Decizii adoptate de Consiliul raional Ialoveni
în ședința ordinară din 15 decembrie 2011

1. Cu privire la instituirea Instituției Publice ”Casa Comunitară Hansca”
Informaţie: Anatolie Melenciuc, vicepreşedinte al raionului
2.Cu privire la aprobarea bugetului raionului şi bugetului raional pentru
anul 2012 în prima lectură
Informaţie: Valeriu Racu, şef Direcţie generală finanţe
3. Cu privire la executarea bugetului raionului pe 9 luni ale anului 2011
Informaţie: Valeriu Racu, şef Direcţie generală finanţe
4. Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale Consiliului
raional
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
5. Cu privire la rectificarea bugetului raional şi alocarea de mijloace
financiare
Informaţie: Valeriu Racu, şef Direcţie generală finanţe
6. Cu privire la transmiterea de la o balanţă la alta
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
7. Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei pentru acordarea
compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale
Informaţie: Anatolie Melenciuc, vicepreşedinte al raionului
8. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pentru anul 2012 în
lectura a doua.
Informaţie: Valeriu Racu, şef Direcţie generală finanţe
9. Cu privire la graficul concediilor de odihnă pentru anul 2011 a
persoanelor alese în funcţie de Consiliul raional
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
10. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
11. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului
raional pentru trimestrul I al anului 2012
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Serviciului social ”Echipa Mobilă”
Informaţie: Stelian Coreișa, șef Secție asistență socială
13. Cu privire la aprobarea Programului raional de eradicare a
tulburărilor prin deficit de iod până în anul 2015.
Informaţie:Mihail Frunză, medic-șef, Centrul de Sănătate Publică
14.Cu privire la aprobarea Programului raional de control al tuberculozei
pentru anii 2011-2015
1

Informaţie:Lidia Hanganu, director IMSP Spitalul raional
15. Cu privire la aprobarea Programului raional de profilaxie și
combatere a diabetului zaharat pentru anii 2011-2015
Informaţie:Lidia Hanganu, director IMSP Spitalul raional
16. Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de
către structurile din subordinea Consiliului raional
Informaţie: Angela Trofim, șefa Secției administrtaiv-financiare
17. Cu privire la aprobarea Registrului monumentelor din teritoriul
raionului Ialoveni
Informaţie: Claudia Șerșun, șefa Secției cultură
18. Cu privire la organizarea licitației pentru comercializarea unor
bunuri din proprietatea publică
Informaţie: Stelian Cucu, director CMF Ialoveni
19. Cu privire la casarea unor bunuri materiale din proprietate publică
Informaţie: Gheorghe Negru, director CS Costești
20. Cu privire la reorganizarea unor instituții educaționale
Informaţie: Ion Busuioc, șef Direcție generală invățământ
21. Cu privire la schimbarea destinației unor terenuri agricole
22. Cu privire la stabilirea perimetrului intravilanului satului Nimoreni
Informație: Ecaterina Beșliu-Basoc, șef Serviciu relații funciare și
cadastru
23. Cu privire la organizarea licitației pentru darea în locațiune a unor
spații libere din incinta Consiliului raional
Informație : Ștefan Bivol, vicepreședinte al raionului
24.Cu privire la examinarea cererii cet. V.Botnaru
Informaţie:Liliana Golban, consultant-jurist
25. Cu privire la inițierea parteneriatului public-privat
Informație : Andronachi Nicolae,președintele raionului
26.Cu privire la trecerea în evidenţă militară a recruţilor (anul naşterii 1996) din raionul Ialoveni
Informație :Veceslav Tabac, șeful Secţiei administrativ- militare Ialoveni
27. Cu privire la transmiterea în proprietate a spațiului locativ
Informaţie: Stelian Cucu, director CMF Ialoveni
28. Cu privire la angajarea unui împrumut primăriei Ialoveni
Informație : Andronachi Nicolae,președintele raionului
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DECIZIE nr. 05-01
din 15 decembrie 2011

Cu privire la instituirea Instituției Publice ”Casa Comunitară Hansca”
În conformitate cu prevederile Legii nr.169 din 09 iulie 2010 pentru aprobarea
Strategiei naționale despre incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
(2010-2013), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr. 784 din 09 iulie 2007
cu privire la Strategia națională și a Planului național de acțiuni privind reforma
sistemului rezidențial de îngrijire a copilului, și reieșind din Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova, nr. 936 din 06 octombrie 2010 cu privire la
organizarea serviciului Casa Comunitară, art.43 al Legii privind administrația
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, avînd drept temei
Memorandumul încheiat între administrația raionului Ialoveni și Keystone
Human Services International Moldova Association în scopul creării la nivel de
raion a serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități și în scopul
implementării deciziilor Consiliului raional Ialoveni, nr. 03-16 din 20 mai 2010
și nr. 03-17 din 08 septembrie 2011, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1.Se instituie Instituția Publică ”Casa Comunitară Hansca”, conform anexei 1
2.Se aprobă Statutul Instituției Publice ”Casa Comunitară Hansca”, conform
anexei 2.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de către domnul
Anatolie Melenciuc, vicepreședinte al raionului.
Anexa 1
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
Nr. 05-01 din 15 decembrie 2011

