CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
DECIZII
adoptate în ședința extraordinară din 28 mai 2015
1. Cu privire la corelarea bugetului raional
Informație:Valeriu Racu, șef Direcție finanțe
2.Cu privire la acordarea permisului pentru procurarea utilajului medical
Informație:Lilian Popescu, președintele raionului
3.Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Colaborare între Raionul Ialoveni și
Regiunea Rapla, Estonia
Informație:Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
4.Cu privire la amplasarea unui bust în centrul raional
Informație: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
5. Cu privire la transmiterea-primirea unor bunuri materiale
Informație:Lilian Popescu, președintele raionului
6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație:Valeriu Racu, șef Direcție finanțe
7.Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru aleșii raionali
Informație: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
8. Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului satului Dănceni.
Informație: Ecaterina Beșliu-Basoc, șef Serviciu relații funciare,cadastru
9. Cu privire la instituirea unei comisii
Informație:Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
10. Cu privire la acceptul dării în locațiune a unor spații libere
Informație: Valentina Scutaru, șefa Serviciului juridic
11.Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival
2015
Informație:Ion Busuioc, șef Direcție invățământ
12. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef al IMSP CS Ruseștii Noi
Informație:Lilian Popescu, președintele raionului
13.Cu privire la precizarea bugetului Aparatului președintelui raionului pentru anul
2015
Informație:Valeriu Racu, șef Direcție finanțe
14. Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al ședinței comisiei pentru atestarea
colectivelor aristice de amatori
Informație:Tudor Grigoriță, șef Secție cultură
15. Cu privire la casarea unor mijloace fixe
Informație:Tudor Grigoriță, șef Secție cultură
16.Cu privire la rectificarea bugetului raional
Informație:Valeriu Racu, șef Direcție finanțe
17. Despre aprobarea Acordului de Parteneriat cu privire la implementarea
Proiectului ”Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități” între Consiliul raional Ialoveni și Keystone-Moldova
Informație: Maria Târgoală, șefa Direcției asistență socială
18.Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Raionul Ialoveni și Județul
Vaslui, România
Informație: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului

DECIZIE nr. 04-01 din 28 mai 2015
Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2015
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administraţia publică
locală, nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006, Anexei 4 la Legea Bugetului de Stat
pentru anul 2015, nr.72 din 12 aprilie 2015, Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de faptul că bugetul raional pentru anul 2015 este supus
procedurii de corelare, astfel operându-se unele modificări în deciziile adoptate
anterior, după cum urmează:
1.1.În decizia Consiliului raional, nr.06-02 din 18 decembrie 2014 ”Cu
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015 în prima lectură”:
- la p.1 cifrele ”158 145,0” se substituie cu cifrele ”158 520,2”;
1.2. În decizia Consiliului raional, nr. 06-06 din 18 decembrie 2014 ”Cu
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014 în lectura a doua”:
-la p.3 cifrele ”138 956,2” se substituie cu cifrele ”139 185,3”;
-la p.6 cifrele ”2 993,5” se substituie cu cifrele ”3 139,6”.
1.3. Anexele 1, și 6 la decizia Consiliului raional, nr.06-06 din 18 decembrie
2014 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015 în lectura a
doua” se expun în redacție nouă (conform anexelor).

DECIZIE nr. 04-02 din 28 mai 2015
Cu privire la acordarea permisiunii la procurarea utilajului medical
Examinînd Demersul administrației Centrului de Sănătate Răzeni, nr. 11 din
29 aprilie 2015, în conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administraţia
publică locală, nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006, având drept temei
Regulamentul Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Răzeni,
aprobat prin Decizia Consiliului raional Ialoveni, 02-01 din 05 iunie 2014,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se permite Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Răzeni
să procure un electrocardiograf la prețul de 13,5 mii lei, și un analizator
biochimic-statfax la prețul de 48,0 mii lei.
2. Se ia act de faptul că la procurarea utilajelor medicale nominalizate vor fi
utilizate mijloace financiare alocate de către Compania Națională de Asigurări în
Medicină.

