă la 2000m2
14.3. Baza angro, hale, pavilioane (depozit) cu suprafața mai mare 30000
de 2001m2
Depozite frigoriferice pentru păstrarea fructelor și legumelor
30000
Depozite pentru păstrarea cerealelor
15000
Unități de comerţ cu amănuntul (magazine) cu suprafaţa
comercială:
Zona/Cen Înafara
2
2
17.1. de la 9 m până la 20 m
tru/traseu zonei/cen
17.2. de la 20 m2 până la 40 m2
Chișinău- tru
17.3. de la 40 m² până la 60 m²
Hîncești
17.4. de la 60 m² până la 80 m²
4000
3000
17.5. de la 80 m² până la 100 m²
6000
3600
17.6. de la 100 m² până la 150 m²
8000
4000
17.7. de la 150 m² până la 300 m²
11000
5000
17.8. de la 300 m² în sus
13000
6000
16000
7500
30000
10000
50000
20000
Unități de comerţ cu amănuntul (magazine) care nu comercializează
produse alcoolice şi produse din tutun cu suprafaţa comercială:
Zona/Cen Înafara
18.1. de la 9 m2 până la 20 m2
tru/traseu zonei/cen
18.2. de la 20 m2 până la 40 m2
Chișinău- tru
18.3. de la 40 m² până la 60 m²
Hîncești
18.4. de la 60 m² până la 80 m²
3600
2000
18.5. de la 80 m² până la 100 m²
5000
2500
18.6. de la 100m² până la 150 m²
7000
3000
18.7. de la 150m² până la 300 m2
9000
4000
18.8. de la 300 m² în sus
11000
5000
16000
7500
30000
10000
50000
20000
9.1. Terasa de vară amplasate pe teren privat/arendat;
9.2. Terasă de vară amplasate pe teren public, fără relații funciare;

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Comerț neefectuat prin magazine (automate de vânzare pentru
ceai, cafea, dulciuri)
Stații de întretinere tehnică a autovehiculelor (Autoservice), după
cum urmează:
20.1. întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor
20.2. spălătorie auto
20.3. vulcanizare
20.4. comerţul cu amănuntul al pieselor componente şi
accesorii pentru autovehicule
20.5. întreținerea și reparația autovehiculelor cu suprafața de
pînă la 50 m2
Stații de testare tehnică
Activități recreative – jocuri de noroc şi pariuri
Case de amanet
Case de schimb valutar
Unitate pentru punerea pauriurilor și mizelor
Intermedierea în comerțul biletelor de loterie
Depozit, punct de colectare a metalelor feroase și neferoase
Agenții de turism
Agenții imobiliare
Unități de prestări servicii de secretariat și traduceri
Unități de comercializare a biletelor avia
Magazin on-line
Unități de producere și comerț:
33.1. materiale de construcții;
33.2. produse alimentare
Prestări servicii, cu excepţia posesorilor de patente:
34.1. Spălarea şi curăţarea, vopsirea textililor şi blănurilor;
34.2. Spălarea şi călcatul lenjeriei;
34.3. Curăţirea chimică şi vopsirea;
34.4. Săli de fitness, săli de forţă;
34.5. Activități de întreținere corporală (saune);
34.6. Frizerie, saloane cosmetice, solariu, cabinet de machiaj,
cabinet de masaj;
34.7. Prestări servicii medicale/cabinete medicale;
34.8. Unități de servicii fotografice/atelier foto;
34.9. Atelier de reparații a articolelor de uz casnic și a obiectelor
personale;
34.10.Colectare, transportarea coletelor de la cetățenii or.Ialoveni
peste hotare și distribuirea lor:
34.11.Unități pentru prestarea serviciilor de închiriere:
34.11.1. a autoturismelor și altor mijloace de transport sub
3,5tone;
34.11.2. a autoturismelor și altor mijloace de transport peste
3,5tone;
34.11.3. mașinilor și echipamentelor pentru construcții
34.12. Prestarea serviciilor de alte genuri neprevăzute supra

2000 unitate/automat

12000
10000
3000
8000

6000
10000
100 000
15000
15000
5000
2000
6000
3000
6000
3000
5000
4000
15000
6000
3240
3240
3240
1000
5000
500 lei un loc de muncă
3000
3000
3000
4000

5000
7000
7000
3600

35.