DECIZIE DE INSTITUIRE
a Instituţiei publice
”Casa Comunitară Hansca”
15 decembrie 2011
orașul Ialoveni
Fondator,
Raionul Ialoveni, în persoana Consiliului raional, cu sediul în orașul Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun, 33, codul fiscal nr. 34347679, reprezentată de Preşedintele raionului Ialoveni
domnul Nicolae Andronachi, născut la data de 22.03.1980, numărul de identificare
0970207443626, titular al Buletinului de identitate A 44076266 , eliberat de către oficiul 44
MDA Ialoveni la data de 24 noiembrie 2005, domiciliat în comuna Mileștii Mici, raionul
Ialoveni, care acţionează în temeiul art.52 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală şi întru executarea deciziei Consiliului raional Ialoveni nr.05-01 din
15 decembrie 2011, a convenit asupra următoarelor:
1. Obiectivul
În temeiul Hotărîrii Guvernului Nr. 936 din 08.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor
minime de calitate şi în baza Deciziei Consiliului raional Ialoveni nr. 03-17 din 08 septembrie
2011 despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social
„Casă comunitară”, se constituie Instituţia publică ”Casa Comunitară Hansca”, obiectivul căreia
este de a crea, la nivel de raion, un serviciu social specializat destinat persoanelor cu dizabilităţi
mintale, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi
asistenţă pentru a se dezvolta şi integra în comunitate.
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2. Scopurile, sarcinile și metodele de realizare:
2.1 Instituția se instituie pentru realizarea următoarelor scopuri:
- de a presta servicii de îngrijire complexă,
- de a ajuta persoanele cu dizabilităţi să se bucure de o viaţă deplină şi productivă în cadrul
comunităţii,
2.2 Pentru realizarea scopurilor Instituția își propune următoarele sarcini și metode de realizare:
a) Să asigure deplina incluziune fizică şi socială a fiecărui beneficiar în viaţa de zi cu zi
a comunităţii;
b) Să asigure prevenirea instituţionalizării (în instituţii rezidenţiale mari) a persoanelor
cu dizabilităţi prin asistarea acestora cu oferirea locuinţei în Instituţia Publică Casa
Comunitară Hansca;
c) Să garanteze plasament, condiţii decente de trai şi condiţii igienico-sanitare necesare
persoanelor cu dizabilităţi plasaţi în Instituţia Publică Casa Comunitară Hansca;
d) Să asigure protecţia, monitorizarea stării de sănătate, asistenţa medicală, îngrijirea şi
suportul permanent al persoanelor cu dizabilităţi;
e) Să creeze condiţii de dezvoltare a competenţelor în toate domeniile vieţii, exercitând
f) autonomia normativă din punct de vedere cultural şi asigurând un climat favorabil
care să contribuie la dezvoltarea şi la productivitatea beneficiarilor;
g) Să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie incluzivă şi formare
profesională, după caz;
h) Să asigure pentru beneficiari oportunităţi de dezvoltare a relaţiilor cu membrii
valorizaţi ai societăţii, să urmărească în mod ferm posibilităţile de stabilire sau
restabilire a relaţiilor pozitive cu membrii familiei inclusiv reintegrarea în familie, şi
să realizeze integrarea în familie, după caz;
i) Să asigure plasamentul de urgenţă examinat cu atenţie a persoanei cu dizabilităţi în
Instituţia Publică Casa Comunitară Hansca, în cazul apariţiei unor circumstanţe
imprevizibile, care impun o asemenea măsură.
3. Fondatorul este organul suprem al Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca, care:
a) aprobă Statutul Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca, operează modificări
şi completări în Statut;
b) decide cu privire la reorganizarea Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca;
c) adoptă decizii privind extinderea serviciilor Instituţiei Publice Casa Comunitară
Hansca;
d) determină serviciile principale prestate în Instituţia Publică Casa Comunitară
Hansca;
e) constituie Consiliul de Administraţie al Instituţiei Publice Casa Comunitară
Hansca;
f) aprobă tranzacţii legate de bunurile imobile şi mobile ale Instituţiei Publice Casa
Comunitară Hansca.
4. Consiliul de Administraţie este organul executiv al Instituţiei Publice Casa Comunitară
Hansca şi este format din 6 membri şi este ales pe un termen de 5 ani. Componenţa
Consiliului de Administraţie al Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca este următoarea:
1. Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului Ialoveni
2. Coreişa Stelian, şeful Secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei CR Ialoveni
3. Ciocan Nicolae, director administrativ KHSIMA
4. Cibotari Natalia, asistent social, Hansca
5. Ursuleac Vera, specialist principal în problemele familiei şi copilului în situaţii de
risc, Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Ialoveni
6. Vicol Snejana, director Instituţie Publică Casa Comunitară Hansca
7. Balica Nina, coordonatorul Echipei mobile, Secţia asistenţă socială şi protecţie a
familiei Ialoveni
4.1 Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:
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a) aprobă statele de personal ale Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca;
b) selectează, angajează şi eliberează din funcţie Directorul Instituţiei Publice
Casa Comunitară Hansca;
c) aprobă planul de dezvoltare şi de activitate al Instituţiei Publice Casa
Comunitară Hansca;
d) aprobă regulamentul intern al Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca;
e) decide asupra acordării premiilor lunare pentru personalul Instituţiei Publice
Casa Comunitară Hansca;
f) decide asupra strategiei de implementare şi gestionare a resurselor
extrabugetare conform legislaţiei în vigoare;
g) examinează raportul de evaluare a beneficiarilor şi acordă aviz de
recomandare a plasamentului beneficiarului în Instituţiei Publice Casa
Comunitară Hansca;
h) aprobă acordurile şi contractele de colaborare dintre Instituţiei Publice Casa
Comunitară Hansca şi alte organizaţii sau structuri organizaţionale;
i) aprobă bugetul anual al Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca şi orice
modificări ulterioare la buget;
j) aprobă încheierea de tranzacţii a căror valoare nu depăşeşte 75% din valoarea
activelor Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca.
5. Directorul Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca exercită administrarea zilnică a
Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca.
5.1 Directorul reprezintă Instituţia Publică Casa Comunitară Hansca în relaţiile cu persoanele
terţe, fizice şi juridice, în limitele competenţei sale.
5.2 Directorul are drept de monitorizare şi evaluare asupra activităţii întregului personal al
Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca.
5.3 Directorul prezintă rapoarte semestriale şi anuale Consiliului de Administraţie.
5.4 Directorul Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca este selectat în bază de concurs de
către Consiliul de Administraţie pe un termen de 5 ani.
5.5 În calitate de director al Instituției Publice Casa Comunitară Hansca a fost selectată dna
Snejana Vicol.
5.6 Directorul Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca are următoarele atribuții:
a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a actelor normative emise de către
Consiliul Raional Ialoveni şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
b) este direct responsabil de calitatea serviciilor şi a activităţilor prestate în cadrul Instituţiei
Publice Casa Comunitară Hansca;
c) lansează proiecte de parteneriat cu centre similare din ţară şi de peste hotare;
d) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat în cadrul Instituţiei Publice
Casa Comunitară Hansca;
e) asigură implementarea şi execuţia planului şi a programelor de activitate a Instituţiei
Publice Casa Comunitară Hansca;
f) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului;
g) asigură elaborarea proiectului de buget al Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca;
h) răspunde de organizarea şi activitatea contabilităţii şi de prezentarea la termen a
bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară;
i) asigură respectarea în cadrul Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca a condiţiilor şi
exigenţelor privind normele de igienă sanitară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi
de pază contra incendiilor;
j) aplică sancţiuni disciplinare pentru abaterile comise de către personalul Instituţiei Publice
Casa Comunitară Hansca;
k) se preocupă de atragerea resurselor extrabugetare cu respectarea prevederilor legale.
6. Organul de control al Instituției Publice Casa Comunitară Hansca: Funcțiile organului de
control vor fi exercitate de către Cenzor în persoana Dnei Lupaşcu Mariana, a.n. 15.12.68,
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cetățeancă a Republicii Moldova, domiciliată în or. Chişinău, str. Gh. Asachi, 53, identificat
prin buletin de identitate A 01118918, eliberat de of. 01, la 02.12.2010.
7. Proprietatea Instituției Publice Casa Comunitară Hansca se constituie din:
a) bunurile imobile şi mobile transmise de către fondator;
b) resurse financiare primite de la bugetul local şi / sau bugetul de stat;
c) donaţii, sponsorizări şi subvenţii primite de la persoane fizice şi juridice;
d) fonduri obţinute prin concursuri de finanţare, depozite bancare, drepturi de autor,
cursuri, expertize, publicitate;
e) alte surse legale prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la organizaţiile non-profit.
Instituţia Publică Casa Comunitară Hansca preia patrimoniul cu drept de administrare de la
Fondator (Consiliul raional Ialoveni) care este titular a dreptului de folosinţă asupra acestuia.
Fondatorul are dreptul să retragă numai patrimoniul Instituţiei Publice Casa Comunitară Hansca
care îi aparţine cu drept de proprietate, dacă nu este utilizat sau este utilizat contrar destinaţiei
acestuia.
8.
Dispoziții finale
Calitatea serviciilor va fi verificată periodic de către organul de acreditare a serviciilor sociale.
Încetarea activității Instituției Publice Casa Comunitară Hansca poate avea loc:
- prin decizia fondatorului,
- în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor,
- în baza hotărârilor altor organe abilitate conform legislației Republicii Moldova în vigoare.
Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul semnării acesteia de către Fondator.
Fondator:
Unitatea administrativ teritorială - raionul Ialoveni, în persoana Consiliului raional, cu sediul în
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 33, codul fiscal nr. 34347679, reprezentată de
Preşedintele raionului Ialoveni domnul Nicolae Andronachi, care acţionează în temeiul art.52
din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală şi întru executarea
deciziei Consiliului raional Ialoveni nr. 05-05 din 15.12.2011.
_______________________
semnătura
L.Ș.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

