DECIZII ADOPTATE ÎN CADRUL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE
DIN 27 DECEMBRIE 2013
1. Cu privire la reorganizarea instituției educaționale din satul Piatra Albă
Informație –Ion Busuioc, șef Direcție invățământ
2. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul orașului Ialoveni
Informație – Beșliu-Basoc Ecaterina, specialist principal, Serviciul relații
funciare și cadastru
3. Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului comunei Răzeni
Informație – Beșliu-Basoc Ecaterina, specialist principal, Serviciul relații
funciare și cadastru
4. Cu privire la expunerea la licitație a unor spații libere pentru a fi oferite în
locațiune
Informație –Lilian Popescu, președintele raionului
5. Cu privire la casarea unor bunuri materiale din proprietate publică
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
6. Cu privire la instituirea funcției de consilier al președintelui raionului
Informație – Lilian Popescu, președintele raionului
7. Cu privire la eliberarea din funcție a directorului IMSP CS Văsieni
Informație – Lilian Popescu, președintele raionului
8. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
9. Despre aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de
asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială
din raion
Informaţie: Valeriu Țurcanu, vicepreședinte al raionului

Cu privire la reorganizarea instituției educaționale
din satul Piatra Albă (08-01)
Examinînd Demersul Direcției Învățămînt, întru eficientizarea utilizării
resurselor şi raţionalizarea cheltuielilor prin optimizarea reţelei instituţiilor de
învăţămînt, în conformitate cu prevederile Legii Învăţămîntului, nr. 547-XVII din
21.07.1995, cu modificările ulterioare, Legii administraţiei publice locale, nr.436XV din 28 decembrie 2006, având drept temei Ordinul Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova, nr.680 din 04 iulie 2013 ”Cu privire la numărul de copii/elevi
în grupe/clase”, Consiliul raional DECIDE :
1. Se reorganizează Grădiniţa - Şcoală Primară Piatra Albă în Grădiniţa Piatra
Albă, din data de 01 ianuarie 2014.
2. Consiliul comunal Mileștii Mici va aproba statele titulare pentru instituţia
nou-formată și va asigura condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a procesului
educaţional.
3. Direcţia Învăţămînt va monitoriza organizarea procesului educaţional în
noile condiţii la instituţia nominalizată.
4. Controlul asupra îndeplinirii deciziei se pune în seama domnului Braga
Mihail, vicepreşedinte al raionului.
Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul
orașului Ialoveni (08-02)
Examinînd decizia Consiliului orășenesc Ialoveni, nr.01-13 din 19.02.2013,
în conformitate cu prevederile art. 10 și 39 ale Codului Funciar, nr. 828-XII din
25.12.1991 și în temeiul art. 43 al Legii privind administrația publică locală, nr
436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă includerea în intravilanul orașului Ialoveni a unor loturi de pe
lângă casă (grădini), cu o suprafață cumulativă totală de 31,43 ha.
2.Serviciul raional relații funciare și cadastru va aduce documentația
cadastrului funciar în concordanță cu prezenta decizie.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul
Țurcanu Valeriu, vicepreședintele raionului.
Cu privire la stabilirea hotarului
intravilanului comunei Răzeni (08-03)
Examinînd materialele de stabilire a hotarului intravilanului comunei
Răzeni, întocmite de către Î.I. „Dincredmar-Cernea”, decizia Consiliului comunal
Răzeni, nr.6/25 din 13.12.2013, reieșind din Legea Cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543-XIII din 25.02.1998, și Regulamentul cu privire la Registrul de Stat a
Unităților administrativ-teritoriale și străzilor din localitățile de pe teritoriul
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.1518 din 17 decembrie 2003, cu prevederile art. 10 ale Codului Funciar nr. 828-

XII din 25.12.1991 și în temeiul art. 14 (1) din Legea privind administrația publică
locală, nr 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă materialele de stabilire a hotarului intravilanului comunei
Răzeni, cu o suprafață cumulativă totală de 996,45 ha, inclusiv: localitatea Răzeni915,49 ha, localitatea Mileștii Noi - 80,96 ha.
2. Serviciul raional relații funciare și cadastru va aduce documentația
cadastrului funciar în concordanță cu prezenta decizie.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul
Țurcanu Valeriu, vicepreședintele raionului.
Cu privire la expunerea la licitație a
unor spații libere pentru a fi oferite în locațiune (08-04)
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.
136 din 10 februarie 2009, despre aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu
strigare şi reducere, Legii privind administraţia publică locală, nr. 436 – XVI din
28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se expun la licitaţie spre a fi oferite în locaţiune, unele spaţii din incinta
Consiliului raional Ialoveni, după cum urmează:
1 – cu suprafața de 234,0 m.p
2 – cu suprafața de 17,2 m.p
3 – cu suprafața de 17,2 m.p
4 – cu suprafața de 57, 6 m.p
1.1. Informațiile relevante despre aceste spații sint specificate în anexe, parte
integrantă a prezentei decizii.
2. Se instituie comisia de licitaţie în următoarea componență:
Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
Țurcanu Valeriu, vicepreședinte al raionului
Trofim Angela, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului
Popescu Lucia, specialist principal
Istratiev Victor,consilier raional
Cernat Vladimir, consilier raional
Lifciu Ilie, consilier raional
Cujbă Ion, consilier raional
Plamadeala Igor, șef Secție administrație publică, licitant
3. Domnul Lilian Popescu, preşedintele raionului, va asigura executarea
prezentei decizii.
4. Prezenta decizie se publică în ”Monitorul Oficial al Republicii Moldova”
5. Decizia nr.01-25 din 28 februiarie 2013 (Cu privire la expunerea la licitație
a unor spații libere din incinta Consiliului raional) și subpunctul 1.8 al Deciziei
nr. 04-02 din 22 august 2013 se abrogă.