Unități de comerț ambulant/mobile și/sau amplasate pe terenul
administrației publice locale în lipsa relațiilor funciare, în
perimetrul str. Alexandru cel Bun (sens giratoriu - Piața Unirii)

36.

37.

pentru deservirea populației în cadrul manifestațiilor culturalartistice și/sau de Hramul orașului Ialoveni:
35.1. Carusel/topogane/bătute/TIR/jocuri;
35.2. Jocuri și distracții video pentru copii;
35.3. Prestări servicii alimentație publică/terase/rulote;
35.4. Vată, dulce, pop-corn, baloane cu aer/heliu;
35.5. Comercializarea jucăriilor pentru copii;
35.6. Circ.
36.1. Topogane, terenuri de joacă pentru copii, puncte de atracție
în locuri publice;
36.2. Tobogane, terenuri de joacă pentru copii, puncte de atracție
în locuri publice, fără relații funciare.
Comercializarea pomilor de crăciun

600 lei/zi
500 lei/zi
600 lei/zi
200 lei/zi
200 lei/zi
100 lei/zi
500 lei/lunar
1000 lei/lunar
50 lei/zi

Notă:
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se aplică agenților economici care au depus
Notificări la autoritatea administrației publice locale în funcție de genul de activitate desfășurat, tipul
obiectului, locul amplasării, suprafața comercială ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestare a
serviciilor, categoria mărfurilor comercializate, regimul de activitate.
2.
Zona centru a orașului Ialoveni este cuprinsă de sectoarele: “Livada”, “Chersacel”, “Frumușica”,
“Moldova” și anume străzile: Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Ștefănucă, Nicolae
Testimițeanu, Basarabia, Grigore Vieru, or.Ialoveni, traseul Chișinău-Hîncești.
3.
Agenții economici, persoanele fizice ale căror unități comerciale și/sau de prestări servicii amplasați în
zona centru, traseul Chișinău-Hîncești și/sau înafara zonei centrale, urmează sa achite taxele locale
potrivit locului amplasării.
4.
Clasificarea unităților comerciale cu amănuntul, după cum urmează:
 Suprafaţă comercială a unităţii comerciale – suprafaţa ce include: sala comercială, sala unităţii de
alimentaţie publică, spaţiile pentru prestarea serviciilor, inclusiv spaţiul destinat expunerii
mărfurilor;
 magazin – unitate comercială staţionară cu suprafaţa comercială mai mare de 20 m2 destinat
comercializării mărfurilor cu amănuntul, care dispune de încăperi pentru recepţionarea, depozitarea,
pregătirea prealabilă a mărfurilor spre vînzare şi vînzarea acestora, precum şi de încăperi auxiliare,
administrative şi de uz social;
 MAGAZIN ON-LINE (VIRTUAL) – pagină-web, prin intermediul căreia se efectuează publicitatea
unui produs sau serviciu, se acceptă comenzile de cumpărare şi care oferă utilizatorului posibilitatea
de a alege modalitatea de achitare, precum şi metoda de primire a mărfii.
 HALĂ – unitate comercială, de regulă pe teritoriul (incinta) pieţei, unde sînt asigurate condiţii
tehnice, prevăzute de actele normative în vigoare, pentru comercianţii ce vînd produse
agroalimentare şi agricole.
 MAGAZIN DE FABRICĂ – magazin care comercializează produse fabricate de un producător
concret şi care aparţine acestui producător. Magazinele respective sînt amplasate, de regulă, pe
teritoriul fabricii sau în afara acesteia.
 PAVILION – unitate comercială staţionar provizorie, din construcţie uşor demontabilă, cu o
suprafaţă mai mare de 12 m2, care dispune de spaţiu pentru depozitarea mărfurilor.
 CHIOŞC (gheretă) – construcţie de fabrică, utilată, cu o suprafaţă totală de pînă la 12 mp, fără a
dispune de spaţiu pentru păstrarea mărfurilor.
 TONETĂ – construcţie uşor demontabilă, ce deţine un stoc de mărfuri pentru o zi, fără a dispune de
sală comercială şi spaţiu pentru păstrarea mărfurilor.
 TARABĂ (TEJGHEA, STAND) – masă / suport pe care vînzătorul îşi expune marfa şi serveşte
cumpărătorul.
 APARAT AUTOMAT PENTRU VÎNZĂRI (vending machine conform uzanţelor internaţionale) –
unitate comercială cu amănuntul, care are forma unui dispozitiv (utilaj) pentru eliberarea bunurilor
(cu excepţia producţiei alcoolice, berii, articolelor din tutun), după recepţionarea
numerarului/acceptarea altui instrument de plată de la plătitor/utilizat de plătitor.
 unitate de comerţ ambulant – unitate de comerţ cu amănuntul, ridicată din construcţii uşor
demontabile, care poate fi mutată din loc în loc şi care, de regulă, nu dispune de spaţiu pentru
1.

