DECIZII ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA CR DIN 22 AUGUST 2013
1.Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei de acordare a
compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
2.Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional
Informație –Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
4. Cu privire la incorporarea în toamna-iarna 2013 a cetăţenilor în serviciul
militar în termen, termen redus și serviciul civil
Informație –Tabac Veaceslav, șeful Secției administrativ-militare
5. Cu privire la acceptul gestionării unur imobil
Informație –Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
6. Cu privire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale din proprietate
publică
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
7. Cu privire la declararea zilei de doliu
Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului

Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei de acordare a compensaţiei
unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale (04-01)
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 RM, 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", art.43 al Legii privind administraţia
publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Procesul-verbal, nr. 01 din 17 mai 2013 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.
Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional (04-02)
Examinând documentele prezentate, in temeiul art. 43 al Legii privind
administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se operează modificări in unele decizii ale Consiliului raional, după cum
urmează:
1.1. În textul
Primărie

13.
Molești

Destinație

Din Bugetul raional (mii lei)

1.Grădiniţa de copii nr.2, procurarea mobilei
2.Grădiniţa de copii nr.1, procurarea mobilei,inventarului
3.Construcţia monumentului la Casa de cultură
4.Construcţia punctului sanitar la primărie
5.Procurarea materialelor de construcţie
6.Procurarea pompei la fântâna atreziană
7.Reparaţia capitală a turnului de apă
Total:

100,0 (bug/stat)+45,0 (bug/raion)
28,0
60,0
50,0
68,0
39,0
60,0
450,0

din decizia Consiliului raional, nr. 02-06 din 25 aprilie 2013 poziţia 3 va avea
următorul conţinut: ”Reparația sediului primăriei (achitarea datoriei) -60,0 mii lei”;
1.2. Textul
Cărbuna

1.Casa de cultură: lucrări de reparaţie
TOTAL:

din Anexa 2 a Deciziei Consiliului raional, nr. 01-22 din 28 februarie 2013 (Cu privire la
distribuirea mijloacelor bugetare pentru finanțarea lucrărilor de construcție, reparație şi
proiectare ale obiectelor de menire social-culturală în anul 2013) se modifică în felul
următor:
Cărbuna

1.Casa de cultură lucrări de reparaţie:

250,0
250,0

a)construcţia scenei
b)construcţia trotuarului și a podeţului
spre stadion
c)proiectarea acoperișului Casei de
cultură
TOTAL:

120,0
115,0
25,0
250,0

1.3.Textul
Ulmu

Liceul teoretic ,,Mihai Eminescu”:
a) construcţia trotuarului din curtea liceului
TOTAL:

120,0
120,0

din Anexa 1 a Deciziei Consiliului raional,nr.01-22 din 28 februarie 2013 (Distribuirea
mijloacelor financiare pentru efectuarea în anul 2013 a lucrărilor de construcții,
reconstrucții, reparații la instituțiile de învățămînt din raionul Ialoveni) se modifică în
felul următor:
Ulmu

Liceul teoretic ,,Mihai Eminescu”:
a) construcţia trotuarului din curtea liceului
b) procurarea mobilierului
TOTAL:

1.4. În p.1 al Deciziei Consiliului raional, nr. 03-05 din 30 mai 2013 (Cu privire ia
delimitarea juridică a unor centre de sănătate) textul ”Centrul de Sănătate Ialoveni” se
exclude, decizia se suplimentează cu subp. 1.1, care va avea următorul conţinut: ”1.1.
Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Ialoveni se preschimbă
în Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ialoveni”.
1.5. În Componenţa Comisiei raionale pentru ajutoarele umanitare, confirmată prin
decizia Consiliului raional, nr.02-08 din 28 iulie 2011, textul ” Gorea Gheorghe” se
substituie cu textul ”Pisica Cristina”.
1.6. În decizia nr. 02-09 din 25 aprilie 2013 ”Cu privire la desemnarea
reprezentantului Consiliului raional in instanța de judecată” textul ”Golban Liliana” se
substituie cu textul ”Popescu Lucia”.
1.7. În componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din
cadrul subdiviziunilor Consiliului raional, confirmată prin decizia Consiliului raional, nr.
02-03 din 28 iulie 2011, cu modificările ulterioare, textul ”Golban Liliana, consultantjurist” se substituie cu textul ”Popescu Lucia”
1.8. Punctul 2 al Deciziei Consiliului raional, nr. 01-25 din 28 februarie 2013 (Cu
privire la expunerea la licitație a unor spații libere din incinta Consiliului raional) va avea
următorul conţinut: ”2. Se instituie comisia de licitaţie în următoarea componenţă:
Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
Trofim Angela, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului
Popescu Lucia, specialist principal, Direcţia finanţe
Istratiev Victor,consilier PLDM
Cernat Vladimir, consilier PL
Lifciu Ilie, consilier PD
Cujbă Ion, consilier PCRM
Mereacre Nicolae,secretarul Consiliului raional, licitant
1.9. În alin.6 al subp.1.1. (- 600,0 mii lei pentru finanțarea parțială a lucrărilor de
proiectare a Palatului raional al Sporturilor, care va fi edificat în orașul Ialoveni) din

