DECIZII ADOPTATE DE CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
ÎN ȘEDINȚA DIN 11 SEPTEMBRIE 2014
1.Cu privire la executarea bugetului raionului și bugetului raional pentru primul
semestru al anului 2014
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
2.Cu privire la aprobarea rețelei de clase și contingentului de elevi în anul de
învățământ 2014-2015.
Informație – Busuioc Ion, șef Direcție învățământ
3.Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional în lunile octombriedecembrie 2014
Informație – Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
4.Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în unele
decizii ale Consiliului raional
Informație- Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
5.Cu privire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale
Informație-Popescu Lilian, președintele raionului
6.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
7. Cu privire la rectificarea bugetului raional
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
8. Cu privire la propunerea de candidaturi pentru funcţia de membru al
Consiliului electoral de circumscripţie Ialoveni.
Informație- Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
9.Cu privire la acceptul dării în locațiune a unor spații libere
Informație-Popescu Lilian, președintele raionului
10.Cu privire la comercializarea unor bunuri din proprietatea publică
Informație-Braga Mihail,vicepreședinte al raionului
11.Cu privire la transmiterea-primirea unui imobil
Informație-Melenciuc Anatolie,vicepreședinte al raionului
12.Cu privire la corelarea bugetului raionului pe anul 2014
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
13.Cu privire la transmiterea în proprietate a spațiului locativ
Informație-Melenciuc Anatolie,vicepreședinte al raionului

Cu privire la executarea bugetului raionului și bugetului raional
pentru semestrul I al anului 2014 (05-01)
Examinând raportul privind totalurile executării bugetului raional şi a
bugetelor satelor, comunelor şi oraşului în semestrul I al anului 2014 (anexele 1-7),
în conformitate cu prevederile art.29 (p.3) al Legii privind finanţele publice locale,
nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, Legii privind administraţia publică locală,
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de informaţia privind executarea bugetului raionului și a
bugetului raional în semestrul I al anului 2014.
2. Se pune în sarcina executorilor de buget să ţină la control permanent
efectuarea cheltuielilor bugetare, care nu vor depăşi alocaţiile prevăzute în bugetele
lor pentru anul curent, stabilindu-se că cheltuielile suplimentare nu vor fi finanţate,
precum şi să nu admită datorii creditoriale neîntemeiate la finele anului bugetar.
3. Se recomandă primăriilor satelor, comunelor şi oraşului, în colaborare cu
Inspectoratul Fiscal de Stat, să asigure acumulările impozitelor şi taxelor prevăzute
în bugetele locale pe anul 2014, şi lichidarea datoriilor istorice.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul
Popescu Lilian, preşedintele raionului.

Cu privire la aprobarea rețelei de clase și contingentului de elevi în anul
de învățământ 2014-2015 (05-02).
Examinând materialele prezentate de către Direcţia învăţământ, în
conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală,
nr.436-XV din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă reţeaua claselor şi contingentul elevilor pentru anul şcolar 20142015, după cum urmează :

Clasa
I-IV
V-IX
X-XII
TOTAL

Numărul de clase
191
236
56
483

Numărul de elevi
4377
4942
1131
10450

2.Prezenta reţea va servi drept act de bază pentru finanţarea învăţămîntului din
raion în anul de studii 2014-2015.
3.Directorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, Direcţia învăţămînt de
comun cu Direcţia finanţe şi Administraţia raionului, în termen de pînă la 25

decembrie 2014, vor întreprinde acţiuni pentru optimizarea reţelei şcolare
asigurînd accesul la educaţia de calitate a fiecărui elev.
4.Direcţia învăţămînt, de comun cu managerii instituţiilor de învăţămînt vor
asigura desfăşurarea procesului educaţional în conformitate cu planul cadru.

Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional în lunile
septembrie-decembrie 2014 05-03
Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional pentru perioada
septrembrie-noiembrie 2014, 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 octombrie-decembrie 2014
Data

Specificarea chestiunii

Responsabil de
pregătire
I. Şedinţa Consiliului raional
1.Cu privire la aprobarea bugetului raionului
Direcția finanțe
11
pentru anul 2015.
decembrie
2.Cu privire la executarea bugetului raionului
Direcția finanțe
pe 9 luni ale anului 2014.
II. Activităţi metodico-organizatorice
Secţia administraţie
Octombrie, Seminar de instruire cu secretarii consiliilor
locale și inginerii-cadastrali
publică
noiembrie
Festivitate consacrată Zilei agricultorului
Direcţia agricultură
noiembrie
prima zi de Întruniri raionale cu participarea primarilor, Secţia administraţie
conducătorilor serviciilor publice
publică
marţi a
desconcentrate.
lunii
Festivități consacrate Noului An, 2015
Secția cultură
Decembrie

Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în unele
decizii ale Consiliului raional (05-04)
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală,
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE operarea de modificări
în unele decizii ale Consiliului raional, după cum urmează:
1. În p.1 al Deciziei nr.03-04 din 12 august 2014 cifra ”400,0” se substituie cu cifra
”200,0” (Pentru informație: 1. În p.2 al Deciziei nr.01-08 din 20 februarie 2014, în
textul ”- 1 000,0 mii lei Consiliului raional cu titlu de contribuție la edificarea în centrul
raional a Unității de Educație Specială pentru copii cu dizabilități severe;”, cifra
”1 000,0” se substituie cu cifra ”400,0”).
2. Textul
2.IMSP CS Răzeni: Racordarea la rețelele de gaze,
rețelele de apă și canalizare, rețelele electrice, etc.

26

400,0

din Anexa 1 La Decizia Consiliului raional, nr. 01-12 din 20 februarie 2014 (Plan de distribuire
a mijloacelor financiare primăriilor şi instituţiilor finanţate din bugetul raional pentru
efectuarea, în anul 2014 a lucrărilor de reconstrucții, reparații, lucrărilor de amenajare,
procurarea materialelor de construcții la obiectele de menire social-culturală ) se substituie cu
textul
2.IMSP CS Răzeni:
-achitarea responsabilului tehnic la edificarea noii clădiri
-achitarea serviciilor de supraveghetor de auditor
- procurarea mobilierului pentru OMF Carbuna
-procurarea mobilierului la OMF Cigârleni
- Racordarea la rețelele de gaze, rețelele de apă și canalizare,
rețelele electrice, etc la sediul Centrului de Sănătate Răzeni

26

(lei)
40 132
12 000
60 000
60 000
227 868

3.Textul
7

Hansca

Gimnaziul: -reparația sălii sportive
-reconstructia cazangeriei la combustibil solid
TOTAL:

50,0
200,0
250,0

din Anexa 2 La Decizia Consiliului raional, nr. 01-12 din 20 februarie 2014 (Plan de distribuire
a mijloacelor financiare – din componenta de bază a bugetului raional pentru efectuarea, în anul 2014, a lucrărilor de construcţii, reconstrucţii, reparaţii , procurări
de materiale)se substituie cu textul
7

Hansca

Gimnaziul: -reparația sălii sportive
-reconstructia cazangeriei la combustibil solid
-proiectarea reconstrucției cazangeriei
TOTAL:

50,0
150,0
50,0
250,0

4. Textul
25.

Zâmbreni

Liceul teoretic:

- amenajarea terenului sportiv
- proiectarea garajului pentru autobuzul școlar
- construcția garajului pentru autobuzul școlar
- procurarea mijloacelor fixe

TOTAL:

117,3
25,0
200,0
32,7
375,0

din Anexa 2 La Decizia Consiliului raional, nr. 01-12 din 20 februarie 2014 ((Plan de
distribuire a mijloacelor financiare – din componenta de bază a bugetului raional pentru efectuarea, în anul 2014, a lucrărilor de construcţii, reconstrucţii, reparaţii , procurări
de materiale)se substituie cu textul
25.