păstrarea produselor. Comercializează un sortiment redus de mărfuri cu oferirea condiţiilor minime
de comoditate pentru consumatori.
 Fast - Food – unitate care propune clientelei sale o servire rapidă de produse la preţuri unitare, oferta
de produse se reduce la un sortiment limitat, bazat pe un singur produs şi este prezentată pe panouri
luminoase, preparatele sunt preluate de clienţi la casă în momentul achitării şi consumate pe loc în
faţa unităţii şi se servesc în inventar de unică folosinţă;
 Unităţi de comerţ ambulant sînt: staţionare provizorii – pavilion, gheretă;
 mobile – automagazin, rulotă, tonetă, tarabă, stand, tejghea, cărucior, aparat automat pentru vînzări.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/04

din 17 d e c e m b r i e 2021

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului
Ialoveni pentru anul 2022 în lectura a doua
Examinînd proiectul bugetului orășenesc în a doua lectură, în temeiul art. 14 alin.
(2) lit. n) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 24, 47 şi 55
al Legii finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale, 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 din 25.092020, Consiliul orășenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Bugetul local pentru anul 2022 se aprobă la venituri în sumă de 54138,5 mii lei şi
la cheltuieli în sumă de 54138,5 mii lei.
2. Se aprobă:
2.1. sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv
cheltuielile de personal şi investiţiile capitale, soldul bugetului şi sursele de
finanţare, conform anexei nr. 1;
2.2. sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2;
2.3. resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe
programe, anexa nr. 3;
2.4. nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 4;
2.5. transferurile de la/către alte bugete, conform anexei nr. 5;
2.6. sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul
local, conform anexei nr. 6; (nu este prevăzută de legea privind finanţele
publice locale şi de setul metodologic);
2.7. sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul local, inclusiv
din contul transferurilor de la alte bugete, conform anexei nr. 7;
2.8. efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile finanţate de la bugetul
local, conform anexei nr. 8;
2.9. programul anual al împrumuturilor, conform anexei nr. 9
3. Se aprobă în componenţa bugetului local fondul de rezervă în mărime de 400,0 mii
lei.