DECIZIE nr. 04-03 din 28 mai 2015
Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Colaborare între Raionul Ialoveni și
Regiunea Rapla, Estonia
Avînd în vedere prevederile art. 43, alin.1, lit. (t), al Legii privind
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Textul Înțelegerii de Colaborare între Raionul Ialoveni și
Regiunea Rapla (Estonia), inclusă în anexa, care face parte integrantă din prezenta
decizie.
2. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către Aparatul
președintelui raionului.
3. Domnul Nicolae Mereacre, secretarul raionului Ialoveni, va asigura
aducerea la cunoștință publică a prezentei decizii prin intermediul mass-media.
4.Prezenta decizie se comunică administrației Regiunii Rapla (Estonia).
Anexă
la Decizia CR Ialoveni,
nr.04-03 din 28 mai 2015

Înțelegere de Colaborare între Raionul Ialoveni
și Regiunea Rapla, Estonia
Administrația raionului Ialoveni și Administrația Regiunii Rapla recunosc
importanța dezvoltării relațiilor prietenoase dintre 2 state. Pentru a construi o
relație bazată pe încredere reciprocă, un parteneriat reciproc avantajos și pentru a
promova cooperarea între regiuni în diferite domenii, Părțile au convenit:
1.În limita legislațiilor naționale, să stabilească și să mențină cooperarea
orientată spre dezvoltarea armonioasă și dinamică în conformitate cu scopurile și
necesitățile fiecărei regiuni.
2.Părțile intenționează să coopereze la nivel de agenți economici interesați,
organizații obștești și autorități publice locale.
3.Părțile intenționează să promoveze relații economice bilaterale între cele 2
regiuni prin crearea de condiții favorabile pentru comunicare directă între agenții
economici.
4.Părțile intenționează să stimuleze cooperarea bilaterală în domeniile social,
cultural, educațional, politici de tineret, turism, sport.
5.Părțile au convenit că în baza acordului vor fi planificate activități comune,
programe și planuri de lucru în diferite domenii.
6.Acordul privind relațiile de prietenie și cooperare intră în vigoare la data
semnării.

DECIZIE nr. 04-04 din 28 mai 2015
Cu privire la amplasarea unui bust în centrul raional
În scopul promovării valorilor naţionale prin intermediul operelor de artă
monumentală, integrării lor în politicile culturale, educaţionale, de dezvoltare
urbanistică şi de amenajare a teritoriului, întru înveșnicirea memoriei înaintașilor
neamului, în conformitate cu prevederile Legii monumentelor de for public, nr.
192 din 30 septembrie 2011, art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.
436-XVI din 28.12.2006, având drept temei
Solicitarea Asociației
Obștești ”ASCOR”, nr. 245 din 08 mai 2015, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă amplasarea bustului Regelui Ferdinand I, pe teritoriul
adiacent blocului administrativ al Consiliului raional.
2. Se ia act de faptul că finanțarea lucrărilor de edificare și instalare a
bustului va fi asigurată din contul mijloacelor Asociației ”Ascor”.
3. Decizia se comunică Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
DECIZIE nr. 04-05 din 28 mai 2015
Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale
În 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.8 al Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 ”Cu privire la
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale”, art. 43 al Legii nr. 436XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se transmit cu titlu gratuit în proprietatea Liceului ”Andrei Vartic” din orașul
Ialoveni bunurile materiale, specificate în Anexă.
2.Contabilitatea Aparatului președintelui raionului va asigura executarea
prezentei decizii.
Anexă la Decizia Consiliului raional,
nr. 04-05 din 28 mai 2015

Lista bunurilor materiale care urmează a fi transmise
Liceului Teoretic ,,A.Vartic”
Nr.
1
2
3
4
5
6

Denumire
Cartea ”Enigma Basarabiei”
Carti pentru copii
Constitutia
Dictionar ilustrativ
Dictionar Universal
Disk CD

Cantitate
25
121
24
6
1
1

Suma, lei
2370.00
1399.37
43.20
300.00
600.00
104.00

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Literatura artistica
Literatura artistic (scriitor)
Localitatea Moldovei
Manuale
Milenium Românesc
Opera lui Eminescu
Univers Curiculumuri scolare
Univers Integrarea copii
Literatură artistică MB
Total