105,0
15,0
120,0

decizia Consiliului raional, nr.01-06 din 28 februarie 2013 (Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare) textul ”600,0 mii lei” se substituie cu textul ”180,0 mii lei”
1.10. În alin.7 al subp.1.1. (- 400,0 mii lei pentru finanţarea elaborării proiectului
tehnic al sistemei de aprovizionare cu apă (lista localităţilor se anexează); din decizia
Consiliului raional, nr.01-06 din 28 februarie 2013 (Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare) textul ”400,0 mii lei” se substituie cu textul ”200,0 mii lei”
1.11. În decizia Consiliului raional, nr.02-02 din 28 iulie 2011 (Cu privire la
formarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional) se operează
următoarele modificări: La poziţia ”III.Comisia pentru învățământ, cultură, tineret,sport”
textul ”Grigoriță Tudor” se substituie cu textul ”Covali Parascovia”, iar textul ”Maciuca
Mihail” se substituie cu textul ”Tulbure Maria”; La poziţia ”V.Comisia pentru

complexul agroindustrial, ecologie și relații funciare” textul ”Sulă Ion” se
substituie textul ”Maciuca Mihail”
1.12. Textul
Horeşti

1. Liceul teoretic Horești:
a) lucrări de reparaţie la blocul sanitar
b)procurarea cantinei
c)lucrări de reparaţie a cantinei
TOTAL:

190,0
250,0
60,0
500,0

din Anexa 1 a Deciziei Consiliului raional,nr.01-22 din 28 februarie 2013
(Distribuirea
mijloacelor financiare pentru efectuarea în anul 2013 a lucrărilor de construcții,
reconstrucții, reparații la instituțiile de învățămînt din raionul Ialoveni) se
modifică în felul următor:
Horeşti

1. Liceul teoretic Horești:
a) lucrări de reparaţie la blocul sanitar
b)lucrări de proiectare și reparaţie a cantinei
TOTAL:

190,0
310,0
500,0

1.13.Textul
nr
1.

Ialoveni

Destinație
1 Reparaţia drumurilor.
2. Grădiniţa nr.5:
- Inventar moale
- Mobilier
- Utilaj tehnologic
- Construcţia pavilioanelor (5 buc)
- Construcţia terenului de joacă (pavaj)
- Reparaţia încăperilor auxiliare
3.Biserica ,,Sfinta Cuvioasa Paraschiva”
TOTAL:

Bug/stat
500.0

s/d Buget raional
200,0

f/r

46,0
240,0
140,0
324,0
150,0
100,0
500.0

100,0
1 050,0

250,0

din Anexa 2 a Deciziei Consiliului raional, nr. 01-22 din 28 februarie 2013 (Cu
privire la distribuirea mijloacelor bugetare pentru finanțarea lucrărilor de
construcție, reparație şi proiectare ale obiectelor de menire social-culturală în anul
2013) se modifică în felul următor:
1

Ialoveni

1 Reparaţia drumurilor.
1.1. Procurarea asfaltului pentru
reparația str.P.Halipa

500.0
200,0

2. Grădiniţa nr.5:
- Inventar moale
- Mobilier
- Utilaj tehnologic
- Construcţia pavilioanelor (5 buc)
- Construcţia terenului de joacă (pavaj)
- Reparaţia încăperilor auxiliare
- amenajarea căii de acces spre grădiniță
3.Biserica ,,Sfinta Cuvioasa Paraschiva”
TOTAL:

87,0
240,0
123,5
235,0
150,0
100,0
64,5
500.0

100,0
1 050,0

250,0

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (04-03)
Examinând documentele prezentate, în conformitate cu Regulamentul despre
formarea si utilizarea mijloacelor financiare din componenta de bază a bugetului
raional, aprobat prin decizia Consiliului raional, nr. 01-04 din 28 februarie 2013,
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, din soldul disponibil al bugetului raional, suma de 990,0 mii lei, inclusiv:
1.1.Consiliului raional, 552,2 mii lei, dintre care:
- 40,0 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de instalare a sistemelor de
videomonitorizare – camere video și tehnologii disponibile pentru asigurarea securităţii
publice în orașul Ialoveni;
- 9,4 mii lei cu titlu de ajutor material pentru 47 persoane (câte 200 lei)cu
deficienţe de auz cu prilejul Zilei Mondiale a Surzilor;
-146,8 mii lei pentru achitarea cheltuielilor aferente Elaborării Strategiei de
dezvoltare socio-economică a raionului Ialoveni în perioada 2013-2020;
- 25,0 mii lei pentru finanţarea parţială a lucrărilor de reparaţie a Bisericii ”SF.
Arhangheli Mihail și Gavril” din Răzeni, monument de arhitectură și cultută;
- 28,0 mii lei la procurarea materialelor de construcţie pentru necesităţile Secţiei
Situaţii Excepţionale a raionului;
-200,0 mii lei pentru susţinerea financiară a echipei de fotbal CFR Ialoveni
participantă a campionatului Republicii Moldova, divizia B, ediţia 2013-2014;
- 80,0 mii lei la finanţarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor incendiului și de
restabilire a sistemei de aprovizionare cu energie electircă la Spitalul raional Ialoveni;
-23,0 mii lei la finanţarea lucrărilor de amenajare a unei porţiuni de drum spre
Biserica ”Sfinţii Martiri Brâncoveni” din orașul Ialoveni.
1.2. Primăriei Sociteni – 50,0 mii lei cu titlu de contribuţie la construcţia reţelelor de
canalizare în localitate, conform contractului nr.4/2879-4103 din 02 august 2012,
incheiat cu Ministerul Mediului al RM (valoarea primei tranșe – 500,0 mii lei);
1.3. Primăriei Molești -27,8 mii lei cu titlu de contribuţie la recondiţionarea sondei
arteziene și aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă, conform contractului nr.2/30544291 din 02.05. 2013 incheiat cu Ministerul Mediului al RM (costul total al lucrăriloir e
de 278 190 lei).

1.4. Primăriei Gangura – 60,0 mii lei cu titlu de contribuţie la finanţarea lucrărilor de
reparaţie a grădiniţei de copii din localitate, conform contractului, nr.27-P/13 din 17
iulie 2013, încheiat cu AO internaţională de binefacere ”Pro-Umanitas”.
1.5. Primăriei Costești – 300,0 mii lei cu titlu de contribuţie la implementarea
Proiectului ”Construcţia sistemului de canalizare și staţiei de epurare” încheiat cu
Ministerul Mediului, nr. 1/2994-4287 din 20 martie 2013, suma totală fiind de 3 mln lei.
2. Se alocă, din Fondul de rezervă al bugetului raional, Consiliului raional suma de
124,3 mii lei , dintre care:
- 5,5 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Pavalachi Vasile Terente din satul
Costești, casa căruia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 21,1 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Cazacu Ana Mihail din satul Horești,
casa căruia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 4,0 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Balan Iacob Toma din satul Horești,
casa căruia a avut de suferit pe urma surpărilor de teren;
- 38,7 mii lei la acoperirea cheltuielilor legate de intervenţia chirurgicală
complicată a domnului Andronachi Nicolae, președintele raionului;
- 5,0 mii lei cet.Bulgaru Svetlana Nicolae, cu titlu de ajutor material la organizarea
funeraliilor soţului ei, Bulgar Semion Ilarion, fost președinte al raionului.
- 50,0 mii lei cu titlu de ajutor material familiei Andronachi – Vladimir și Natalia –
din comuna Mileștii Mici, pentru organizarea funeraliilor fiului lor, Nicolae Andronachi,
președintele raionului.
3. Se alocă, din componenta de bază a bugetului raional, suma de 219,2 mii lei,
dintre care:
-Gimnaziului ”A.Rusu” din satul Dănceni – 25,0 mii lei pentru finisarea lucrărilor de
amenajare a terenului de mini-fotbal (costul total al lucrărilor – 350,0 mii lei);
- Gimnaziului Văratic – 20,0 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de amenajare a
bazinului de acumulare a apelor reziduale;
- Gimnaziului Cărbuna – 29,5 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a sălii
sportive;
- Gimnaziului Cigârleni – 29,7 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a
sălilor de clasă de la grădiniţa nr.1 din localitate;
- Liceului Țâpala – 100,0 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie capitală a
treptelor de la intrarea principală in instituţie.
- Liceului ”P.Ștefănucă” Ialoveni -15,0 mii lei la achitarea serviciilor de elaborare a
Raportului de Audit pentru lucrările de conservare a energiei termice.
4. Se alocă Consiliului raional suma de 38,9 mii lei - din alocaţiile Oficiului de
carbon, formată pe urma economiei de gaze naturale și emisiilor de carbon – pentru
efectuarea reparaţiilor curente a blocului cazangeriei de la Spitalul raional.
5.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu
Racu, şef Direcţie finanţe, doamna Angela Trofim, contabil-șef în Aparatul președintelui
raionului.
6.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Melenciuc
Anatolie, vicepreședinte al raionului.