4. 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.
5. Primarul, în comun cu conducătorii instituţiilor bugetare va asigura respectarea
următoarelor prevederi:
5.1. dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în
sistemul informaţional de management financiar;
5.2. legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;
5.3. utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate
de la bugetul de stat;
5.4. raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform
competenţei.
6. Se autorizează dl Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni, cu rolul de
autoritate bugetară (Org1), stabilindu-i-se dreptul să modifice planurile de alocații
între instituțiile subordonate între nivelul (K4), în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și
aceluiași subprogram (P1P2), cu respectarea limitei stabilite de (K2).
7. Se autorizează instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între nivelele
(K5-K6), cu respectarea limitei stabilite la nivelul de (K4) al clasificației economice
de către instituția superioară.
8. Contabilul-şef va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz
de necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiarbugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.
9. Secretarul consiliului va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin afişare în
locuri publice, a prezentei decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.
10. Anexele nr. 1-10 fac parte integrală din prezenta Decizie.
11. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Sergiu ARMAȘU, primarul or. Ialoveni şi dnei Galina Savin, contabil-șef.
12. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.
Întocmit:
Elena Palii
Coordonat:
Galina Savin
Valentin Bogos
Daniela Bodorin
Tatiana Vrajmaș
Carolina Nofit
Maria Drobot
Raisa Platon
Avizat:
Lilia Mîța

Anexa nr.1
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021
Indicatorii generali si sursele de finantare ale bugetului local pentru anul 2022
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

2+3

Suma, mii lei
54138,5
30242,9
54138,5
54138,5
24829,8
-

1-(2+3)
4+5+9

-

415
561
910
930

-

Anexa nr.2
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021
Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2022
Denumirea
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
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

Cod
Eco
(k4)

Suma,
mii lei

1111
1131
1132
1133
1144

54138,5
15754.4
307.7
2506.0
3230.0

1145

100.0

1322
1415
1421
1422
1423
1431
1451
1912

90.0
20.5
1845.0
2.0
40.0
30242,9

Anexa nr.3
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021
Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2022
conform clasificaţiei funcţionale și pe program
Denumirea
Cod
Cheltuieli total
Servicii de stat cu destinaţie generală
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Exercitarea guvernării
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie
Servicii în domeniul economiei
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea drumurilor
Dezvoltarea transportului auto
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale
Aprovizionarea cu apă și canalizare
Iluminarea stradală
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea culturii
Sport
Tineret
Învăţămînt
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare
Cheltuieli, total
Educaţie timpurie
Educatie extrascolara

Suma, mii lei
54138,5

01
1
2
0301
0802
04
1
2
6402
6404
06

5070.5
5040.5
30.0
5070.5
4670.5
400.00
15222,4
15222,4
15222,4
14022,4
1200.0
6501.0

1
2
7502
7503
7505
08
1
2
8502
8602
8603
09
1
2
8802
8814

6492.0
9.0
6501.0
6501.0
1000.0
2000.0
1275.4
1269.4
6.0
1275.4
975.4
150.0
150.0
26069,2
24269,2
1800.0
26069,2
20440,5
5628.7

Anexa nr.4
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare
finanţate din bugetul local pe anul 2022
Nr.
d/o
1

Codul Eco
(K6)

1.

2
142320

2.

142320

3.
4.

142320
142320

5.
6.

142320
142320

7.
8.

142320
142320

9.

142310

10.

142310

Costul
serviciilor (lei)

Instituţia, denumirea serviciilor
3
Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de
spaţiu acordat de instituţiile publice situate în sediul Primariei
or.Ialoveni

4
Conform anexei
nr.2 Legii
bugetului de stat
pe anul 2022
Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile
bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus
Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile
Conform
publice
costului efectiv
Cuantumum minim pentru chiria autoturnului
400 lei/ora
Cuantumum minim pentru chiria trenuletului de agriment
3.0 mii lei/ora
Cuantumum minim pentru chiria scena
1.0 mii lei/zi
Stadion sect.Moldova:
Terenul multifunctional baschet-volei
100 lei/ora
Terenul de mini fotbal
Sala din incinta sediului primariei
Plata pentru chiria pilonilor
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă
preşcolară (lei/copil/zi)

200 lei/ora.
10 lei per/pilon
Conform
ordinelor
Ministerului
Educaţiei, Culturii
şi Cercetării în
vigoare
Conform deciziei
Consiliului
orasenesc

Plata parintelor pentru instruirea elevilor la scoala de arte

Anexa nr.5
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021
Transferurile de la/către alte bugete ale bugetul local pe anul 2022
Bugetul de la care/către care se vor efectua transferurile, denumirea transferurilor