1744
138
3
1667
1
8
10
10
5566
-

47470.93
4140.00
4.2
46800.74
650.00
800.00
415.4
672.00
25176.45
130946.29

DECIZIE nr. 04-06 din 28 mai 2015
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Examinând documentele prezentate, în conformitate cu Regulamentul privind
utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al bugetului raional, aprobat prin
Decizia consiliului raional, nr. 02-12 din 3 iunie 2004, Regulamentul despre
formarea si utilizarea mijloacelor financiare din Componenta de bază a bugetului
raional, aprobat prin Decizia Consiliului raional, nr.01-04 di 28 februarie 2013,
prevederile 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.436XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se alocă din Soldul disponibil al bugetului raional, suma de 87,4 mii lei,
dintre care:
- 75,3 mii lei Liceului Teoretic ”Olimp” din satul Costești pentru finanțarea
lucrărilor de reparație a gardului de protecție;
-12,1 mii lei Gimnaziului ”Grigore Vieru”, Ialoveni, pentru achitarea
consumului de gaze naturale.
2. Se alocă din Fondul de rezervă al bugetului raional suma de 655,7 mii lei,
inclusiv:
2.1. Consiliului raional – 380,0 mii lei, , dintre care:
- 4,8 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Chirilov Mihail din orașul
Ialoveni, casa căruia a avut de suferit pe urma unui uncendiu;
-5,0 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Maria Brai din orașul
Ialoveni în legătură cu decesul soțului ei;
-5,0 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Șaufert Veaceslav din orașul
Ialoveni pentru procurarea unui scaun cu rotile;
-2,7 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Marin Vrabie din satul
Văsieni, pentru acoperirtea cheltuielilor de tratament;
-10,0 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Moroz Anastasia din satul
Puhoi pentru finanțarea parțială a tratamentului costisitor al fiului;
- 31,6 mii lei Secției Situații Excepționale pentru procurarea și
instalarea unui cazan la gaze naturale;

-88,0 mii lei la procurarea uniformelor de serviciu pentru șefii de post
și inspectorii de sector din cadrul Inspectoratului raional de Poliție;
-10,5 mii lei Centrului de Sănătate Țâpala pentru procurarea utilajului
medical;
-3,0 mii lei Centrului de Sănătate Puhoi pentru achitarea unor servicii
cadastrale;
-10,0 mii lei IMSP Spitalul raional Ialoveni pentru reparația
încăperilor Secției de imagistică;
-60,0 mii lei Centrului de Sănătate Bardar pentru finanțarea lucrărilor
de reparație a OMF din satul Pojăreni;
-150,2 mii lei la achitarea indemnizațiilor pentru aleșii locali de rang
raional.
2.2. Primăriei Gangura - 87,0 mii lei cu titlu de contribuție la implementarea
Proiectului ”Reparația capitală a cantinei sociale din comuna Gangura, raionul
Ialoveni”, proiect finanțat de către Organizația ”ProHumanitate” din Germania.
2.3.Liceului Teoretic Molești – 87,0 mii lei pentru finisarea construcției
terenului de minifotbal.
2.4.Liceului Teoretic ”P.Ștefănucă” din orașul Ialoveni – 80,9 mii lei pentru
procurarea materialelor la finisarea reparației terenului de mini-fotbal.
2.5.Școlii primare ”Ion Creangă” din orașul Ialoveni - 20,0 mii lei pentru
finanțarea participării elevilor la un Festival din județul Prahova, România.
3.Se alocă Gimnaziului Malcoci, din Fondul Educației Incluzive, suma de
10,9 mii lei pentru remunerarea muncii cadrelor didactice , ce desfășoară
instruirea la domiciliu a elevului Coceban Denis (cl.IX);
4.Se alocă, din contul surselor planificate în bugetul raional pentru anul
2015, suma de 29,7 mii lei pentru finanțarea participării echipei de fotbal a Școlii
Sportive Ialoveni în Campionatul Republicii Moldova, Divizia B, ediția 20142015 (retur).
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, contabilitatea Aparatului președintelui raionului.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Lilian
Popescu, președintele raionului.
DECIZIE nr. 04-07din 28 mai 2015
Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru aleșii raionali
În conformitate cu prevederile Legii privind statutul alesului local, nr.768XIV din 2.02.2000, având drept temei informaţia oficială difuzată de Biroul
Naţional de Statistică, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acordă indemnizaţii unice, egale cu salariul mediu lunar pe economia
naţională pentru anul 2014, aleşilor locali de rang raional, conform listei anexate.