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen,termen redus
şi serviciul civil în toamna-iarna anului 2013 (04-04)
Întru executarea art. 28 şi art.29 ale Legii, nr. 1245-XV din 18 iulie 2002
privind pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr.156-XV din 06 iulie
2007 privind organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova, nr.77 din 31 ianuarie 2001 despre aprobarea Regulamentului
privind activitatea Secţiei administrativ-militare şi efectivului- limită, Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova, nr.864 din 17 august 2005 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen
sau în cel cu termen redus, organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua
recrutului” şi în conformitate cu art. 43 al Legii, nr. 436-XVI din 28.12. 2006
privind administraţia publică locală, Consiuliul raional DECIDE:
1.Se stabileşte termenul 09 septembrie 2013 – 31 ianuarie 2014 pentru
examinarea medico-militară a recruţilor din raion cu anii de naştere 1986-1995 la
Secţia administrativ-militară a raionului Ialoveni.
2. Se confirmă componenţa nominală a Comisiei de recrutare – încorporare şi
Comisiei medicale, conform anexei nr.1.
3. Se aprobă graficul prezentării recruţilor la comisia medico-militară de
încorporare în Armata Naţională a Republicii Moldova conform listelor întocmite
de SAM pentru comunele, satele şi or.Ialoveni în toamna-iarna anului 2013,
conform anexei 2.
4. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi:
să asigure prezentarea în termenul stabilit, la comisia de recrutare –
încorporare a tinerilor conform prevederilor Regulamentului privind
încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi
serviciul civil;
să studieze, în comun cu specialiştii Secţiei administrativ-militare starea
familiară a recruţilor pentru înregistrarea lor, care au dreptul la amînare de
la serviciul militar în termen,conform prevederilor legislaţiei;
în comun cu Inspectoratul de Poliţie şi Secţia administrativ-militară să
depisteze recruţii care nu s-au prezentat la comisia medico-militară de
recrutare-încorporare şi să întocmească materialele necesare şi
prezentarea lor în organele de drept pentru studierea dosarelor.
5. Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ, tineret şi sport să delegeze
un specialist psiholog în comisia medico-militară de încorporare pentru
perioada 09 septembrie 2013 - 31 ianuarie 2014.
6. Administraţia IMSP Spitalul raional:
va contribui la organizarea activităţii Comisiei medicale în Policlinica
raională în perioada 09 septembrie 2013 - 31 ianuarie 2014 şi o va asigura
cu utilajul medical necesar pentru activitate;