Zâmbreni

Liceul teoretic:

TOTAL:

-achitarea datoriei la amenajarea terenului de minifotbal
- proiectarea garajului pentru autobuzul școlar
- construcția garajului pentru autobuzul școlar
- procurarea mijloacelor fixe

14,3
25,0
200,0
32,7
271,7

Notă: Suma de 103,0 mii lei extrasă din alin.1 se direcționează primăriei Zîmbreni
pentru finanțarea lucrărilor de renovare a drumului de acces spre Liceul din localitate.

5.Textul
11

Malcoci

1.Amenajarea unui sector de trotuar

150,0

din Anexa 1 La Decizia Consiliului raional, nr. 01-12 din 20 februarie 2014 (Plan de distribuire
a mijloacelor financiare primăriilor şi instituţiilor finanţate din bugetul raional pentru
efectuarea, în anul 2014 a lucrărilor de reconstrucții, reparații, lucrărilor de amenajare,
procurarea materialelor de construcții la obiectele de menire social-culturală ) se substituie cu
textul
11

Malcoci

1. Construcția unui sector de trotuar

150,0

6.Textul
12

Moleşti

1.Reparația rețelelor electrice exterioare și interioare la grădinița de
copii nr.1
2.Amenajarea pieței din localitate
3.Proiectarea si gazificarea sediului primăriei
4.Proiectarea alimentării cu energie electrică a sectorului 19,,A”

80,0
70,0
62,0
30,0

din Anexa 1 La Decizia Consiliului raional, nr. 01-12 din 20 februarie 2014 (Plan de distribuire
a mijloacelor financiare primăriilor şi instituţiilor finanţate din bugetul raional pentru
efectuarea, în anul 2014 a lucrărilor de reconstrucții, reparații, lucrărilor de amenajare,
procurarea materialelor de construcții la obiectele de menire social-culturală ) se substituie cu
textul
12

Moleşti

1.Reparația rețelelor electrice exterioare și interioare la grădinița de copii
nr.1
2.Lucrări de reparație la sediul primăriei
3.Proiectarea si gazificarea sediului primăriei
4.Proiectarea alimentării cu energie electrică a sectorului 19,,A”

80,0
70,0
62,0
30,0

7.Textul
15

Nimoreni

1.Amenajarea parcului central cu echipament sportiv pentru copii
2.Iluminarea publică stradală
3.Amenajarea unui sector de trotuar
4.Procurarea utilajului tehnologic pentru grădinița de copii

102,0
50,0
50,0
50,0

din Anexa 1 La Decizia Consiliului raional, nr. 01-12 din 20 februarie 2014 (Plan de distribuire
a mijloacelor financiare primăriilor şi instituţiilor finanţate din bugetul raional pentru
efectuarea, în anul 2014 a lucrărilor de reconstrucții, reparații, lucrărilor de amenajare,
procurarea materialelor de construcții la obiectele de menire social-culturală ) se substituie cu
textul
15

Nimoreni

1.Amenajarea parcului central cu echipament sportiv pentru copii
2.Iluminarea publică stradală
3. Construcția unui sector de trotuar
4.Procurarea utilajului tehnologic pentru grădinița de copii

102,0
50,0
50,0
50,0

8.În componența comisiei de specialitate pentru medicină și asistență socială aprobată prin
decizia CR, nr. 02-02 din 28 iulie 2011, textul ”Manțoc Sergiu” se substituie cu textul
”Gherdelescu Lucia”.

Cu privire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale (05-05)
În conformitate cu prevederile art. 17 al Legii nr.121-XVI din 04.05.2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.43 și 77 ale Legii
privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, p.13 şi
23 ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr. 483 din 29.03.2008 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor
neutilizate, Consiliul raional DECIDE:
1.Se transmit din proprietatea Consiliului raional în proprietatea primăriei
Cigîrleni, un aragaz în valoare de 45 083, 66 lei, şi un cuptor electric în valoare de
42 871,90 lei, destinate grădiniţei de copii nr. 1 din localitate.