Cod

Suma,
mii lei
30242,9
30242,9

191211

24269,2

191216

4193,1

191231

1780.6

Transferuri primite
Bugetul de stat, total
Inclusiv:
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de
nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar
(extrașcolar)
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de
nivelul I pentru infrastructura drumurilor
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de
nivelul I
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele
locale de nivelul I

191239

Bugetul local __________________, total
Inclusiv:
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul I în cadrul
unei unităţi administrativ-teritoriale
Transferuri acordate

-

193310

Anexa nr.6
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021
Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din
bugetul local pe anul 2022
Cod
Grupa
funcţiei
Nr.
d/o

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea instituţiei

2
Aparatul primarului
Grădiniţa ,,Andrieș”
Grădinița ,,Lastarel”
Grădinița ,,Regina Maria”
Scoala de arte
Sectorul de amenajare
Sport
Servicii pentru tineret
Total

3
0111
0911
0911
0911
8814
7502
8602
8603

(mii lei)
Suma preconizată spre încasare pe
subcomponente de surse:
Resurse
fonduri
speciale
(296)

Resurse
atrase de
instituţii
(297)

Resurse atrase
pentru proiecte
finanţate din
surse externe
(298)

4

5
30.0
405.0
160.0
485.0
750
9.0
1.0
5.0
1845.00

6

Anexa nr.7
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021
Lista proiectelor de investitii capitale ale bugetului local pe anul 2022
Cod

Denumirea

Org 2

F3

P2

P3

Total

Suma, mii lei
Inclusiv:
Din transferuri cu
Din restul veniturilor
destinaţie specială
bugetului local
pentru cheltuieli
capitale de la bugete
Venituri
Venituri
de alt nivel
proprii
colectate

Total

Anexa nr.8
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021

Efectivul limită al statelor de personal
din instituţiile publice finanţate de la bugetul local pe anul 2022
Denumirea

Cod org2

2

3

Efectivul de
personal,
unităţi
4

1

Primăria Ialoveni – aparat (26.5 de baza; 5.0 prin contract)

0301

31,5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Grupul de deservirea a clădirilor
Grădiniţa de copii ,,Andrieș”
Grădiniţa de copii ,,Lăstarel”
Grădinița de copii ,,Regina Maria”
Școala de arte
Biblioteca
Ansamblul de dans popular ,,Porumbița”

0301
8802
8802
8802
8814
8502
8502
8502
8502
7502
8602

5.0
61.1
29.2
65.6
60.33
4.0
2.0
1.0
2.0
33.5
1.0

Nr.
d/o
1

Studiou artistic de dans modern ,,Enigma”
Formatia folclorica,,Ialoveneanca”
Amenajarea teritoriului (10 prin contract)
Stadion
Total

296,23
Anexa nr.9
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 06/04 din 17.12.2021

N
r.

1

Denumir
ea
creditoru
lui

Programul împrumuturilor pe anul 2022
Destinaţia
Suma
Moneda
Condiţii de creditare
Data
Anul
împrumut împrumut împrumut Valorifica
rea
scadenţei
începerii
ului
ului
ului
împrumut
ului
(perioada)

împrumut
ului

ramburs
ării

Rata
dobîn
zii

Împrumuturi interne/externe contractate în trecut şi care sînt în vigoare la situaţia din 01
ianuarie 2022:
Împrumuturi ce urmează a fi contractate în anul 2022:

2

-

-

-

-

-

-

-

-

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/05

din 17 d e c m b r i e 2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1809 din 23.11.2021
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1809 din 23.11.2021, 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 – 1809 din 23.11.2021 privind abrogarea Deciziei nr.
04/06 din 15.10.2021 „Cu privire la acordarea premiului persoanelor cu
funcție de demnitate publică”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretar al Consiliului orăşenesc.