6

DECIZIE nr. 05-02
din 15 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea bugetului raionului şi bugetului raional
pentru anul 2012 în prima lectură
În conformitate cu art. 49, alin.1, lit. (e) şi (f), al Legii cu privire la
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi Legii nr.764XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a
Republicii Moldova, art. 21, p. 5, al Legii cu privire la finanţele publice locale,
nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legea privind sistemul bugetar şi procesul
bugetar, nr. 847-XIII din 24 mai 1996, examinând materialele prezentate de către
Direcţia generală finanţe, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă bugetul raionului pentru anul 2012 la venituri în sumă de
210314,3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 210549,3 mii lei, cu un deficit de 235,0
mii lei.
2. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2011 în prima lectură la venituri în
sumă de 178982,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 178982,9 mii lei.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-03
din 15 decembrie 2011

Cu privire la executarea bugetului raionului pe 9 luni ale anului 2011
Examinând raportul prezentat de Direcţia generală finanţe privind totalurile
executarea bugetului raionului pe 9 luni ale anului 2011 (anexele 1-8), propunerile
Comisiei economie, finanţe şi buget a Consiliului raional, în conformitate cu art.29
(p.4) al Legii privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16 octombrie 2003,
Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de informaţia despre executarea bugetului raionului pe 9 luni ale
anului 2011.
2. Şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor Consiliului raional şi conducătorii
autorităţilor publice locale de nivelul intâi vor asigura conlucrarea cu executorii de
buget în vederea achitării datoriilor creditoare din alocaţiile anului 2011, până la
sfârşitul anului bugetar.
3. Preşedintele raionului (dl N.Andronachi), Inspectoratul fiscal Ialoveni (dl
P.Rotaru), Direcţia generală finanţe (dl V. Racu), de comun cu autorităţile publice
locale de nivelul întâi, vor asigura impulsionarea procesului de colectare a
impozitelor şi taxelor locale conform planului prevăzut şi vor realiza o conlucrare
mai eficientă cu agenţii economici din localităţile raionului, care au restanţe la plăţi
de impozite şi taxe în buget.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului
Nicolae Andronachi, preşedintele raionului.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-04
din 15 decembrie 2011

Cu privire la operarea de modificări
în unele decizii ale Consiliului raional
Examinând demersurile prezentate, în conformitate cu prevederile art. 43 al Legii
privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se operează modificări în unele decizii ale Consiliului raional, după cum urmează:
1.1. În subpunctele 5.1. și 5.2. ale Deciziei, nr.02-01 din 25.02.2010, ”Cu privire la
delimitarea juridică a centrelor de sănătate Costești și Horești”, textul ”Petrea Natalia” se
substituie cu textul ”Melenciuc Anatolie”;
1.2. Punctul 5 al Deciziei, nr. 04-04 din 17.05.2011 ”Cu privire la fondarea IMSP
CS Văsieni” se completează cu textul ”Melenciuc Anatolie,vicepreședinte al raionului”;
2. Punctul 1 al Deciziei, nr.01-04 din 3 martie 2011 ”Cu privire la utilizarea
mijloacelor financiare din Fondul de rezervă și dezvoltare pentru anul 2011 ale IMSP
CMF Ialoveni”, cu modificările ulterioare, va avea următorul conținut:
”1.Se acceptă formarea și utilizarea Fondului de rezervă și dezvoltare al IMSP CMF
Ialoveni în sumă de 131 450,0 lei, după cum urmează:
- 58 860,0 lei, pentru reparația capitală a utilajului medical;
- 72 590,0 lei pentru procurarea echipamentului medical de laborator și sterilizare”
2. Punctul 2 al Deciziei nr.03-05 din 20.05.10 se abrogă.
3. Subpunctul 5.2. al Deciziei Consiliului raional, nr. 03-03 din 8.09.2011, va avea
următorul conținut:” La compartimentul 20 (Răzeni) textul p.3 ”Crearea cantinei
sociale” se substituie cu textul ”Proiectarea reconstrucției anexelor cu extindere și
etajare la grădinița nr.1 Ghiocel – 100,0 mii lei”.
4. Se stabilește că suma restantă de 23,0 mii lei din totalul de 300,0 mii lei,
prevăzute în compartimentul 26 (Zâmbreni), p.3 (Reparația capitală a Casei de cultură),
al Deciziei Consiliului raional, nr. 01-10 din 3 martie 2011 (Distribuirea mijloacelor
planificate în buget pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, reparaţie şi proiectare
ale obiectelor de menire social-culturală în anul 201), se redirecționează la acoperirea
cheltuielilor pentru lucrări de amenajare a teritoriului, aprovizionare cu energie
electrică, apă și canalizare la Oficiul Medicului de Familie Zâmbreni.
5. În punctul 2 al Deciziei consiliului raional, nr. 04-01 din 21.10.11 ”Cu privire la
rectificarea bugetului raional și alocarea de mijloace financiare” cifra ”180,0” se
substituie cu cifra ”165,8 ” .

Președintele ședinței

Petru ROTARU
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Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-05
din 15 decembrie 2011

Cu privire la rectificarea bugetului raional
și alocarea de mijloace financiare
Examinând documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.27 al
Legii privind finanţele publice locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art. 43 al
Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se alocă Consiliului raional suma de 22,2 mii lei, din Fondul de rezervă al
bugetului raional, inclusiv:
- 1,0 mii lei cu titlu de ajutor material pentru familia cet. Mândrescu Parascovia
Anton din satul Răzeni, casa căreia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 8,9 mii lei cu titlu de ajutor material pentru familia cet. Vutcărău Petru
Gheorghe din satul Bardar, casa căreia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 4,3 mii lei cu titlu de ajutor material pentru familia cet. Cumpătă Vera Melentie
din satul Dănceni, casa căreia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
-2,0 mii lei cu titlu de ajutor material pentru familia cet. Bârsă Parascovia Iacob
din satul Văsieni, casa căreia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 6,0 mii lei pentru finanţarea parţială a cursului de instruire, la Centrul Național
de Informare și Reabilitare, a 2 membri ai organizaţiei Ialoveni a Societăţii republicane
a orbilor.
2. Se alocă, din Soldul disponibil al bugetului raional, suma de 192,2 mii lei,
inclusiv:
2.1. Consiliului raional suma de 86,2 mii lei, dintre care:
- 50,0 mii lei la finanțarea procurării unui cazan pentru cazangeria autonomă de
la Spitalul raional;
- 20,0 mii lei pentru finanţarea festivităţilor prilejuite de sărbătorile de iarnă;
- 15,0 mii lei doamnei Nina Vartic, cu titlu de contribuție a Consiliului raional
Ialoveni la edificarea unui monument în memoria regretatului Andrei Vartic;
- 1,2 mii lei petru procurarea legitimațiilor de membru al Gărzii populare.
2.2. Primăriei Zâmbreni suma de 106,0 mii lei, pentru finanțarea lucrărilor de
reparații capitale a edificiului grădiniței de copii (conservarea energiei termice).
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3. Se alocă primăriei Ialoveni suma de 279,9 mii lei, din mijloacele planificate la
cheltuieli curente,pentru restituirea diferenței procentului de defalcări la art.111.22.
4.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează dl V. Racu, şef
Direcţie generală finanţe, dna A. Trofim, şefa Secţiei administrativ-financiare.
5.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Nicolae
Andronachi, preşedintele raionului.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-06
din 15 decembrie 2011

