CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
DECIZII
adoptate în ședința extraordinară din 15 iulie 2015
1.Cu privire la formarea comisiilor consultative-de specialitate ale Consiliului
raional
Informație – Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
2. Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale
Informație – Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
3.Cu privire la confirmarea componenței comisiei de concurs pentru suplinirea
funcţiilor vacante
Informație – Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
4.Cu privire la confirmarea componenței Consiliului de administrare al
Fondului local de susţinere socială a populaţiei
Informație – Victor Bînzari, vicepreședinte al raionului
5.Cu privire la confirmarea componenței comisiei raionale pentru privatizare
Informație – Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului
6.Cu privire la confirmarea componenței Comisiei raionale pentru ajutoarele
umanitare
Informație – Victor Bînzari, vicepreședinte al raionului
7. Cu privire la confirmarea componenței nominale a Consiliului raional pentru
protecţia drepturilor copilului
Informație – Victor Bînzari, vicepreședinte al raionului
8. Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru selectarea persoanelor, care
solicită indemnizaţii unice
Informație – Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului
9.Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional pentru perioada
august-septembrie 2011
Informație – Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
10. Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu
Informație – Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului
11. Cu privire la aprobarea numărului de clase și a numărului de elevi în clasa a
X-a de liceu, anul de studii 2015-2016
Informație –Ion Busuioc, șef Direcție învățământ
12.Cu privire la aprobarea noii componențe a Comisiei raionale pentru
organizarea odihnei și întremării copiilor în sezonul estival 2015
Informație – Victor Bînzari, vicepreședinte al raionului
13.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație –Valeriu Racu, șef Direcție finanțe

DECIZIE nr. 02-01
Cu privire la formarea comisiilor consultative-de specialitate ale
Consiliului raional
În conformitate cu prevederile art. 14, alin.2, lit. (w) ,art. 43 ale Legii
privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii,
nr. 457-XV din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă componenţele nominale ale comisiilor consultative-de
specialitate ale Consiliului raional, după cum urmează:
Comisia 1.
Comisia finanțe, buget și atragerea investițiilor
1. Bivol Margareta
2. Bivol Ștefan
3. Becciev Andrei
4. Nour Ilie
5. Popescu Lilian
Comisia 2.
Comisia protecție socială, sănătate, sport și tineret
1. Bălănuță Sergiu
2. Butuc Victoria
3. Castraveț Petru
4. Frunze Ion
5. Silistraru Mihail
Comisia 3.
Comisia gospodăria comunală, amenajarea teritoriului, construcţii şi
transport
1. Baracu Roman
2. Bivol Ion
3. Caracuian Gheorghe
4. Gandrabur Victor
5. Postică Sergiu
Comisia 4.
Comisia complexul agroindustrial, ecologie și relații funciare
1. Cujbă Ion
2. Iasinschi Tudor
3. Istratiev Victor
4. Trofim Vadim
5. Vulpe Vasile

Comisia 5.
Comisia educație,cultură,culte și turism
1. Bînzari Victor
2. Busuioc Ion
3. Cupeț Lilia
4. Dimitriu Anatolie

5. Pocitar-Poparcea Diana
Comisia 6.
Comisia dezvoltare economică, strategii și gestionarea patrimoniului
1. Bortă Vasile
2. Braga Mihail
3. Cernat Vladimid
4. Crețu Anatolie
5. Rusu Vadim
Comisia 7.
Comisia administraţie publică locală, juridică și ordine publică
1. Melenciuc Anatolie
2. Rotaru Petru
3. Tonu Alexandru
4. Țurcanu Valeriu
5. Valuță Vladimir
DECIZIE nr. 02-02
Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale
În conformitate cu prevederile art.8, alin.(1), al Legii cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar, nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, art. 43 ale Legii
privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se acordă ajutoare materiale domnilor Popescu Lilian, expreședinte al
raionului, Bivol Ștefan, Braga Mihail și Țurcanu Valeriu,ex-vicepreședinți ai
raionului, în legătură cu încetarea, la 09 iulie 2015, a mandatelor în funcţii de
demnitate publică.
2.Contabilitatea Aparatului președintelui raionului va asigura plata acestor
ajutoare în mărimile salariilor medii lunare, recalculate proporţional perioadei de
activitate în funcţiile respective în anul 2015, precum și plata pentru zilele de
concediu nefolosite.