2.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează A.Trofim,
contabil-șef, Aparatul președintelui raionului, G. Duplavă, primarul satului
Cigîrleni.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Lilian
Popescu, preşedintele raionului.
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (05-06)
Examinând documentele prezentate, în conformitate cu Regulamentul despre
formarea si utilizarea mijloacelor financiare din componenta de bază a bugetului
raional, prevederile art. 18 și 27 ale Legii privind finanţele publice locale, nr.397XV 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 din Soldul disponibil al bugetului raional suma de 26,0 mii lei
pentru finanțarea lucrărilor de reparație a Bisericii ”Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil” din satul Suruceni.
2. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului raional suma de 37,1 mii
lei,inclusiv:
-4,2 mii lei cu titlu de ajutor material dlui Grigoriță Grigore Andrei din satul
Costești, casa căruia a avut de suferit în urma unui incendiu;
-9,5 mii lei cu titlu de ajutor material dlui Pisica Vladimir din satul Mileștii
Mici, casa căruia a avut de suferit în urma unui incendiu;
- 5,0 mii lei cu titlu de ajutor material dnei Cernat Maria Alexei din orașul
Ialoveni în legătură cu efectuarea unei intervenții chirurgicale complicate;
- 10,4 mii lei cu titlu de ajutor material (câte 200 lei) pentru 52 de persoane
cu deficiențe de auz cu prilejul Zilei Mondiale a Surzilor (ultima duminică a lunii
septembrie);
-5,0 mii lei cu titlu de ajutor material dlui Reoneac Andrei din satul
Cigârleni în legătură cu efectuarea unei intervenții chirurgicale complicate;
- 1,0 mii lei cu titlu de ajutor material doamnei Cebanu Nadejda Alexei din
satul Mileștii Noi pentru întreținerea fiului invalid, Victor Cebanu;
- 2,0 mii lei cu titlu de ajutor material dnei Ștefănucă Irina din satul Horești,
casa cărea a fost deteriorată pe urma alunecărilor de teren.
3. Se alocă din componenta de bază a bugetului raional suma de 541,0 mii lei,
, inclusiv:
-25,0 mii lei Gimnaziului ”Gr.Vieru” din orașul Ialoveni pentru schimbarea
geamurilor și sistemului de încălzire în sala sportivă;
- 21,0 mii lei Gimnaziului Văsieni pentru finisarea reparației capitale a
podelelor și a 4 săli de clasă:
- 20,0 mii lei Liceului ”P.Ștefănucă” din orașul Ialoveni la asigurarea hranei
pentru 38 de copii din clasele I-IV;
- 62,0 mii lei Liceului Molești pentru dotarea Centrului de Resurse cu
moibilier și materiale didactice;
- 25,0 mii lei Liceului ”I.Suruceanu” din Suruceni pentru finalizarea
lucrărilor de amenajare a teritoriului;