2. Domnul Valeriu Racu, şef Direcţie finanţe, se desemnează responsabil de
executarea prezentei decizii.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului
Lilian Popescu, preşedintele raionului.
Anexă
la Decizia CR Ialoveni,
nr.04-07 din 28 mai 2015

LISTA ALEŞILOR LOCALI DE RANG RAIONAL,
beneficiari ai indemnizaţiilor unice
Nume, prenume

Suma

POPESCU Lilian
MELENCIUC Anatolie
ȚURCANU Valeriu
BRAGA Mihail
BIVOL Ștefan
BIVOL Margareta
BOLOCAN Victoria
CERBUȘCA Serghei
CERNAT Vladimir
COTOROBAI Ivan
COTOROBAI Nicolae
COTOVAN Mihai
CUJBĂ Ion
DELIU Sidor
DUBIȚA Ghenadie
GANDRABUR Victor
GONŢA Victor
GORDILĂ Nicolae
GRIGORIȚĂ Tudor
IASINSCHI Tudor
ISTRATIEV Victor
LIFCIU Ilie
LUPU Varvara
MACIUCA Mihail
MANȚOC Sergiu
MOROZ Anastasia
MURZAC Petru
NOUR Ilie
PALANCICA Victor
POPA Natalia
ROTARU Petru
SULĂ Ion
TONU Grigore
VÂRTOSU Vasile
VRABII Ion
ANDRONACHI Vladimir

4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei
4 172,00 lei

DECIZIE nr. 04-08 din 28 mai 2015
Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului satului Dănceni
Examinînd materialele de modificare și stabilire a hotarelor intravilanului
satului Dănceni, întocmite de către Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea
Teritoriului”, decizia Consiliului sătesc Dănceni, nr.02-03 din 20.02.2013, reieșind
din Legea Cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543-XIII din 25.02.1998, și
Regulamentul cu privire la Registrul de Stat al Unităților administrativ-teritoriale și
străzilor din localitățile de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului RM, nr.1518 din 17 decembrie 2003, în conformitate cu Legea nr.835XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, cu
prevederile art. 10 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 materialele de modificare și stabilire a hotarelor intravilanului
satului Dănceni, cu suprafața totală de 301,3272 ha, conform planului anexat.
2.Serviciul raional relații funciare și cadastru va aduce documentația
cadastrului funciar în concordanță cu prezenta decizie.
3. Primăria satului Dănceni va asigura, prin intermediul Institutului de
Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, prezentarea către Întreprinderea de
Stat ”Cadastru” a materialelor de modificare și stabilire a hotarelor intravilanului,
precum și înregistrarea limitei intravilanului nou-stabilit în Registrul de Stat al
unităților administrativ-teritoriale.
DECIZIE nr. 04-09 din 28 mai 2015
Cu privire la instituirea unei comisii
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:
POPESCU Lilian, preşedintele raionului
Secretar:
SCUTARU Valentina, specialist principal (jurist);
Membri:
RACU Valeriu, şef Direcţia finanţe;
TÎRGOALĂ Maria, şefa Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;
MEŞINĂ Ion, şeful Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