DECIZIE nr. 02-03
Cu privire la confirmarea componenței comisiei de concurs pentru suplinirea
funcţiilor vacante
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administraţia publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova, nr.201 din 11 martie 2009, despre punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public (Anexa 1 - Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei
publice vacante prin concurs), Consiliul raional DECIDE:
1. Se instituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din
cadrul subdiviziunilor Consiliului raional, în următoarea componenţă:
Membri DIMITRIU Anatolie, preşedintele raionului
BÎNZARI Victor, vicepreședinte al raionului
POPESCU Lilian, consilier raional
ROTARU Petru, consilier raional
ȚURCANU Valeriu, consilier raional
CIUȘ Elena, specialist principal (resurse umane)
ARBUZ Ludmila, specialist principal
Membri supleanți ISTRATIEV Victor, consilier raional
CUJBĂ Ion, consilier raional
2. Comisia își va organiza activitatea în conformitate cu Legea privind
administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova, nr.201 din 11 martie 2009, despre punerea în
aplicare a prevederilor Legii, nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public (Anexa 1- Regulamentul cu privire la
ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs), altor acte normative și legislative
în vigoare.
3.Decizia Consiliului raional, nr. 02-03 din 28 iulie 2011, cu modificările
ulterioare, se abrogă.
DECIZIE nr. 02-04
Cu privire la confirmarea componenței Consiliului de administrare și
comisiei de cenzori ale Fondului local de susţinere socială a populaţiei
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială
a populaţiei, nr.827-XIV din 18 februarie 2000, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova,
nr.1083 din 26 octombrie 2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a
fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, Consiliul raional DECIDE:
1. Se confirmă componenţa nominală a Consiliului de administrare al Fondului local de
susţinere socială a populaţiei, după cum urmează:
Preşedinte –
BÎNZARI Victor, vicepreşedinte al raionului;
Vicepreşedinte –

TÎRGOALĂ Maria, şef, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei;
Membri CUCU Stelian, șef, IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
COTEŢ Valentin, inspector-metodist, Direcția învățământ
CALMÂC Lidia, șef-adjunct, Direcţia finanţe
PETREA Natalia, primarul satului Costești
CODREANU Pavel, primarul comunei Ruseştii Noi
CERNAT Vladimir, consilier raional
BUTUC Victoria, consilier raional
GANDRABUR Victor, consilier raional
VALUȚĂ Vladimir, consilier raional
Reprezentantul Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat
2.Se instituie Comisia de cenzori a Fondului local de susţinere socială a populaţiei, în
următoarea componenţă:
BIVOL Ion, consilier raional
CUPEȚ Lilia, consilier raional
GÂNDEA Oxana, specialist principal, Direcţia generală finanţe
3.Consiliul și comisia nominalizate îşi vor organiza activitatea în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului local de susţinere a
populaţiei, aprobat prin decizia Consiliului raional, nr. 03-11 din 30 iulie 2003.
4.Decizia Consiliului raional, nr. 02-07 din 28 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se
abrogă.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Anatolie Dimitriu,
preşedintele raionului.

DECIZIE nr. 02-05
Cu privire la confirmarea componenței comisiei raionale pentru privatizare
Întru administrarea eficientă a proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale
din raion, în conformitate cu Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
nr.230-XV din 01 iulie 2004, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice, nr.121-XVI din 4 mai 2007, Legea privatizării fondului de locuinţe, nr.1324-XII
din 10 martie 1993 cu modificările ulterioare şi Legea privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se instituie Comisia raională de privatizare, în următoarea componenţă:
PreşedinteDIMITRIU Anatolie, preşedintele raionului
SecretarCEBOTARI Daniela, Serviciul juridic
MembriPOSTICA Constantin , arhitect - şef al raionului
MARUSIC Mircea, specialist superior, Secția economie
MILANOV Lidia, registrator, Oficiul Cadastral Teritorial Ialoveni
CUJBA Ion , director, Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Ialoveni”
STRATICIUC Irina, şef-adjunct, Direcţia administrare, Inspectoratul Fiscal
NOUR Ilie, consilier raional
BIVOL Ion, consilier raional
BĂLĂNUȚĂ Sergiu, consilier raional
POCITAR-POPARCEA Diana, consilier raional
BUȘMACHIU Ion, şef, Secţia Situaţii Excepţionale

POLIŞCIUC Grigore, şef, Biroul de evidenţă şi documentare
2.Comisia nominalizată va prezenta Agenţiei de privatizare pe lângă Ministerul
Economiei al Republicii Moldova, în termen de 10 zile după expirarea fiecărui trimestru,
informaţia privind privatizarea patrimoniului.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Anatolie
Dimitriu, preşedintele raionului.
4.Decizia Consiliului raional, nr. 02-05 din 28 iulie 2011, cu modificările
ulterioare, se abrogă.