-48,0 mii lei Liceului Ruseștii Noi, dintre care 38,0 mii - pentru schimbarea
ușilor interioare în blocul claselor primare, 10,0 mii – pentru procurarea utilajului
la cantina instituției;
-50,0 mii lei Liceului ”D.Cantemir” din Văsieni pentru reparația coridoarelor,
precum și a vestiarelor din sala sportivă;
-50,0 mii lei Liceului Horești pentru dotarea Centrului de Resurse cu moibilier
și materiale didactice;
-50,0 mii lei Liceului Zâmbreni pentru achitarea datoriei la construcția
terenului de mini-fotbal;
-100,0 mii lei Gimnaziului Malcoci pentru finalizarea lucrărilor de reparație a
cantinei;
-15,0 mii lei – Gimnaziului Cărbuna pentru procurarea inventarului sportiv;
-75,0 mii lei Liceului ”P.Ștefănucă” din orașul Ialoveni pentru efectuarea unor
lucrări de construcție a terenului de mini-fotbal.
4. Se alocă din supraveniturile la bugetul raional suma de 1 846,0 mii lei, după
cum urmează:
4.1. Consiliului raional – 617,7 mii lei, dintre care:
-112,1 mii lei pentru construcția unei gropi biotermice (groapa Bekkari);
-2,7 mii lei pentru perfectarea actelor de înregistrare, procurarea ștampilelor,
punerea la evidență a mijloacelor de transport la IMSP CS Răzeni;
- 7,8 mii lei dnei Braga Valentina Ion din satul Cigârleni, casa căreia a avut de
suferit pe urma unui incendiu;
- 80,0 mii lei pentru procurarea mobilierului (inclusiv de 40,0 mii lei – la
Oficiul Medicului de Familie Gangura) la IMSP CS Puhoi;
- 150,0 mii lei pentru susținerea financiară a echipei de fotbal CFR Ialoveni,
participantă la campionatul RM, divizia B, ediția 2014-2015;
- 25,0 mii lei pentru instalarea sistemului de încălzire la Biserica
”Acoperământul Maicii Domnului” din satul Cigârleni;
- 30,0 mii lei pentru construcția unei cantine sociale pentru copii la Biserica
”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Costești;
- 9,0 mii lei dlui Afteni Nicolae Alexandru din orașul Ialoveni, casa căruia a
avut de suferit pe urma unui incendiu;(împuternicită prin procură doamna Paslari
Victoria);
-21,1 mii lei pentru instalarea generatoarelor și recondiționarea acoperișului la
IMSP Spitalul raional Ialoveni;
-150,0 mii lei cu titlu de contribuție la implementarea Proiectului privind
reparația edificiului IMSP CS Horești și OMF Zâmbreni;
-30,0 mii lei pentru schimbarea ferestrelor la Centrul de Sănătate prietenos
tinerilor din cadrul IMSP CS Ialoveni.
4.2. Primăriilor din raion suma de 1 228,3 mii lei, inclusiv:
-105,0 mii lei primăriei Văsieni, dintre care 100,0 mii - pentru procurarea
materialelor la reparația capitală a unui segment de drum in mahalaua Puia, și 5,0
mii – la achitarea indemnizației lunare doamnei Curnic Olga, care este numită
tutore asupra minorei-orfane Curnic Olesea (anul nașterii – 2002);

-250,0 mii lei primăriei Horești, dintre care 200,0 mii cu titlu de contribuție la
implementarea Proiectului ”Instalații de epurare și rețele de canalizare în satul
Horești – etapa II”, conform contractului , nr. 2/3491-4901 din 16 iulie 2014,
donator Ministerul Mediului (suma totală a proiectului este de 2 000 000 lei), și
50,0 mii pentru reparația Depoului de pompieri;
- 25,0 mii lei – primăriei Cărbuna la achitarea datoriilor pentru consumul de
gaze naturale și energie electrică (grădinița de copii);
- 50,0 mii lei – primăriei Cigârleni pentru acoperirea cheltuielilor efectuate la
încălzirea clădirilor instituțiilor preșcolare până la finele anului 2014.
- 350,0 mii lei – primăriei Zâmbreni pentru reparația Casei de Cultură;
-100,0 mii lei primăriei Ulmu pentru construcția gazoductului de presiune
joasă, de la care vor fi aprovizionate grădinița de copii, casa de cultură, oficiul
medicului de familie, alte obiecte de menire social-culturală;
- 102,3 mii lei primăriei Gangura pentru achitarea datoriei formate la lucrările
de construcție a stației de epurare la grădinița de copii;
- 100,0 mii lei – primăriei Nimoreni pentru construcția gazoductului de
presiune joasă;
- 90,8 mii lei – primăriei Răzeni, dintre care 10,8 mii pentru finanțarea lucrărilor de
reparație a sediului Bibliotecii Publice ”Elena Alistar” din localitate, și 80,0 mii –
contribuție la implementarea proiectului ”Prestări servicii de calitate”, finanțat de PNUD
la suma totală de 100,0 mii dolari SUA;
-30,0 mii lei primăriei Văratic pentru finanțarea lucrărilor de iluminare stradală;
-6,3 mii lei primăriei Puhoi pentru întreținerea depoului de pompieri;
-6,3 mii lei primăriei Văratic pentru întreținerea depoului de pompieri;
-6,3 mii lei primăriei Țîpala pentru întreținerea depoului de pompieri;
-6,3 mii lei primăriei Gangura pentru întreținerea depoului de pompieri;
4.3.Se alocă Școlii sportive 35,0 mii lei pentru participarea echipei de juniori la
Campionatul RM la fotbal.
5.Instituţiile publice nominalizate, în calitate de beneficiari ai mijloacelor financiare
alocate, vor perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru efectuarea plăţilor
respective.
6.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu Racu,
şef Direcţie finanţe, doamna Angela Trofim, contabil-șef în Aparatul președintelui
raionului.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Lilian Popescu,
președintele raionului.