va asigura examinarea medicală suplimentară şi tratamentul recruţilor
utilizînd spitalizarea lor atît în secţiile spitalului raional, precum şi în
instituţiile republicane de profil, în caz de necesitate;
va desemna numărul necesar de asistente medicale care vor asista
operativitatea în activitatea Comisiei.
7. Inspectoratul de Poliţie Ialoveni:
va acorda ajutor Secţiei administrativ-militare în vederea prezentării
recruţilor la comisia medico-militară şi încorporării lor în serviciul militar în
termen, conform graficului stabilit;
va asigura menţinerea ordinii publice în zilele de expediere a recruţilor în
unităţile militare.
8. Secţia administrativ-militară:
va informa săptămînal preşedintele raionului despre rezultatele examinării
medicale şi încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen
redus şi serviciul civil în toamna-iarna anului 2013 şi luna ianuarie a anului
2014, precum şi despre activitatea primăriilor în problemele vizate;
în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi va
elabora graficul deplasării în localităţile raionului cu scopul studierii şi
examinării stării familiare a recruţilor.
9. Se stabileşte ca în caz de eliberare a membrilor comisiilor nominalizate din
funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou desemnate în
aceste funcţii, fără adoptarea altei decizii a Consiliului raional.
10.Control asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnii
Anatolie Melenciuc, vicepreşedinte al raionului, Veaceslav Tabac, Şeful Secţiei
administrativ- militare (l.d.p. Ialoveni) .
Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
nr.04-04 din 22 august 2013

I.Componenţa comisiei de recrutare- încorporare
Comisia de bază:
PreşedinteMELENCIUC Anatol, vicepreşedinte al raionului;
Vicepreşedinţi- TABAC Veaceslav, Şeful Secţiei administrativ-militare
MEREACRE Constantin, reprezentantul Serviciului Civil
SecretarPOPENCO Tatiana, specialist, Secţia administrativ-militară
MembriROŞIORU Zinaida,psiholog Aparatul preşedintelui raionului
BEREGOI Andrei, medic-internist, preşedintele comisiei
medico-militare
ALCAZ Andrei, şef adjunct al Inspectoratului de Poliţie
Comisia de rezervă:
Vicepreşedinte- FRECĂUȚAN Iurie, specialist superior, Secţia administrativmilitară

SecretarMembri-

POPENCO Tatiana, specialist, Secţia administrativ-militară
URSU Vasile, şef Secţie, Inspectoratul de Poliţie
COTLĂU Andrian, preşedinte a comisiei medico-militară de rezervă

II. Componenţa comisiei medico-militare la încorporare,
formată din medici-specialişti (de bază şi de rezervă)
de bază:
de rezervă:
Preşedinte - Andrei BEREGOI
Preşedinte- Andrian COTLĂU
Internist –Andrei BEREGOI
Internist – Natalia COLODRIVSCHI
Chirurg-traumatolog-Andrian COTLĂU
Chirurg-traumatolog–Mihail STANCOV
Neurolog - Liudmila CUCU
Neurolog – Irina GUSACINSCAIA
Psihiatru – Marina Plesca
Psihiatru – Cristna Rusu
Oftalmolog –Marina ARHIREU
Oftalmolog – Marina Arhireu
Otolaringolog – Vasile Rusu
Otoloringolog – Zinaida Grecu
Dermatolog - Dumitru MELEGA
Dermatolog – Vasile DIMITROV
Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
nr.04-04 din 22 august 2013

GRAFICUL
prezentării recruților la comisia medico-militară de încorporare

09.09.2013

10.09.2013

1.Cigîrleni
2.Cărbuna
3.Gangura
4.Răzeni

1.Bardar
2.Dănceni
3.Hansc
4.Horodca

12.09.2013

16.09.2013

1.Ialoveni
2.Nimoreni
3.Pojăreni

1.Suruceni
2.Văratic
3.Zîmbreni

11.09.2013
1.Costeşti
2.Horeşti
3.Malcoci
4.Mileştii Mici

17.09.2013
1.Țîpala
2.Ulmu
3.Văsieni

18.09.2013
1.Moleşti
2.Ruseştii Noi
3.Sociteni
4.Puhoi
Recruţii, care din diferite motive, nu vor fi prezentaţi la comisia medico-militară în zilele
indicate în grafic, urmează să se przinte, începînd cu data de 24 septembrie 2103 pînă la 31
ianuarie 2014 în fiecare zi de marţi ,mercuri şi joi, la ora 8.00.