DECIZIE nr. 02-06
Cu privire la confirmarea componenței Comisiei raionale pentru ajutoarele
umanitare
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii cu privire la ajutoarele umanitare, acordate
Republicii Moldova, nr. 1491-XV din 28 noiembrie 2002, Hotă„rârilor Guvernului
Republicii Moldova, nr. 653 din 2 iunie 2003 „Cu privire la Comisia
interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare", şi nr. 663 din 3 iunie 2003 „Despre
aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de personal ale Agenţiei de Stat pentru
Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare pe lângă Guvernul Republicii Moldova şi
ale Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă
a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova", Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei raionale pentru ajutoarele umanitare,
după cum urmează:
Preşedinte:
GRIGORIȚA Tudor , vicepreşedinte al raionului;
Secretar:
TÎRGOALĂ Maria, şef, Direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei
Membri:
CUCU Stelian, șef IMSP CS Ialoveni
__MORARU Maia, şef, Casa Teritorială de Asigurări Sociale;
BUSUIOC Ion, şef Direcţie învăţământ
MIROLIUBOV Nina, vicepreşedinte al comitetului teritorial al sindicatului lucrătorilor
din învăţământ;
BECCIEIV Andrei, consilier raional
BORTĂ Vasile, consilier raional
ISTRATIEV Victor, consilier raional
FRUNZE Ion, consilier raional
MOȘNEGUȚU Elena, primarul satului Hansca
CANDU Sergiu, primarul satului Văsieni
PUIU Sergiu, primarul satului Malcoci
BIVOL Maria, președintele Asociației Obștești ”Alternativa”
2.Comisia nominalizată îşi va organiza activitatea în conformitate cu prevederile
Regulamentului aprobat prin decizia CR, nr.06-03 din 16 decembrie 2003
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Anatolie
Dimitriu, preşedintele raionului.
4.Decizia Consiliului raional, nr. 02-08 din 28 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se
abrogă.

DECIZIE nr. 02-07
Cu privire la confirmarea componenței nominale a Consiliului raional pentru
protecţia drepturilor copilului
În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind drepturile copilului, nr.338-XIII din 15
decembrie 1994, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.409 din 9 aprilie
1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului Naţional pentru Protecţia
Drepturilor Copilului , în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, asistenţei
copiilor cu probleme speciale, prevenirii şi profilaxiei criminalităţii infantile,
îmbunătăţirii condiţiilor pentru viaţă şi învăţătură a copiilor în familie şi instituţii,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se confirmă componenţa nominală a Consiliului raional pentru protecţia
drepturilor copilului, după cum urmează:
Preşedinte –
BÎNZARI Victor, vicepreşedinte al raionului
Vicepreşedinte –
TÎRGOALĂ Maria, şefa Direcției asistenţă socială şi protecţie a familiei
Secretar –
URMAȘU Elena, colaborator în Direcția asistență socială
Membri –
RAILEAN Ludmila, procuror, procuratura Ialoveni
ALCAZĂ Andrei, șef-adjunct, Inspectoratul raional de poliţie
URSULEAC Vera, șef-adjunct, Direcția asistență socială
VÂRTOSU Galina, medic-pediatru, IMSP CS Ialoveni
SĂNDUŢĂ Nelia, inspector superior, Comisariatul raional de poliţie
LEVINTE Maria, elevă în clasa XI, Liceul “A.Vartic”, Ialoveni
CHIRUȚĂ Milena, eleva în clasa IX, Liceul “P.Ştefănucă” Ialoveni
Reprezentantul Biroului de probațiune Ialoveni
2.Consiliul își va organiza activitatea în conformitate cu
prevederile
Regulamentului propriu, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 02-11 din 03
iunie 2004.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Anatolie
Dimitriu, preşedintele raionului.
4.Decizia Consiliului raional, nr. 03-11 din 08 septembrie 2011, cu modificările
ulterioare, se abrogă.