Cu privire la transmiterea de la o balanță la alta
În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale, nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu modificările şi completările ulterioare,
lit.a) alin.(1) art.6, şi lit.c) alin.(1), art.14 al Legii, nr.121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor,
edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova, nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările şi completările
ulterioare, art.43 şi 77 ale Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se transmit de la balanţa Consiliului raional la balanța:
1.1.Primăriei Costești - mijloace tehnice (compiuter NB Samsung NP-RV508)
în valoare totală de 4 840,0 lei, pentru necesitățile Liceului Teoretic din localitate;
1.2. Primăriei Mileștii Mici - mijloace tehnice (MFU: Printer Lazer, copiator,
scanner, fax, accesorii) în valoare totală de 5 273,0 lei, pentru necesitățile Liceului
Teoretic din localitate
1.3. Primăriei Horodca - utilaj și veselă profesională în valoare totală de
121 171,0 lei, pentru necesitățile Gimnaziului din localitate
2. Liceului Teoretic ”D.Cantemir” din satul Văsieni i se transmite în gestiune
contabilă setul de documente privind efectuarea lucărilor de reparație a sistemului
de încălzire (la suma de 110 568,0 lei) și privind finanțarea lucrărilor de proiectare
a acoperișului (la suma de 23 079,0 lei).
3. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează Angela
Trofim, şefa Secţiei administrativ –financiare, V.Bortă, primarul satului Costești,
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L.Carmanu, orimarul comunei Mileștii Mici, Ș.Vlasî, primarul satului Horodca,
C.Pogor, directorul Liceului ”D.Cantemir”.
4.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Andronachi
Nicolae, preşedintele raionului.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-07
din 15 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei pentru acordarea
compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale
În temeiul Legii privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la
conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural nr. 154XVI din 5 iulie 2007, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1255
din 19 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea
compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii
de populaţie din mediul rural", Consiliul raional DECIDE:
1 . Se aprobă Procesul-verbal, nr. 2 din 07 noiembrie 2011, al comisiei
raionale pentru acordarea compensaţiei unice privind conectarea la conducta de
gaze naturale a unor categorii de populaţie din localităţile rurale ale raionului,
conform anexei.
2. Decizia se prezintă Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
3. Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului, va asigura
controlul asupra executării prezentei decizii.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-08
din 15 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea bugetului raionului şi bugetului raional pentru anul
2012 în lectura a doua
În temeiul prevederilor art. 49, alin1, lit.(e și f) al Legii privind sistemul
bugetar şi procesul bugetar, nr. 847-XIII din 24 mai 1996, art. 21,.p. 5, al Legii
privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, art. 5, p.1, al
Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei,
nr. 827-XIV din 18.02.2000, şi Legii cu privire la administraţia publică locală,
nr.436-XVl din 28 decembrie 2006, Consiliului raional DECIDE:
1. Se aprobă structura şi calculele veniturilor şi cheltuielilor bugetului
raionului pentru anul 2012 în lectura a doua (anexa 1, 1(a)).
2. Se aprobă structura şi calculele veniturilor şi cheltuielilor bugetului
raional pentru anul 2012 în lectura a doua (anexa 2).
3. Se aprobă normativele defalcărilor din veniturile generale ale bugetului
raionului pe 2012 la bugetele primăriilor satelor, comunelor şi oraşului (anexa 3).
4. Se acceptă cota transferurilor pentru 2012 de la bugetul de stat la
bugetul raional în sumă de 155720,0 mii lei, inclusiv cheltuieli capitale 3500,0
mii lei.
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5. Se aprobă transferurile pentru anul 2012 de la bugetul raional la bugetele
primăriilor satelor, comunelor, oraşului, în sumă de 119400,2 mii lei, inclusiv
transferurile cu destinaţie specială (centralizarea salariului) – 86066,8 mii lei
(anexa 4 şi 4.1.).
6. Se aprobă mijloacele speciale preconizate spre încasare de instituţiile
publice finanţate de la bugetul raional din executarea lucrărilor, serviciilor prestate
contra plată (anexele 5, 5.1).
7. Se aprobă nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată
de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (anexa 6).
8.Se stabilesc ca mijloace preconizate de la Fondul Republican sumele de
2 425,3 mii lei şi de 36,0 mii lei de la casele de schimb valutar în sumă totală de
2461,3 mii lei, și se direționează spre utilizate pentru susţinerea socială a
populaţiei şi acordarea ajutorului material persoanelor defavorizate (anexa 7).
9. Se aprobă limitele numărului de personal (unităţi) angajat (anexa 8).
10. Se aprobă Fondul de rezervă al bugetului raionului în cadrul bugetului
raional în mărime de 3 800,00 mii lei, care va fi utilizat conform Regulamentului
aprobat prin Decizia Consiliului raional.
11. Se aprobă normativele proprii de cheltuieli ce revin în medie unui
locuitor din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi pentru relaţiile
interbugetare de susţinere financiară (anexa 9).
12. Se aprobă registrul repartizării veniturilor între bugetul raional şi
bugetele locale (anexa 10).
13. Datoriile creditoare existente la 01 ianuarie 2012 ale instituţiilor publice
finanţate de la bugetul raional vor fi achitate de acestea din contul şi în limita
alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor în 2012.
14. Direcţia generală finanţe:
14.1. Se abilitează cu dreptul de a modifica planurile de finanţare a
ordonatorilor secundari de credite la propunerile întemeiate ale acestora, în limita
alocaţiilor anuale, сu excepţia salarizării, cu acordul prealabil al preşedintelui
raionului.
14.2. Va efectua trimestrial analiza situaţiei financiare, va întreprinde măsuri
concrete pentru consolidarea disciplinei financiare bugetare şi va prezenta
informaţii la şedinţele Consiliului raional.
15. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de către
domnul Andronachi Nicolae, președintele raionuilui
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-09
din 15 decembrie 2011

Cu privire la graficul concediilor de odihnă în anul 2012
pentru persoanele alese în funcţie de Consiliul raional
În conformitate cu prevederile art.82 al Legii privind administraţia publică
locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă graficul de concedii de odihnă în anul 2012 pentru preşedintele şi
vicepreşedinţii raionului, după cum urmează;
ANDRONACHI Nicolae- iunie;
BIVOL Ștefan- iulie-august;
MELENCIUC Anatolie- august-septembrie
2. Decizia se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate.

Președintele ședinței

Petru ROTARU
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Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-10
din 15 decembrie 2011

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici
În temeiul prevederilor art. 34 şi 36 ale Legii privind funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, art. 43 al Legii privind
administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se stabileşte perioada 25 decembrie 2011 – 15 februarie 2012 pentru
organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale
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ale funcţionarilor publici din cadrul serviciilor publice descentralizate ale
raionului.
2.Domnul Andronachi Nicolae, preşedintele raionului, va realiza evaluarea
performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional.
3.Evaluarea performanţelor profesionale ale şefilor de direcţii, secţii şi
servicii (funcţionari publici de conducere) din subordinea Consiliului raional va fi
realizată de către vicepreşedinţii raionului, în corespundere cu organigrama,
aprobată de Consiliul raional, iar ale funcţionarilor publici de execuţie - de către
conducătorii direcţi ai acestora, conform unui grafic aprobat prin dispoziţie a
preşedintelui raionului.
4.Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul intâi să organizeze
procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici,
angajaţi în primării, conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului
Andronachi Nicolae, preşedintele raionului, care, în cadrul şedinţei Consiliului din
primul trimestru al anului 2012, va prezenta o notă informativă privind rezultatele
evaluării.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-11
din 15 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional
pentru trimestrul I al anului 2012
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2012,
conform anexei.
2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor subdiviziunilor Consiliului raional.
Anexă

P ROGRAM DE

A CT I V I T A T E

a Consiliului raional Ialoveni pentru
trimestrul I al anului 2012
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Data
februarie