Cu privire la casarea unor bunuri materiale
din proprietatea publică (08-05)
Examinînd demersul contabilității Aparatului președintelui raionului, în
conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.500 din
12.05.1998 ”Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate,
raportate la mijloacele fondurilor fixe” cu modificările ulterioare, având drept
temei prevederile art.43 al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă casarea și excluderea din evidența contabilă a Consiliului
raional a următorului mijloc fix:
Calculator, nr. de inventar -1306031, anul producerii -2005, durata de
funcționare utilă – 3 ani, valoarea inițială – 10 942,00, durata exploatării – 9 ani,
valoarea uzurii - 10 942,00, valoarea reziduală - 0.
2.Doamna Angela Trofim, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului,
va asigura trecerea la cheltuieli a mijlocului fix nominalizat și îl va radia din
evidența contabilă, în conformitate cu actele normative în vigoare.
3.Domnul Lilian Popescu, președintele raionului, va asigura controlul asupra
executării prezentei decizii.
Cu privire la instituirea funcției de consilier
al președintelui raionului (08-06)
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administrația publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se instituie, în cadrul Aparatului președintelui raionului, cu începere de la 01
ianuarie 2014, funcția de consilier al președintelui raionului, fără statut de
funcționar public, care va activa conform Fișei postului, perfectate de serviciul
resurse umane.
2. Se alocă, din soldul disponibil al bugetului raional pentru anul 2014, suma de
20,0 mii lei, pentru salarizarea funcției respective în perioada ianuarie-iunie 2014.
3. Domnul Popescu Lilian, președintele raionului, va asigura controlul asupra
executării deciziei.
4. Subpunctul 1.6. din Decizia Consiliului raional, nr. 03-03 din 30 mai 2013
se abrogă.
Cu privire la eliberarea din funcție a directorului
IMSP Centrul de Sănătate Văsieni (08-07)

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.6 (lit. a) al Legii privind ocrotirea
sănătăţii, nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, p.16, alin. (2)
și 33 ale Regulamentului IMSP Centrul de Sănătate Văsieni, aprobat prin decizia

Consiliului raional Ialoveni nr. 04-04 din 17 mai 2011, având drept temei cererea
personală, Consiliul raional DECIDE:
1.Doamna Corcodel Georgeta, medic de familie, se eliberează din funcţia de
director al IMSP Centrul de Sănătate Văsieni, din proprie dorință, cu începere de la
01 ianuarie 2013.
2.Domnul Petcu Alexei, medic de familie, se desemnează în funcția de directorinterimar al IMSP Centrul de Sănătate Văsieni.
3.Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate.
Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor,
ce se operează în unele decizii ale Consiliului rational (08-08)
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii cu privire la administraţia publică
locală, nr.436-XVl din 28 decembrie 2006, având drept temei propunerile Comisiei
pentru probleme de administrație publică și drept a Consiliului raional,Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă modificările ce se operează în unele decizii ale Consiliului raional,
după cum urmează.
1.1. Programul de activitate a Consiliului raional pentru perioada ianuarie-

martie 2014 se suplimentează cu următoarele poziții
a)Organizarea și desfășurarea festivității ”Pedagogul anului” – Direcția
invățământ - ianuarie 2014.
b)Campionatul raionului la tenis de masă - Aparatul președintelui raionului
– ianuarie 2014
c)Campionatul raionului la baschet - Aparatul președintelui raionului –
februarie 2014
d)Campionatul raionului la volei - Aparatul președintelui raionului –
martie 2014
e)Forumul de iarnă al tinerilor - Aparatul președintelui raionului –
februarie 2014
f)Organizarea pregătirilor pentru participarea raionului la expoziția
”Moldexpo” – Secția economie - ianuarie-februarie 2014
1.2. În tot cuprinsul Deciziilor Consiliului raional, nr. 04-06 din 17 august
2006 (Cu privire la atribuirea statutului de persoană juridică şcolii sportive
Ialoveni şi aprobarea Regulamentului de funcţionare) și nr. 01-24 din 28 februarie
2013 (Cu privire la numirea în funcție a directorului Școlii sportive raionale
Ialoveni) textul ”Școala sportivă Ialoveni” se substituie cu textul ”Școala sportivă
pentru copii și tineret Ialoveni”.

Despre aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea
măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la
infrastructura socială din raion (08-09)
În vederea realizării reformei în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu
dizabilităţi, în conformitate cu Legea, nr.169 din 9 iulie 2010, pentru aprobarea
Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) şi a
prevederilor Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova
“Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014, avînd drept
temei Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr. 599 din 13 august 2013 cu
privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de
asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a
accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială din raionul
Ialoveni, conform anexei.
2. Autorităţile publice, specificate în Planul de acţiuni, vor asigura
îndeplinirea acţiunilor prevăzute pentru implementarea eficientă şi coordonată a
Planului menţionat.
3. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întâi să întreprindă
măsurile necesare în vederea executării Planului de acţiuni, asigurînd finanţarea
din bugetele respective şi din alte surse, inclusiv din sursele partenerilor de
dezvoltare.
4. Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Țurcanu
Valeriu, vicepreședinte al raionului.
Președintele ședinței

Grigore TONU

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