DECIZIE nr. 02-08
Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru selectarea persoanelor, care
solicită indemnizaţii unice
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova,
nr.836 din 13 septembrie 2010 cu privire la acordarea îndemnizaţiilor unice pentru
construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor

categorii de cetăţeni, modificată prin Hotărârea Guvernului RM, nr. 1008 din 12
decembrie 2013, art. 43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1. Se instituie comisia raională pentru selectarea persoanelor, care solicită
indemnizaţii unice, în următoarea componență:
Preşedinte:
GRIGORIȚĂ Tudor, vicepreşedinte al raionului
Secretar:
CEBOTARI Daniela, specialist principal (jurist);
Membri:
RACU Valeriu, şef Direcţia finanţe;
TÎRGOALĂ Maria, şef, Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;
MEŞINĂ Ion, şef, Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;
POSTICĂ Constantin, arhitect-şef al raionului;
BECCIEV Andrei, consilier raional;
MELENCIUC Anatolie, consilier raional
BRAGA Mihail, consilier raional;
CUJBĂ Ion, consilier raional;
Reprezentantul Oficiului Teritorial Chişinău, raionul Ialoveni.
DECIZIE nr. 02-09
Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional pentru perioada
august-septembrie 2015
Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional pentru perioada augustseptembrie 2015, conform anexei.
2.Decizia se aduce la cunoştinţa serviciilor publice descentralizate şi desconcentrate din
teritoriu.
Anexă

PROGRAM DE ACTIVITATE
a Consiliului raional Ialoveni pentru lunile august - septembrie 2015
Data
20
august

Specificarea chestiunii
I. Şedinţa Consiliului raional
1. Cu privire la executarea bugetului raionului pentru
semestrul I al anului 2015.

august

2 Cu privire la mersul pregătirii instituțiilor bugetare și a
fondului locativ pentru activitate în perioada rece a anului
2015-2016
3. Cu privire la aprobarea rețelei de clase și contingentului
de elevi în anul de învățământ 2015-2016
II. Activităţi metodico-organizatorice
Seminar de instruire cu secretarii consiliilor locale

august

Conferința raională a cadrelor didactice

august

Festivitate consacrată Zilei Independenței

Responsabil de pregătire
Comisia de specialitate
a Consiliului raional
Direcția finanțe
Secția economie
Direcţia învățământ,
Secţia administraţie
publică
Direcția generală
învățământ
Comitetul organizatoric

Festivitate cu genericul ”La poalele Țiglei”
Festivitate consacrată sărbătorii ”Limba noastră cea
română”
prima zi de Întruniri raionale cu participarea primarilor, conducătorilor
marţi a
serviciilor publice desconcentrate.
lunii

Serviciul administraţie
publică

DECIZIE nr. 02-10
Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu
În conformitate cu prevederile art. 52 al Legii cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public, nr.158 din 04 iulie 2008, art. 43 al Legii privind
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
Ialoveni DECIDE:
1. Se suspendă raporturile de serviciu ale domnului Grigorița Tudor, ca urmare
a alegerii sale în funcția de vicepreședinte al raionului Ialoveni.
2. Decizia intră în vigoare la 20 iulie 2015.
3. Doamna Mușat Sofia, specialist principal, va asigura interimatul funcției de
șef Secție cultură, până la numirea altei persoane în funcția respectivă.
4. Comisia de concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante va organiza
concursul pentru ocuparea funcției de șef Secție cultură în conformitate cu actele
normative și legislative în vigoare.
DECIZIE nr. 02-11
Cu privire la aprobarea numărului de clase și a planului de înmatriculare în
clasa a X-a de liceu, anul de studii 2015-2016
În scopul coordonării la nivel raional a acţiunilor privind organizarea admiterii
în învăţămîntul liceal în anul de studii 2015-2016 în conformitate cu Codul
Educației, capitolul V, articolul 31, pct.2 (a) și capitolul XI, articolul 51 pct.2,3,6,
Ordinul Ministerului Educației, nr.674 din 09 iulie 2015 ”Cu privire la admiterea
în învățămîntul liceal în anul de studii 2015-2016, Regulamentul de admitere în
învăţămîntul liceal (art.22, 23, 24, 25) aprobat prin Ordinul Ministerului Educației,
nr.799 din 11 iulie 2014, pct.12,13, art. 43 al Legii privind administraţia publică
locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1.Se aprobă Planul de înmatriculare în clasele a X-a în liceele din raion pentru
anul de studii 2015-2016, conform Tabelului anexat, parte componentă a prezentei
Decizii.
2.Direcția Învățămînt:

 va aduce prezenta Decizie la cunoștința directorilor de licee;
 va monitoriza procesul de organizare și desfășurare a admiterii în licee și
respectarea actelor normative;
 va prezenta conducerii raionului, în termen de până la 18 august 2015,
raportul despre rezultatele admiterii în instituțiile de învățămînt liceal.
3.Directorii de licee vor organiza admiterea în unitatea de învățămînt
respectivă în strictă conformitate cu prevederile Codului Educației,
Regulamentului de admitere în învățămîntul liceal și ale prezentei Decizii.
4.Domnul Grigoriță Tudor, vicepreşedinte al raionului, va asigura controlul
asupra executării Deciziei.
Anexă
la Decizia CR Ialoveni,
nr. 02-11 din 15 iulie 2015

PLAN DE ÎNMATRICULARE
în clasa a X-a în Liceele din raionul
Ialoveni pentru anul de studii 2015-2016

Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Instituţia
Liceul Teoretic “A. David”, Bardar
Liceul Teoretic “Olymp”, Costeşti
Liceul Teoretic Costeşti
Liceul Teoretic Horeşti
Liceul Teoretic „P. Ştefănucă”, Ialoveni
Liceul Teoretic „M. Bârcă” ,Mileștii Mici
Liceul Teoretic Moleşti
Liceul Teoretic Puhoi
Liceul Teoretic Ruseştii Noi
Liceul Teoretic „I. Suruceanu”, Suruceni
Liceul Teoretic Ţîpala
Liceul Teoretic Zîmbreni
Liceul Teoretic „D. Cantemir” Văsieni
Liceul Teoretic „A. Vartic”, Ialoveni
Liceul Teoretic „I. Pelivan”, Răzeni
Total

Clasa X
Nr/clase Nr/elevi
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
30
600

DECIZIE nr. 02-12
Componența comisiei raionale pentru organizarea odihnei şi întremării
sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică
locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1. Se confirmă Componența nouă a comisiei raionale pentru organizarea
odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015,
aprobată prin decizia Consiliului raional Ialoveni, nr.04-11 din 28 mai 2015, după
cum urmează:
Preşedinte
BÎNZARI Victor, vicepreşedinte al raionului
Vicepreşedinte
Ion Busuioc, şef Direcţie învăţămînt
Secretar Alexandru Buzulan, specialist, Direcţia învăţămînt
Membri –
Tatiana Gîrneţ, şef-adjunct, Direcţia învăţămînt
Valeriu Racu, şef Direcţie finanţe
Vera Ursuleac, şef-adjunct, Direcţia asistenţă socială
Angela Trofim, contabil-șef, Aparatul preşedintelui raionului
Mihail Frunza, medic-şef, Centrul de Sănătate Publică
Stelian Cucu, şef, I.M.S.P., Centrul de Sănătate Ialoveni
Oleg Lisnic, Inspectoratul de poliţie Ialoveni
Ilie Nour, consilier raional
Ion Cujbă, consilier raional
Anatolie Melenciuc, consilier raional
Petru Rotaru, consilier raional
DECIZIE nr. 02-13
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Examinând Demersurile prezentate și în temeiul prevederilor art. 18 și 27 ale
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 Gimnaziului Hansca, din Soldul disponibil al bugetului raional,
suma de 75,0 mii lei, dintre care:
- 45,0 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de reparație a sălii sportive;
- 30,0 mii lei pentru schimbarea ferestrelor.
2. Se alocă primăriei Țâpala suma de 100,0 mii lei, din contul surselor
planificate în bugetul raional pe anul 2015, cu titlu de contribuție la

implementarea Proiectului finanțat de Fondul de Eficiență Energetică în vederea
efectuării lucrărilor de conservare a energiei la grădinița de copii din localitate.
2. Domnul Racu Valeriu, șef Direcție finanțe, se desemnează responsabil de
ececutarea deciziei, iar controlul va fi asigurat de domnul Anatolie Dimitriu,
președintele raionului.
Președintele ședinței

Vladimir CERNAT

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional

Nicolae MEREACRE