Specificarea chestiunii
I. Şedinţe ale Consiliului raional
1.Cu privire la executarea bugetului
raionului pentru anul 2011
2. Cu privire la distribuirea mijloacelor
bugetare pentru finanţarea lucrărilor de
construcţie, reparaţie şi proiectare ale
obiectelor de menire social-culturală în
anul 2011.
3. Cu privire la activitatea în anul 2011 a
Secției construcții,gospodărie comunală
și drumuri

Responsabil de pregătire
Direcţia generală finanţe
Direcţia generală finanţe

Secția construcții

II. Activităţi metodico-organizatorice şi culturale
Februarie,
martie
Ianuarie,
februarie
martie
Februarie
Martie

Martie

Seminare de instruire a secretarilor
consiliilor locale
Şedinţe de lucru cu participarea primarilor,
conducătorilor serviciilor desconcentrate
din raion
Concursuri raionale la disciplinele de
studiu
Intrunire a producătorilor agricoli din raion
(cu participarea reprezentanţilor
autorităţilor centrale) în probleme privind
situaţia din complexul agroindustrial
Festivitate consacrată Zilei internaţionale a
Femeii - 8 Martie

Președintele ședinței

Secţia administraţie publică
Secţia administraţie publică

Direcţia generală învăţământ,
tineret şi sport
Direcţia agricultură şi alimentaţie

Secţia cultură, Secţia administraţie
publică

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-12
din 15 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Serviciului social ”Echipa Mobilă”
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.
722 din 22 septembrie 2011, despre aprobarea Regulamentului-cadru privind
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organizarea şi funcţionarea Serviciului social “Echipă mobilă”, în scopul
implementării prevederilor art.6 alin.(1), art.9, art.10 şi art.12 alin.(2) ale Legii
asistenţei sociale, nr.547-XV din 25 decembrie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, art.8 alin.(1) şi art.17 ale Legii, nr.123-XVIII din 18 iunie
2010 cu privire la serviciile sociale, punctului 22 din Strategia de incluziune
socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), aprobată prin Legea nr.169 din 9
iulie 2010, ale punctului 453 din Planul de acţiuni ale Guvernului pentru anii 20112014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.179 din 23 martie 2011, art. 43 al Legii
privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, și întru
executarea deciziei Consiliului raional Ialoveni, nr. 02-17 din 25 februarie 2010
privind crearea Serviciului social ”Echipă mobilă”, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
social “Echipă mobilă”, structură a Secției asistență socială și protecție a familiei,
conform anexei nr.1.
2. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului social “Echipă
mobilă” vor fi suportate de către Secția asistență socială și protecție a familiei şi se
vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetul subdiviziunii respective,
precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform
legislaţiei.
3. Secția asistență socială și protecție a familiei va prezenta Consiliului
raional raportul anual de activitate privind rezultatele obţinute în cadrul Serviciului
social “Echipă mobilă”, pînă la data de 31 martie a anului următor celui de
gestiune.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-13
din 15 decembrie 2011

Cu privire la Programul raional de eradicare
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a tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul 2015
În scopul protecţiei sănătăţii populaţiei, combaterii malnutriţiei
micronutrimente , în special a deficienţelor nutriţionale de iod, diminuării
consecinţelor sociale şi economice ale acestui fenomen, extinderii accesului
populaţiei la produse alimentare conform necesităţilor nutriţionale, în temeiul
Hotărârii Guvernului RM, nr.596 din 03 august 2011 „Cu privire la aprobarea
Programului Naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul
2015” şi în conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE :
1. Se aprobă Programul raional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod
pînă în anul 2015, conform anexei nr.1.
2. Se confirmă componența nominală a Consiliul consultativ pentru realizarea
Programului, conform anexei nr.2.
2.1. Se stabilește ,că, în caz de schimbare a persoanelor nominalizate,
atribuțiile de membru al Consiliului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate
în funcții, fără a fi emisă o altă decizie a Consiliului raional
3. Centrul Sănătate Publică :
3.1. Va asigura monitorizarea şi supravegherea implementării şi realizării
Programului nominalizat.
3.2. Va prezenta anual Consiliului raional note informative despre mersul
realizări Programului.
4. Controlul asupra executări prezentei decizii va fi asigurat de domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-14
din 15 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea Programului raional de
control al tuberculozei pentru anii 2011-2015
În conformitate cu prevederile art.6, art.7, art.9 şi art.72 ale Legii, nr.10-XVI
din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, art.4 al
Legii, nr.153-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei,
art.43 al Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006, având drept temei Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1171 din
21 decembrie 2010 privind aprobarea Programului național de control al
tuberculozei pentru anii 2011-2015, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă:
1.1.Programul raional de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015,
conform anexei nr.1.
1.2.Planul de acţiuni privind implementarea Programului, conform anexei
nr.2.
1.3. Costurile estimative şi sursele de finanţare a Programului raional de
control al tuberculozei pentru anii 2011-2015, conform anexei nr.3.
2.Se recomandă consiliilor orășenesc, sătești și comunale să creeze comisii
teritoriale, abilitate cu funcţii de organizare a realizării Programului raional de
control al tuberculozei pentru anii 2011-2015
3. Se ia act de faptul că finanţarea Programului se va efectua din contul şi în
limita mijloacelor aprobate anual în bugetului public naţional, precum şi din alte
surse, conform legislaţiei în vigoare.
4. Controlul asupra executări prezentei decizii va fi asigurat de domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-15
din 15 decembrie 2011

Cu privire la Programul raional de profilaxie şi combatere a diabetului
zaharat pentru anii 2011-2015
În scopul reducerii morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii populaţiei prin diabet zaharat şi
complicaţiilor acestuia, având drept temei Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.549 din
21 iulie 2011 cu privire la aprobarea Programului naţional de profilaxie şi combatere a diabetului
zaharat pentru anii 2011-2015, în conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind
administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă:
1.1.Programul raional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru
anii 2011-2015, conform anexei nr.1.
1.2. Componența nominală a Consiliului consultativ pentru realizarea
Programului
raional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 2011-2015,
conform anexei nr.2.
1.3. Planul de acţiuni privind implementarea Programului, conform anexei
nr.3.
1.4. Bugetul Programului raional de profilaxie şi combatere a diabetului
zaharat pentru anii 2011-2015, conform anexei nr.4.
2. Se recomandă consiliilor orășenesc, sătești și comunale să creeze comisii
teritoriale pentru profilaxia şi combaterea diabetului zaharat, abilitate cu funcţii de
organizare a realizării Programului raional de profilaxie şi combatere a diabetului
zaharat.
3. Se ia act de faptul că finanţarea Programului pentru anii 2011-2015 se va
efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului public naţional, precum şi din
contribuţiile organizaţiilor de caritate, din donaţii şi granturi.
4. Consiliului consultative, nominalizat în subp.1.2., Colaboratorii IMSP
Spitalul raional vor monitoriza executarea prezentei decizii, informând Consiliul
raional anual, până la data de 1 aprilie a anului următor, despre măsurile
întreprinse.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-16
din 15 decembrie 2011

Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de către serviciile
publice raionale
În scopul reglementării utilizării autoturismelor de serviciu în structurile din
subordinea Consiliului raional şi optimizării cheltuielilor bugetare preconizate în
aceste scopuri, având drept temei Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.
1404 din 30 decembrie 2005, modificată prin Hotărârea de Guvern, nr.318 din
23.04.2009, în conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administrația
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă numărul-limită al automobilelor de serviciu şi parcursul-limită
anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale
serviciilor publice raionale, conform anexei.
2. Se desemnează responsabili de executarea prezentei decizii Racu Valeriu, şef
Direcţie generală finanţe, şi Trofim Angela, şefa Secţiei administrativ-financiare.
3. Prezenta decizie întră în vigoare din 1 ianuarie 2012.
4. Controlul asupra executării deciziei îl va asigura Andronachi Nicolae,
președintele raionului.
5. Decizia Consiliului raional, nr. 01-18 din 23 februarie 2006, ”Cu privire la
reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către serviciile publice
raionale”, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-17
din 15 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea Registrului monumentelor din teritoriul
raionului Ialoveni
În conformitate cu prevederile art.11, alin. (3), al Legii nr.1530-XII din 22
iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor, art.14 și 17 ale Legii monumentelor de
for public, nr. 192 din 30 septembrie 2011, Legii privind administrația publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Registrul monumentelor, amplasate în teritoriul raionului
Ialoveni, conform Anexei 1.
2. Secția raională de cultură, în comun cu Serviciul relații funciare și cadastru,
Serviciul arhitectură și urbanism, în termen de până la 1 aprilie 2012, va perfecta
documentaţia necesară înregistrării monumentelor existente şi a zonelor lor de
protecţie în documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi în
cea cadastrală, și o va transmite Ministerului Culturii.
3. Se recomandă primăriilor din raion, altor instituții publice, la balanța
cărora se află monumente inserate în Registrul raional, să elaboreze și să finanțeze
programe privind ocrotirea, conservarea și restaurarea monumentelor de
importanță locală.
4. Decizia se prezintă Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
5. Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, va asigura
controlul asupra executării prezentei decizii.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-18
din 15 decembrie 2011

Cu privire la organizarea licitației pentru comercializarea
unor bunuri din proprietatea publică
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.
136 din10 februarie 2009 despre aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu
strigare şi cu reducere, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr. 480 din 28
martie 2008 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare
şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, art 77 al Legii privind
administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, și având drept
temei Demersul administrației IMSP Centrul de Sănătate Văsieni, nr. 24 din 29
noiembrie 2011,Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă expunerea la licitație spre a fi comercializate fosta clădire și
anexele Oficiului Medicului de Familie Ulmu.
2. Domnul Andronachi Nicolae, președintele raionului, se împuternicește să
instituie, prin dispoziție, comisia de licitație și să organizeze procesul de licitație
conform legislației și actelor normative în vigoare.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-19
din 15 decembrie 2011

Cu privire la casarea unor bunuri materiale din proprietate publică
Examinând demersul directorului I.M.S.P. CS Costești (nr.01-9/45 din 23
noiembrie 2011), în conformitate cu prevederile p. 16, alin.(7) al Regulamentului
I.M.S.P. CS Costești, aprobat prin Decizia Consiliului raional, nr.07-02 din 29
decembrie 2010, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.500 din 12.05.1998
„Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la
mijloacele fondurilor fixe", cu modificările ulterioare, în conformitate cu
prevederile art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
Se aprobă Registrul fondurilor fixe care necesită să fie casate şi scoase de la
balanţa contabilă a I.M.S.P. CS Costești, conform anexei.
Directorul I.M.S.P. CS Costești (domnul Negru Gheorghe) va asigura trecerea
la cheltuieli a mijloacelor fixe nominalizate în anexă, în valoare de 278 165,0 lei şi
le va radia de la evidenţa contabilă, în conformitate cu regulamentele în vigoare ale
Ministerului Finanţelor.
3. Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, va asigura
controlul asupra executării prezentei decizii.
Anexă
la Decizia Consiliului raional,
nr. 05-19 din 15 decembrie 2011

REGISTRUL FONDURILOR FIXE
care necesită să fie casate şi excluse din balanţa contabilă
a IMSP CS Costești
Denumire

Nr de

Nr de

Valoarea

Anul

Durata

Suma

%
26

inventar
003

Fotoliu
ginecologic
BSBOKT 1
Fotoliu
004
ginecologic
BSBOKT 1
Ionometru 2 B- 0019
74
Inhalator
0101
Inhaport
Eletrocardiograf 0087
ĂK1T-03M
Aparat
0034
Interdint
Masă pentru
0041
masaj
Aparat
0085
Amplipuls – 4
Aparat
0050
Miniterm – 51
Centrifugă
0017
OPN-3
Renghen 400038
R4M20
Dulap de uscare 0037
a peliculei
ŞBR-86
Instalaţie US0048
30-01
Set de oxigen
0009
de urgenţă
Maşină de
0106
spălat DWDM
8021
Maşină de
0087
spalat
Aurica
Numărul total: 16

uzină
4574

iniţială
2815

producer exploat
1997
14

uzării
2815

uzării
100

8406

2815

1997

14

2815

100

3571

1612

1996

15

1612

100

015388

2000

1998

11

2000

100

2431553

3968

1998

12

3968

100

2607

14322

1996

15

14322

100

1364

1996

14

1364

100

11953

2170

1997

14

2170

100

0913

3720

1996

13

3720

100

8662

1100

1997

11

1100

100

6653

222578

1987

24

226578

100

339

1240

1987

24

1240

100

5685

7068

1987

20

7068

100

2095

1986

20

2095

100

27510029 3299

2004

3

1714,32

52

150701

2006

5

1523,34

75

Președintele ședinței

1999

Suma totală = 278 165,0 lei

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-20
din 15 decembrie 2011

Cu privire la reorganizarea unor instituţii
educaţionale din raion
Examinând Demersul Direcției Generale Învățământ, Tineret, Sport, Decizia
Consiliului sătesc Cigîrleni, nr.01-01 din 18 februarie 2011, Extrasul din Procesulverbal nr.1 al ședinței Consiliului sătesc Cărbuna din 14 februarie 2011, în temeiul
prevederilor art.14, lit. (h), art. 43, lit. (r) ale Legii privind administrația publică
locală, nr.436 din 28.12.2006, art.45,alin.d), art.66 pct.1,2,3) al Legii
Învăţămîntului, nr. 547 din 21.07.1995, și având drept temei Ordinul Ministerului
Educației al Republicii Moldova, nr.891 din 24.12.2009, Consiliul raional
DECIDE:
1. Şcoala medie Cărbuna se reorganizează în Gimnaziul Cărbuna, începînd cu
02.01.2012.
2. Şcoala medie Cigîrleni se reorganizează în Gimnaziul Cigîrleni, începînd cu
02.01.2012.
3. Autoritățile publice locale din satele Cărbuna și Cigîrleni vor aproba statele
titulare pentru instituţiile formate, vor asigura condiţiile necesare pentru
buna desfăşurare a procesului educaţional.
4. Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport va monitoriza organizarea
procesului educaţional în noile condiţii a instituţiilor nominalizate.
5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul
28

Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-21
din 15 decembrie 2011

Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unor terenuri
Examinând materialele prezentate de Serviciul relații funciare și cadastru cu
privire la schimbarea destinației unui teren agricol, proprietate privată cu gradul de
fertilitate scăzut (28-30 puncte) în legătură cu trecerea lui la fondul silvic, în
temeiul art.9 și 71 din Codul funciar, art. 34, al. 2, din Regulamentul cu privire la
modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1451 din 24 decembrie 2007,
Consiliul raional DECIDE :
1. Se aprobă schimbarea destinației terenului agricol din extravilanul satului
Văratic, proprietate a cetățeanului Soltan Spiridon, în legătură cu trecerea lor în
fondul silvic (proprietate privată), cu suprafața de 5,74 ha (nr. cadastral
2337104665).
2. Serviciul relații funciare și cadastru (dna E. Beșliu-Basoc) va asigura
controlul asupra întroducerii modificărilor respective în documentația cadastrală.
Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul
Bivol Ștefan, vicepreşedinte al raionului.
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Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-22
din 15 decembrie 2011