POSTICĂ Constantin, arhitect-şef al raionului;
PANFILI Nina, specialist principal în privatizare;
STACI Gheorghe, preşedintele organizaţiei raionale a veteranilor de război;
IASINSCHI Tudor, consilier raional;
DUBIȚA Ghenadie, consilier raional
ISTRATIEV Victor, consilier raional;
COTOROBAI Ivan, consilier raional;
SILISTRARU Mihail, şef adjunct al Oficiului Teritorial Chişinău, raionul
Ialoveni.
DECIZIE nr. 04-10 din 28 mai 2015
Cu privire la acceptul dării în locațiune a unor spații libere
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 locaţiune a activelor
neutilizate, Consiliul raional DECIDE:
1.Se permite darea în locaţiune, cu respectarea prevederilor legislației în
vigoare, a sălii sportive cu suprafaţa de 150.9 m.p., din blocul fostei Şcoli
Speciale-Internat, amplasată în orașul Ialoveni, str. Ştefan cel Mare, 4, în scopul
organizării condițiilor optime pentru activitatea unei școli de dans sportiv.
2.Se împuterniceşte domnul Lilian Popescu, preşedintele raionului, să
semneze contractul de locațiune cu potențialul beneficiar al spaţiilor menţionate.
DECIZIE nr. 04-11 din 28 mai 2015
Cu privire la 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 28.12.2006, în scopul bunei organizări a odihnei şi întremării sănătăţii copiilor în
sezonul estival 2015, în temeiul Deciziei Consiliului raional nr. 06-06 din 18 decembrie 2014
„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015 în lectura a doua”, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se instituie Comisia raională pentru organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi
adolescenţilor în sezonul estival 2015, în următoarea componenţă:
Preşedinte
POPESCU Lilian, preşedintele 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
Rodica Bolduratu, contabil, 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
Petru Rotaru, consilier raional
Mihail Maciuca, consilier raional
Ion Cujbă, consilier raional
2. Se stabileşte că:
-150 (una sută cincizeci) de bilete vor fi repartizate gratuit copiilor din familiile
defavorizate şi celor rămaşi fără îngrijirea părintească (la prezentarea listelor
confirmate de primăria respectivă, Direcţia Învăţămînt şi Direcţia Asistenţă
socială şi protecţie a familiei);
-pentru celelalte bilete de odihnă se va achita taxa de către părinţi, în proporţie de
20% din costul total al biletului.
3. Direcţia învăţămînt:
-va organiza completarea fiecărui schimb în tabere;
-va organiza distribuirea biletelor de odihnă proporţional numărului de elevi din
fiecare localitate.
4. Managerii instituţiilor de învăţămnt, de comun cu autoritățile publice de nivelul I:
- vor asigura instituirea comisiilor locale pentru organizarea odihnei şi întremării sănătăţii
copiilor în sezonul estival 2015;
- vor asigura prezentarea listelor, confirmate cu semnătura tuturor membrilor comisiei,
către Direcţia învăţămînt;
- vor asigura transportarea copiilor pînă în centrul raional;
- vor organiza, în măsura posibilităţilor, deschiderea la nivel local a taberelor cu sejur de zi
pentru elevii claselor I-IV, cu antrenarea în acest proces a organizaţiilor
nonguvernamentale, de caritate, sponsorilor, precum şi contribuţiilor părinţilor.
Notă. La selectarea copiilor beneficiari ai biletelor de odihnă, comisiile locale vor lua în
considerare următoarele categorii:
 Copii din familii ale veteranilor de război şi ale participanţilor la lichidarea
avariei de la Cernobîl;
 Copii care au obţinut performanţe la studii şi sunt învingători la diferite
concursuri didactice sau extradidactice;
 Copii orfani;
 Copii din familii monoparentale;
 Copii din familii defavorizate;
 Copii aflaţi în APP;
 Copii din familii cu 3 şi mai mulţi copii;
 Copii aflaţi sub tutelă/curatelă;
 Copii plasaţi în servicii de tip familial;
 Copii plasaţi în centre de plasament temporar;
 Copii din familii în care ambii părinţi sunt cu disabilităţi;
 Copii din familii în care ambii părinţi sunt pensionari;
 Copii cu vîrste între 8 şi 16 ani.
5. Centrele de Sănătate din localităţile raionului şi Centrul de Sănătate Publică:
-vor organiza controlul medical şi eliberarea certificatelor respective elevilorbeneficiari ai biletelor de odihnă.
-vor verifica condiţiile de asistenţă medicală în taberele preconizate pentru
primirea copiilor.

6. Inspectoratul de poliţie Ialoveni va asigura escortarea vehicolelor care vor transporta tur
- retur copiii în taberele de odihnă.
7. Şecţia economie va perfecta documentaţia necesară pentru organizarea concursului şi
încheierea contractelor cu administraţiile taberelor de odihnă.
8. Direcţia finanţe va asigura finanţarea procurării biletelor de odihnă în conformitate cu
prevederile contractului.
9. Casa teritorială de asigurări sociale, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei,
sindicatele din învăţămînt, medicină, agricultură şi cultură vor prezenta, pînă la 01 septembrie
2015, la solicitarea comisiei, informaţiile privind costul biletelor, instituţiile, în care au fost
repartizate şi lista copiilor ce au beneficiat de odihnă.
10. Controlul asupra executării prezentei decizi va fi asigurat de domnul Lilian Popescu,
preşedintele raionului.