Întocmit/Avizat
Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/06

din 17 d e c e m b r i e 2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1810 din 23.11.2021
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1810 din 23.11.2021, 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 – 1810 din 23.11.2021 privind abrogarea Deciziei nr.
04/05 din 15.10.2021 „Cu privire la delegarea salariaților peste hotarele
țării”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretar al Consiliului orăşenesc.

Întocmit/Avizat
Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/07

din 17 d e c e m b r i e 2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1811 din 23.11.2021
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1811 din 23.11.2021, 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 – 1811 din 23.11.2021 privind abrogarea Deciziei nr.
04/09/01 din 15.10.2021 „Cu privire la instituirea superficiei”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretar al Consiliului orăşenesc.

Întocmit/Avizat
Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/08

din 17 d e c e m b r i e 2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 1803 din 22.11.2021
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 1803 din 22.11.2021, 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 – 1803 din 22.11.2021 privind abrogarea Deciziei nr.
04/09/02 din 15.10.2021 „Cu privire la instituirea superficiei”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Mîţa, secretar al Consiliului orăşenesc.

Întocmit/Avizat
Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/09

din 17 d e c e m b r i e 2021

Cu privire la numirea reprezentantului
Consiliului orășenesc în instanțele de judecată

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. w) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală și având în vedere avizele comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se împuternicește, Primarul orașului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU, să
stabilească și să numească, un avocat, care va reprezenta Consiliul orășenesc
Ialoveni în instanțele de judecată cu toate drepturile părții în proces stabilite
de art. 81 al Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova.
2. Taxa pentru serviciile prestate de avocat se stabilește în mărime de 5000 lei
lunar. Sursa de acoperire – din supravenit format de la plata taxelor și
impozitelor locale.
3. Se împuternicește Primarul orașului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU, să încheie
un contract în baza prezentei decizii.
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina primarului
oraşului Ialoveni, dl Sergiu ARMAȘU.

Întocmit:
Dmitrii Gamarța-Eșanu
Coordonat:
Valentin Bogos
Avizat:
Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/10/01

din 17 decembrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea reprezentantului legal prin certificatul de calitate de
moștenitor cet. Juruc Andrei, privind eroarea comisă la perfectarea titlului de
proprietate asupra terenului cu nr. cadastral 5501209279, eliberat deţinătorului de
teren Ciobanu Alexandr Nicolaivici la data de 23.10.2001, cu înscrierea greșită a
prenumelui și 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
5501209279, după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului Ciobanu Alexandr Nicolaivici“
se rectifică cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului Cionanu Alexandra
Nicolae”;
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 Radu Chilaru,
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
Andrei Ţabur
Coordonat:
Valentin Bogos
Avizat:
Secretar al Consiliului Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/10/02

din 17 decembrie 2021

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea reprezentantului legal prin procură a cet. Caracuian
Dorina, privind eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate asupra terenului
cu nr. cadastral 5501211214, eliberat deţinătorului de teren Caracuian Andrei
Lavrentivici la data de 18.09.2002, cu înscrierea greşită a patronimecului și al
adresei juridice, 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
5501211214, după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului Caracuian Andrei Lavrentivici“
se rectifică cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului Caracuian Andrei
Lavrenti”;
La pct. 2 sintagma ,,adresa pesoanei fizice jud. Chişinău, or. Ialoveni, str.
Valeriu Cupcia 14 “ se rectifică cu sintagma ,, adresa pesoanei fizice jud.
Chişinău, or. Ialoveni, str. Victoria14”, 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. 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 Radu Chilaru,
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
Andrei Ţabur
Coordonat:
Valentin Bogos
Avizat:
Secretar al Consiliului Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

Nr.06/11

PROIECT DE DECIZIE
din 17 decembrie 2021

Cu privire la privatizarea loturilor pomicole
Având în vedere cererile depuse și actele anexate, în conformitate cu prevederile
art. 7 a Legii nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a
pămîntului, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Hotărîrea Guvernului nr.
629/1991 cu privire la întovărășirile pomicole, art. 10, 20, 40 Cod Funciar a RM, art. 4,
5, 28 a Legii nr. 1543/1998 cadastrul bunurilor imobile, art. 14 alin. (2), (3) art. 20 alin.
(5) 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 înregistrează dreptul de proprietatea publică, domeniul privat a orașului
Ialoveni loturile pomicole și se permite privatizarea loturilor de pămînt din
întovărăşirile pomilegumicole, după cum urmează:
Nr. Numele,
d/o Prenumele
1.
2.
3.