Cu privire la stabilirea perimetrului
intravilanului satului Nimoreni
Examinând
materialele privind stabilirea perimetrului (hotarului)
intravilanului unei localităţi - parte componentă a raionului Ialoveni, întocmite de
către specialiștii Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, întru
executarea prevederilor Legii Cadastrului bunurilor imobile, nr.1543-XIII din 25
februarie 1998, şi ale Regulamentului cu privire la Registrul de Stat al unităţilor
administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM, nr.1518 din 17 decembrie 2003,
luând în consideraţie decizia Consiliului sătesc Nimoreni, nr 06/02 din 25
octombrie 2010, în conformitate cu prevederile art. 9, 42 şi 43 ale Codului Funciar
al Republicii Moldova, nr. 828-XII din 25.12.1991, şi art. 43 al Legii cu privire la
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administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se aprobă materialele privind stabilirea perimetrului (hotarului)
intravilanului satului Nimoreni, conform variantei prezentate şi suprafaţa totală a
teritoriului inclus în perimetrul hotarelor generale ale intravilanului localității, care
constituie 260,2482 ha.
2.Se aprobă materialele privind modificarea hotarelor administrative ale
unităților administrativ-teritoriale Nimoreni și Malcoci conform variantei
prezentate.
3. Serviciul raional relaţii funciare şi cadastru (dna E. Beşliu-Basoc) va aduce
documentaţia cadastrului funciar în concordanță cu prevederile prezentei decizii.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului
Ștefan Bivol, vicepreședinte al raionului.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-23
din 15 decembrie 2011

Cu privire la organizarea licitației pentru darea în locațiune
a unor spații libere din incinta Consiliului raional
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.
136 din10 februarie 2009 despre aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu
strigare şi cu reducere, art.77 al Legii privind administrația publică locală, nr.436XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
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1. Se expun la licitație pentru a fi oferite în locațiune două birouri din incinta
Consiuliulu raional, cu suprafețe de 8,7 m.p. și, respectiv, 14,7 m.p. (amplasate la
etajul 1).
2. Domnul Andronachi Nicolae, președintele raionului, se împuternicește să
instituie, prin dispoziție, comisia de licitație și să organizeze procesul de licitație
conform legislației și actelor normative în vigoare.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-24
din 15 decembrie 2011

32

Cu privire la examinarea cererea cet. Botnaru Vasile
Examinînd cererea cet. Botnaru Vasile, în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova nr.468 din 25.03.2008 cu privire la privatizarea
încăperilor nelocuibile date în locaţiune, art. 60 (2) Cod de Procedură Civilă al
Republicii Moldova, art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436 –
XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1. Consiliul raional Ialoveni acceptă tranzacţia de împăcare propusă, în
următoarele condiţii:
a) vinde imobilul - depozitul de pe str.Basarabia 1, or.Ialoveni, cu o suprafaţă
de 309,7 m.p., prin comisia de privatizare, la preţul de 410 000,00 (patru sute
zece mii) lei cetățeanului Botnaru Vasile în scopul încetării procesului de
judecată, înaintat la acţiunea lui Botnaru Vasile împotriva Consiliului raional
Ialoveni şi SRL „Lima” cu privire la anularea rezultatelor licitaţiei cu strigare,
înlăturarea obstacolelor în folosirea bunului imobil şi obligarea de a-l înstrăina în
folosul său.
2. Se stabileşte că:
- achitarea preţului contractat pentru imobil se va efectua integral în termen
de până la 01 febriarie 2012;
- bunul imobil („Depozit”) se transmite în proprietate cetățeanului Botnaru
Vasile, în baza actului de predare-primire semnat între părţi, doar după achitarea
integrală a costului stabilit în tranzacţia de împăcare dintre părţi;
- neachitarea în termen a sumei stabilite conduce la nulitatea tranzacţiei de
împăcare dintre părţi;
- după încheierea tranzacției de împăcare, niciuna dintre părți nu poate
interveni cu anumite cerințe suplimentare, altele decât cele prevăzute în prezenta
decizie, precum și în tranzacția de împăcare.
3. Se împuterniceşte domnul Nicolae Andronachi, preşedintele raionului, să
semneze tranzacţia de împăcare, în condiţiile aprobate prin prezenta decizie și să
prezinte o notă informativă în această problemă în cadrul ședinței Consiliului
raional din primul trimestru al anului 2012.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-25
din 15 decembrie 2011
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Cu privire la inițierea parteneriatului public-privat
În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale,
nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu modificările şi completările ulterioare, lit.a) alin.(1) art.6, şi
lit.c) alin.(1), art.14 al Legii, nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor,
clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova, nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, cu
prevederile Legii nr. 179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public privat (Monitorul
Oficial 165-166/605, 02.09.2008),în scopul atragerii de investiţii private pentru realizarea
proiectelor de interes public, al utilizării eficiente a patrimoniului public şi a banilor publici, în
temeiul art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436 –XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1. Blocul locativ nefinalizat cu 25 apartamente (orașul Ialoveni, strada Basarabia, 1/1),
destinat lucrătorilor medicali, se transmite de la balanța Spitalului raional Ialoveni la balanța
Consiliului raional.
2. Se stabilește inițierea parteneriatului public-privat, având drept obiect reconstrucția
blocului locativ nefinalizat cu 25 apartamente.
3. Pentru desfăşurarea procedurii de selectare a partenerului privat se creează comisia, în
următoarea componență:
Andronachi Nicolae, președintele raionului
Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe
Cazac Claudia, arhitect-șef
Golban Lilia, consultant-jurist
Cujbă Ion, consilier raional
Maiduc Vladimir, consilier raional
Popescu Lilian, consilier raional
Beregoi Andrei, președintele comitetului sindical al IMSP Spitalul raional
4. Comisia de selectare a partenerului privat, în activitatea sa, va asigura aplicarea
principiilor egalităţii de tratament, imparţialităţii şi nediscriminării, transparenţei,
proporţionalităţii, echilibrului, concurenţei, libertăţii contractului și cooperării, conform
prevederilor Legii nr. 179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public privat.
5. Domnul Nicolae Andronachi, președintele raionului, se desemnează responsabil de
executarea prezentei decizii.

Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

DECIZIE nr. 05-26
din 15 decembrie 2011
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Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruţilor (anul naşterii 1996)
din raionul Ialoveni
Întru executarea art.12 al Legii nr.1245 –XV din 18 iulie 2002 cu privire la
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr.436 din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală,cu modificările ulterioare, Hotărîrilor Guvernului
Republicii Moldova, nr.631 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la evidenţa militară, nr.897 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, în
temeiul avizului comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Secţia administrativ militară Ialoveni,autorităţile publice locale de nivelul I să
organizeze, în perioada 01.02.2012 - 29.02.2012,trecerea în evidenţa militară a
tinerilor (bărbaţi) născuţi în anul 1996 şi cei de vîrstă mai înaintată, care din
diferite motive nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară.
2. Se aprobă componenţele nominale ale Comisiei de recrutare-încorporare (de
bază și de rezervă), după cum urmează:
Comisia de bază:
MELENCIUC Anatolie, vicepreşedinte al raionului,preşedintele Comisiei
TABAC Veceslav, şeful Secţiei administrativ-militare a raionului,
vicepreşedinte al Comisiei:
POPENCO Tatiana,specialist,Secţia recrutare-încorporare a Secţiei
administrativ-militare a raionului, secretarul Comisiei
ALCAZA Andrei,comisar-adjunct, Comisariatul raional de poliţie,membru
BEREGOI Andrei,medic-internist, preşedintele Comisiei medicale,membru
Comisia de rezervă:
BIVOL Ştefan, vicepreşedinte al raionului,preşedinte
FRECĂUŢAN Iurie,specialist-coordonator, Secţia recrutare-încorporare a
Secţiei administrativ-militare a raionului,vicepreşedinte al Comisiei
BUŞMACHIU Andrei, șef Secţie ordine publică, Comisariatul raional
de poliţie,membru
STANCOV Mihail, medic-chirurg, preşedintele Comisiei medicale de rezervă,
membru.
3. Se aprobă componenţele nominale ale comisiei medico-militare (de bază și de
rezervă) după cum urmează:
Comisia de bază:
BEREGOI Andrei,medic internist,preşedintele Comisiei
COTLĂU Andrian, medic chirurg- traumatolog, membru
CUCU Liudmila, medic-neurolog, membru
REZEŞU Rita, medic-psihiatru pentru copii, membru
ARHIREU Marina,medic-oftalmolog, membru
GRECU Zinaida,medic otorinolaringolog, membru
MELEGA Dumitru,medic dermato-venerolog, membru
Comisia de rezervă:
STANCOV Mihail, medic chirurg, preşedintele comisiei
COLODRIVSCHII Natalia, medic-terapeut, membru
GUSACINSCHII Irina, medic-neurolog, membru
DIMITROV Vasile, medic-dermatolog, membru
CUCU Stelian, medic-psihiatru, membru
RUSU Vasile, medic-otorinolaringolog, membru
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SALAUR Tamara, medic-oftalmolog, membru
4.Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, conducătorii
instituţiilor publice de învăţămînt preuniversitar, agenţii economici vor prezenta
Secţiei administrativ-militare Ialoveni documentele necesare, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, privind trecerea tinerilor în evidenţa militară.
5.Primăriile vor asigura însoţirea şi prezentarea tinerilor la comisia medicomilitară, conform graficului anexat, elaborat de Secţia administrativ militară.
6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ialoveni (directorL.Hanganu), Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Ialoveni
(director S. Cucu):
 să contribue la organizarea activităţii Comisiei medico-militare, în incinta
Policlinii raionale, în perioada 01.02.2012 - 29.02.2012;
 să organizeze efectuarea investigaţiilor medicale în instituţiile medicale la locul
de trai al tinerilor ce urmează a fi recrutaţi, conform graficului elaborat de Secţia
administrativ-militară Ialoveni;
 să contribue la perfectarea fişelor medicale F-25IU, listelor de semnalizare a
tinerilor, ce se află la evidenţă în despanserele psiho-neurologice,
narcologice,ftiziatrice, dermato-venerologice şi să le prezinte la Secţia administrativ
militară Ialoveni pînă la data de 10.01.2012;
 să asigure spitalizarea în staţionar în scopul examinării şi tratării recruţilor;
 să elibereze de la serviciul de bază pe perioada 01.02.2012 pînă la data
29.02.2012 medicii şi asistentele medicale antrenaţi în activitatea Comisiei, cu
păstrarea locului de muncă şi a salariilor lunare.
7. Comisariatul raional de poliţie (Oleg Pohilă) să acorde ajutor autorităţilor
administraţiei publice locale de nivelul I, Secţiei administrativ-militare Ialoveni
pentru luarea tinerilor în evidenţă militară.
8.Şeful Secţiei administrativ-militare Ialoveni să informeze săptămînal
preşedintele raionului despre desfăşurarea trecerii în evidenţa militară a tinerilor.
9.Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii îl va asigura domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreșeedinte al raionului.
APROB
Comandantul Centrului Militar Teritorial
Străşeni
locotenent-colonel
Igor ARNĂUT
APROB
Directorul I.M.S.P”Spitalul raional Ialoveni”
Lidia HANGANU

ACORDAT
Preşedintele raionului Ialoveni
Nicolae ANDRONACHI
ACORDAT
Şeful Direcţiei Învăţămînt raionului Ialoveni
Ion BUSUIOC

APROB
Directorul I.M.S.P Centrul Medicilor de Familie
Ialoveni
Stelian CUCU

GRAFICUL
prezentării tinerilor (anul naşterii -1996) din raionul Ialoveni la comisia medicomilitară pentru trecerea în evidenţa militară în anul 2012
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01.02.2012
BARDAR- 21
VĂRATIC -15
DĂNCENI - 17

02.02.2012
PUHOI- 36
CĂRBUNA -15

06.02.2012
SURUCENI -18
GANGURA -11
HOREŞTI -14

07.02.2012
MILEŞTII MICI -28
HORODCA -6
MALCOCI-15
13.02.2012
ZÎMBRENI – 15
MOLEŞTI – 19
POJĂRENI – 1

08.02.2012
ULMU – 17
RUSEŞTII NOI-43

09.02.2012
RĂZENI - 55

14.02.2012
NIMORENI – 17
ŢÎPALA – 37
HANSCA -4

15.02.2012
VĂSIENI – 22
CIGÎRLENI – 20
SOCITENI - 15

20-21.02.2012
COSTEŞTI - 90

22-23.02.2012
IALOVENI - 71

Zile de rezervă; 23,24 și 27 februarie 2012

DECIZIE nr. 05-27
din 15 decembrie 2011

Cu privire la transmiterea în proprietate a spațiului locativ
37

Examinând documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 4, 5,
10 și 11 ale Legii privatizării fondului de locuinţe, nr. 1324 din 10 martie 1993, cu
modificările ulterioare, art. 43 al Legii privind administrația publică locală, nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se stabilește delimitarea spațiului cu o suprafață de 115 m.p., de la blocul
Centrului de Sănătate Mileștii Mici.
2. Se schimbă destinația spațiului nominalizat din bucătărie de lactate în
spațiu locativ.
3. Se permite privatizarea acestor încăperi de către familia de medici Vacari
Ludmila și Vacari Oleg, angajați ai Centrului de Sănătate Mileștii Mici.
4. Comisia raională de privatizare, instituită prin decizia Consiliului raional,
nr.02-05 din 28 iulie 2011, va asugura perfectarea documentației necesare pentru
înregistrarea spațiului locativ nominalizat la organele abilitate.
5. Decizia se comunică Oficiului Cadastral Teritorial Ialoveni
6.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul
Andronachi Nicolae, preşedintele raionului.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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DECIZIE nr. 05-28
din 15 decembrie 2011

Cu privire la angajarea unui împrumut cu scadență primăriei Ialoveni
Examinând Demersul primăriei Ialoveni, nr. 867 din 14 decembrie 2011,
Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni, nr. 05-06 din 12 decembrie 2011, în
conformitate cu prevederile art.13 al Legii finanțelor publice locale, nr.397-XV din
16 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, art.43 al Legii privind administrația
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ialoveni
DECIDE:
1. Se acceptă angajarea unui împrumut cu scadență primăriei Ialoveni, în
sumă de 1,0 mln. lei, necesar la efectuarea cheltuielilor curente (achitarea salariilor
pentru instituțiile bugetare, serviciilor prestate de furnizorii de gaze naturale,
energie electrică etc.).
2. Se împuternicește domnul Andronachi Nicolae, președintele raionului, în
calitate de ordonator principal de credite, să semneze, în numele Consiliului
raional, un contract de împurumut cu primăria Ialoveni, în care să fie stipulate
condițiile, modalitățile și termenele de achitare a împrumutului.
3. Se stabilește, că Direcția generală finanțe va atribui suma rambursată a
împrumutului la soldul disponibil al bugetului raional
4. Domnul Andronachi Nicolae, președintele raionului, va asigura executarea
prezentei decizii.
Președintele ședinței

Petru ROTARU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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