DECIZIE nr. 04-12 din 28 mai 2015
Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef al IMSP CS Ruseștii Noi
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, având drept temei Regulamentul
Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ruseștii Noi, aprobat prin
Decizia Consiliului raional Ialoveni, 02-01 din 05 iunie 2014, Consiliul raional
DECIDE:
1. Domnul Munteanu Veceslav, medic de familie, se împuternicește să
asigure interimatul funcției de șef al Centrului de Sănătate Ruseștii Noi pe perioada
concediului de maternitate a doamnei Nina Stratu, începând cu 12 mai 2015.
2. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate.
DECIZIE nr. 04-13 din 28 mai 2015
Cu privire la precizarea bugetului Aparatului președintelui raionului pentru
anul 2015
În conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale, nr.397-XVI din
16 octombrie 2003, art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se precizează urmatoarele sume la unele articole de cheltuieli din bugetul
Aparatului președintelui raionului, din contul supraveniturilor de 57,0 mii lei,
obținute la compartimentul ”Mijloace speciale”:
- 36,0 mii lei – la art.113.13 (Achitarea serviciilor pentru reparația
automobilelor);
- 9,0 mii lei – la art 113.02 (Achitarea consumului de gaze);
- 12,0 mii lei – la art.113.01 (Achitarea consumului de energie electrica).
2. Se precizează urmatoarele sume la unele articole de cheltuieli in bugetul
Aparatului președintelui raionului, din contul supraveniturilor de 180,0 mii lei,
obținute din chiria și darea în locațiune a unor spații libere:
- 145,0 mii lei – la art 113.02 (Achitarea consumului de gaze);

- 35,0 mii lei – la art.113.01 (Achitarea consumului de energie electrica).
2. Direcția finanțe va asigura executarea prezentei decizii.

DECIZIE nr. 04-14 din 28 mai 2015
Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al ședinței Comisiei de atestare a
colectivelor artistice
În conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate a colectivelor artistice
de amatori, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01-15 din 3 martie 2015, Deciziei
Consiliului raional, nr.03-07 din 15 aprilie 2015 (Cu privire la instituirea Comisiei
raionale de atestare a colectivelor artistice de amatori), în temeiul prevederilor art. 43 al
Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional D E C I D E:
1. Se aprobă Proces-verbal nr. 1 din 19 mai 2015 al ședinței comisiei raionale de
atestare a colectivelor artistice de amatori (anexa).
2. Prezenta Decizie se comunică Ministerului Culturii al RM.
Anexă
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Proces-verbal nr. 1 din 19 mai 2015
al comisiei raionale de atestare a colectivelor artistice de amatori
Au fost prezenți :
Ștefan Bivol – vicepreședintele raionului Ialoveni
Tudor Grigoriță - Șeful Secției Cultură Ialoveni
Silvia Zagoreanu – Șef Secție Arte Tradiționale a CNCPPCI
Luminița Pușcaș - Specialist principal Secția Cultură
Sofia Mușat – Specialist principal Secția Cultură
Andrei Ungureanu – metodist Casa Raională de Cultură
Comisia raională de atestare a colectivelor artistice din raionul Ialoveni a examinat la data
de 19 mai 2015 activitatea a 27 de colective artistice din raionul Ialoveni.
Fiecare colectiv a prezentat un program de concert (un obicei folcloric și minim 3 piese)
dosarul de atestare, care include :
1.
demersul Fondatorului, cu obligațiunea de asigurarea salarizării unităților de
personal pentru colectivele artistice atestate
2.
paşaportul colectivului artistic;
3.
raportul despre activitatea colectivului artistic pe ultimii doi ani
4.
repertoriul actual al colectivului artistic;
5.
programul colectivului artistic propus pentru atestare;
6.
caracteristica de creaţie a conducătorului colectivului artistic
În urma examinării dosarelor prezentate de către colectivele artistice, și a programului
prezentat de fiecare formație s-a decis :
I.Și-au confirmat titlul de formație artistică „model”
Orchestra Raională de Muzică Populară „Porumbița” , Ialoveni
Ansamblul de dansuri populare „Porumbița”, Ialoveni
Studioul artistic „Enigma”, Ialoveni
Formația folclorică „Floare de salcâm”, Cigîrleni
Formația folclorică „Haiducii”, Costești