Anexa 2/1

SARCINA
de încorporare a recruților din raionul Ialoveni,
toamna – iarna 2013
Nr.
d/r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Primăria

BARDAR
CĂRBUNA
CIGÎRLENI
COSTEŞTI
DĂNCENI
GANGURA
HANSCA
HOREŞTI
HORODCA
IALOVENI
M.MICI
MALCOCI
MOLEŞTI
NIMORENI
POJORENI
PUHOI
R.NOI
REZENI
SOCITENI
SURUCENI
ȚÎPALA
ULMU
VARATIC
VASIENI
ZÎMBRENI
total

Numărul
de recruţi
chemaţi
la
comisie

Sarcina
de
încorpor
are

Data
prezentării la
comisia
medicomilitară

153
42
88
652
102
80
38
165
38
604
183
106
144
103
32
190
324
422
41
87
150
79
28
191
126
4168

6
2
3
10
6
3
2
6
2
10
7
3
6
3
2
6
8
9
3
5
6
4
2
7
5
126

10.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
11.09.2013
10.09.2013
09.09.2013
10.09.2013
11.09.2013
10.09.2013
12.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
18.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
09.09.2013
18.09.2013
16.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
16.09.2013
17.09.2013
16.09.2013

Numărul
de recruţi
prezentaţ
i la
comisie

Au primit
ordin la
încorporare

Nu pot
fi
încorpo
raţi din
diferite
motive

Recruţii, care, din diferite motive, nu vor fi prezentaţi la comisia medico-militară în zilele
stipulate în grafic, urmează să se przinte, începînd cu data de 24 septembrie 2103 pînă la 31
ianuarie 2014 în fiecare zi de marţi ,mercuri şi joi, la ora 8.00.

Cu privire la acceptul gestionării unui imobil (04-05)
În conformitate cu prevederile art. 8 al Legii, nr. 523-XIV din 16 iulie 1999
”Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, art.43 al
Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembnrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă preluarea în gestiunea Consiliului raional a căminului nr.3, nr.
cadastral 5516113364, construcţia nr.4, amplasat pe teritoriul Școlii de Meserii
nr. 11 din satul Dănceni.
2. Decizia se comunică Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
Cu privire la declararea zilei de doliu (04-06)
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică
locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Ziua de 24 august 2013 se declară zi de doliu pe întreg teritoriul raionului
Ialoveni, în legătură cu decesul domnului Andronachi Nicolae, președintele
raionului.
2. Se stabilește că pe parcursul zilei de 24 august Drapelul de Stat al
Republicii Moldova, arborat pe instituţiile publice din raion va fi coborât în bernă.

Cu privire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale
din proprietatea publică (04-07/1)
Examinând documentele prezentate și in conformitate cu prevederile Legii nr
523 din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale, Regulamentul 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 și 77 ale Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, având drept temei demersul primăriei Ulmu, nr. 176 din 05 august
2008, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea Consiliului raional
Ialoveni în proprietatea primăriei Ulmu, a fostei clădiri a Oficiului Medicului de
Familiei Ulmu din cadrul Centrului de Sănătate Văsieni (înregistrată cu nr.
cadastral 5524203186, valoarea – 445 959,00 lei), fără a-i fi schimbată destinaţia
socială.

2.Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în sarcina domnului
Anatolie Melenciuc, vicepreşedinte al raionului.
Cu privire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale
din proprietatea publică (04-07/2)
Examinând documentele prezentate și in conformitate cu Regulamentul 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, prevederile art. 43 și 77 ale Legii
nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, având
drept temei decizia Consiliului raional Ialoveni nr. 01/29 din 28 februarie 2013,
privind lichidarea Şcolii-internat speciale pentru copii cu poliomielită şi paralizie
cerebrală infantilă, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea gratuită din proprietatea Consiliului raional Ialoveni
în proprietatea Casei Comunitare pentru Copii în situaţie de risc, edificată în
orașul Ialoveni, a bunurilor materiale, specificate în anexă .
2.Controlul asupra executării prezentei decizii, se pune în sarcina domnului
Anatolie Melenciuc, vicepreşedinte al raionului.

Președintele ședinţei

Tudor IASINSCHI

Contrasemnează:

Secretarul
Consiliului raional

Nicolae MEREACRE