Pavlov Veronica
Ciolac Ludmila
Tarlev Ion

Denumirea Î.P.
„AGROSADCO”
“LIVADA-VIS”
“VILA SĂLCIOARA”

Bonitatea
solului

65
65
65

Nr.
Cadastral
5501…

308448
107729
306849

Suprafața

ha

0.0549
0.0802
0.06

Sum
a lei
665
972
727

2. Prezenta decizie urmează a fi prezentată la I.P.”Agenția Servicii Publice”,
Departamentul Cadastru pentru înregistrare în registrul bunurilor imobile.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei recomandat.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
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:
Andrei Ţabur
Cordonat:
Valentin Bogos
Avizat:
Secretar al Consiliului
Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROECT DE DECIZIE

Nr. 06/12

din 17 decembrie 2021

Cu privire la casarea mijloacelor fixe
Având în vedere Procesele Verbale din 25.07.2021 privind casarea
mijloacelor fixe și în baza actelor prezentate de Comisia de casare a mijloacelor fixe
a ÎM „Piața Agroindustrială”, 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
100%, uzate, ieșite din uz sau defecte, materialelor de construcție generate în
rezultatul reparației capitale, conform anexei;
2. Dna Liuba Ușacov, director interimar al ÎM „Piața Agroindustrială” va asigura
efectuarea procedurilor contabile ce se impun;
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lucia Mîra,
Viceprimar al orașului Ialoveni
Întocmit:
Liuba Ușacov
Coordonat
Valentin Bogos
Galina Savin
Elena Palii
Avizat:
Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 06/13

din 17 d e c e m b r i e 2021

Cu privire la aceptarea proprietății
Având în vedere demersul Ministerului Apărării al Republicii Moldova
înregistrat cu nr. 559 din 07.10.2021 și materialele respective, în temeiul art. 8 alin.
(2) al Legii nr. 523/1999, cu privire la proprietatea publică a unităților administrativteritorial, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006, privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea de la balanța Ministerului Apărării, la balanța Primăriei
or. Ialoveni, a bunurilor imobile după cum urmează: teren cu nr. cadastral
5501207254 cu suprafața de 0.1386ha, construcția cu nr. cadastral
5501207254.01 cu suprafața de 191,0 m.p., construcția cu nr. cadastral
5501207254.02 cu suprafața de 215,7 m.p., construcția cu nr. cadastral
5501207254.03 cu suprafața de 121,0 m.p.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință Ministerului Apărării al Republicii
Moldova, prin intermediul poștei recomandat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
4. Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni cu nr. 04/27 din 15 octombrie 2021, se
abrogă.
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:
Andrei Ţabur
Cordonat:
Valentin Bogos
Avizat:
Lilia Mîţa

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/14

din 17 d e c e m b 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 lîngă 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 al RM, pct. 20, 21, 22 ale Horărîrei
Parlamentului nr. 55/2010 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 300 (patru sute) lei.
2. Se acordă remunerare secretarului comisiei administrative de pe lîngă
primăria orașului Ialoveni pentru ședințele din anul 2021 remunerare, în
mărime de 1800 lei pentru participarea, pregătirea materialelor și examinarea
cauzelor 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 Galina Savin, 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:
Valentin Bogos
Coordonat:
Radu Chilaru
Avizat.
Lilia Mîța

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 06/15

din 17 d e c e m b 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 dl/dna __________________, consilier orăşenesc, să semneze
deciziile Consiliului orăşenesc din 17 decembrie 2021 în cazul în care
președintele ședinței dl/dna __________________, consilier orășenesc se va afla
în imposibilitatea de a le semna.