Cu privire la rectificarea bugetului raional (05-07)
În conformitate cu prevederile art. 27 al Legii privind finanțele publice locale nr.
397-XV din 16 octombrie 2003, art. 43 al Legii privind administrația publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se diminuează cu suma de 74 640,00 lei bugetul Casei raionale de cultură,
subdiviziune a Secției raionale de cultură, pentru anul 2014, aprobat prin decizia
Consiliului raional, nr. 07-05 din 12 decembrie 2013.

2. Se diminuează cu suma de 50,0 mii lei bugetul școlii sportive din Ialoveni,
pentru anul 2014 aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.07-05 din 12 decembrie
2013.
3. Se diminuează cu suma de 43,2 mii lei bugetul Gimnaziului Gangura pentru
anul 2014, aprobat prin decizia Consiliului raional, nr. 07-05 din 12 decembrie 2013.
4. Se majorează cu suma de 74 640, 00 lei bugetul Liceului Teoretic „A. Vartic”
din orașul Ialoveni pentru anul 2014 aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.07-05
din 12 decembrie 2013.
5. Se majorează cu suma de 50,0 mii lei bugetul Liceului Teoretic „Petre
Ștefănucă” din orașul Ialoveni, pentru anul 2014 aprobat prin Decizia Consiliului
raional nr.07-05 din 12 decembrie 2013.
6. Se majorează cu suma de 43,2 mii lei bugetul Gimnaziului Misovca pentru
anul 2014, aprobat prin decizia Consiliului raional, nr. 07-05 din 12 decembrie 2013.
Notă. Suma de 43,2 mii lei va fi distribuită după cum urmează:
-8,2 mii lei pentru alimentarea copiilor din clasele I-IV;
-24,0 mii lei pentru retribuirea muncii cadrelor didactice;
-11,0 mii lei pentru procurarea combustibilului.
7. Se diminuează cu suma de 22,1 mii lei bugetul gimnaziului Cărbuna, pentru
anul 2014 aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.07-05 din 12 decembrie 2013.
8. Se alocă suma de 22,1 mii lei primăriei Cărbuna penru achitarea consumului
de energie electrică și gaze naturale la gradinița de copii.
9.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu
Racu, şef Direcţie finanţe.

Cu privire la propunerea de candidaturi pentru funcţia de membru al
Consiliului electoral de circumscripţie Ialoveni (05-08)
În conformitate cu prevederile art.27, alin. (4) al Codului electoral, nr.
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, art.43 al Legii
privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
1.Se propun următoarele candidaturi pentru funcţia de membru al Consiliului
electoral de circumscripţie nr.21 Ialoveni, pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor parlamentare din 2014:

Nr
1
2.
3.
4

Nume,
prenume

Loc de muncă,
funcţie

Profesie

Tel/contact

Menţiuni

Țurcanu
Ludmila
Bivol Galina
Ciuș Elena
Mereacre
Nicolae

metodist

jurist

268-26007

De bază

Specialist principal
Specialist principal
Secretarul Consiliului
raional

Jurist
jurist
Master în
administrația
publică

268-26602
268-23454
268-22057

De bază
rezervă
rezervă

2. Decizia se comunică Comisiei Electorale Centrale.
Cu privire la acceptul dării în comodat a unor spații libere (05-09)
În conformitate cu prevederile art. 17 al Legii nr.121-XVI din 04.05.2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.43 și 77 ale Legii
privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, p.p.13 şi
23 ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr. 483 din 29.03.2008 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în comodat a activelor
neutilizate, având drept temei Demersul administrației Centrului de sănătate
Răzeni, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă darea în comodat a unor spaţii libere – cu suprafața de 7,0 m.p.
din incinta Gimnaziului Mileştii Noi, pentru necesitățile de serviciu ale Oficiului
Medicului de Familiei Mileștii Noi.
2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul
Popescu Lilian, preşedintele raionului.
Cu privire la comercializarea unor bunuri din proprietatea publică (05-10)
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.43 și 77 ale Legii
privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se expun la licitație spre a fi comercializate două unități de transport (din
patrimoniul fostei școli speciale-internat):
 GAZ-3505 (camion-basculantă), echivalentul valorii de piață-6 509,00 lei;
 CAVZ-3270 (autobus-vagon), echivalentul valorii de piață-8 042,00 lei;
2. Aparatul președintelui raionului va organiza procesul de licitație conform
legislației și actelor normative în vigoare.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul
Popescu Lilian, preşedintele raionului.

Cu privire la transmiterea-primirea unui imobil (05-11)
În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale, nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu modificările şi completările ulterioare,
Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, nr.121-XVI din 4
mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, art.43 şi 77 ale Legii privind
administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, având drept temei
Demersul administrației Centrului de Sănătate Horești nr.01-9/301 din 31 iulie 2014, și
Decizia Consiliului comunal Zîmbreni, nr. 11/01 din 05 septembrie 2014, Consiliul
raional DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea, cu titlul gratuit, din proprietatea primăriei Zîmbreni în
proprietatea Consiliului raional Ialoveni, pe o perioadă nedeterminată, a imobilului
Oficiului Medicului de Familie Zîmbreni cu valoarea de bilanţ 243 532,99 lei.
2.Se transmite în comodat Centrului de Sănătate Horeşti imobilul Oficiului
Medicului de Familie Zîmbreni.
3.Se împuterniceşte preşedintele raionului să semneze contractul de comodat.
4.Transmiterea se efectuează în temeiul 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 Hotărîrii
Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Domnii Ţonu Daniel, primarul comunei Zîmbreni, Anton Coval, director
IMSP CS Horeşti, se desemnează responsabili de executarea prezentei decizii.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui A.
Melenciuc, vicepreşedinte al raionului,
7. Decizia se comunică Oficiului Teritorial Cadastral Ialoveni
Cu privire la corelarea bugetului raionului pe anul 2014 (05-12)
În conformitate cu prevederile Legii, nr.182 din 25 iulie 2014 pentru
modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23
decembrie 2013, art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Bugetul raionului Ialoveni pe anul 2014, aprobat prin Decizia Consiliului
raional, nr. 07-05 din 12 decembrie 2013, se majorează, după cum urmează :
- la capitolul ”Venituri” cu suma de 8 280,4 mii lei ;
- la capitolul ”Cheltuieli” cu suma de 8 280,4 mii lei;
2. Domnul Racu Valeriu, șef Direcție finanțe, se desemnează responsabil de
executarea prezentei decizii

Cu privire la schimbarea destinației și privatizarea unui imobil (05-13)
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 80,2 m.p., de la blocul
central al 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 asigura 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
Popescu Lilian, preşedintele raionului.
Președintele ședinței

Victor ISTRATIEV

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