Formația folclorică „Izvoraș”, Horești
Formația folclorică „Viișoara”, Mileștii Mici
Formația folclorică „Răzeșii”, Răzeni
Formația folclorică „Oleandra”, Țîpala
Formația folclorică „Opincuța”, Zîmbreni
Formația folclorică „Florile Dalbe”, Zîmbreni
Teatrul dramatic „Fagur”, Zîmbreni
II.Li se conferă titlul de formație artistică „model”
Orchestra Raională de Fanfară, Ialoveni
Teatrul dramatic „Incognito”, Ialoveni
Formația folclorică „Ialoveneanca”, Ialoveni
Formația folclorică „Botnenii”, Bardar
Formația folclorică „Țărăncuța”, Bardar
Ansamblul vocal „Anastasyos”, Costești
Formația folclorică „Geto-Dacii”, Horești
Formația folclorică „Dorul Buciumului”, Pojăreni
Formația folclorică „Mărgăritarele”, Puhoi
Studioul artistic „Mlădița”, Răzeni
Ansamblul de fluierari „Floare de cireș”, Ruseștii Noi
Formația folclorică „Albinuța”, Sociteni
Formația folclorică „Cimbrișor”, Suruceni
Formația folclorică „Zestrea”, Văratic
Formația folclorică „Urmașii Dacilor”, Zîmbreni

DECIZIE nr. 04-15 din 28 mai 2015
Cu privire la casarea unor mijloace fixe
Examinând demersul Secției cultură, nr.31 din 21 mai 2015, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.500 din 12 mai 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:
1.Se aprobă casarea unui contor în valoare de 9 154,0 lei, care se află în evidența
contabilă a Secției cultură.
2. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama domnului Lilian
Popescu, președintele raionului.

DECIZIE nr. 04-16 din 28 mai 2015
Cu privire la rectificarea bugetului raional
Examinând documentele prezentate, 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 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1.Bugetul Direcției asistență socială și protecție a familiei, aprobat prin
decizia Consiliului raional, nr. 07-06 din 18 decembrie 2014, se diminuează cu
14,0 mii lei, suma respectivă fiind redirecționată după cum urmează:
- 7,0 mii lei – primăriei Puhoi cu titlu de indemnizație pentru copilul tutelat
Catârev Valeria;
- 7,0 mii lei - primăriei Țâpala cu titlu de indemnizație de curatelă cet.
Dubenco Igor, care îngrijește de minora Dubenco Cristina.
2.Domnul Racu Valeriu, șef Direcție finanțe, se desemnează responsabil de
executarea deciziei.
3. Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Popescu
Lilian, președintele raionului.
DECIZIE nr. 04-17 din 28 mai 2015
Despre aprobarea Acordului de Parteneriat cu privire la implementarea
Proiectului ”Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități” între Consiliul raional Ialoveni și KeystoneMoldova
Avînd în vedere prevederile art. 43, alin.1, lit. (t), al Legii privind
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Textul Acordului de Parteneriat cu privire la implementarea
Proiectului ”Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități” între Consiliul raional Ialoveni și Keystone-Moldova, inclus în anexaparte integrantă din prezenta decizie.
2. Prevederile deciziei vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Asistență
Socială și Protecție a Familiei.
4.Prezenta decizie se comunică administrației Keystone-Moldova.
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Consiliul Raional Ialoveni

ACORD DE PARTENERIAT
cu privire la implementarea Proiectului
„Colaborarea la nivel local pentru incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilități”
07 mai 2015
or. Ialoveni
Articolul 1. Părţile Acordului
Acordul de parteneriat este încheiat între Asociaţia Obştească Keystone Human Services
International Moldova Association (în continuare „KHSIMA”), înregistrată la Ministerul
Justiţiei al RM la 23.06.2004 (număr de înregistrare 3040), reprezentată de către directorul
executiv al Asociaţiei, Ludmila MALCOCI
şi Consiliul Raional Ialoveni (în continuare „Consiliul Raional”), în persoana președintelui
Consiliului Raional, domnul Lilian Popescu, care activează în baza Legii RM cu privire la
Administraţia Publică Locală, nr. 436-XV din 28 decembrie 2006.
Acordul de parteneriat este încheiat în baza Memorandumului semnat între Consiliul Raional
Ialoveni şi KHSIMA cu privire la implementarea la nivel de raion a programului ”Comunitate
Incluzivă – Moldova” din 24 Iunie 2010, Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 166 –
XVIII din 09.07.2010 şi a Legii Nr.60 din 30.03.2012 cu privire la incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități, Legii 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale şi a Hotărârii
de Guvern nr. 711 din 09.08.2010.
Articolul 2. Obiectul Acordului
Obiectul prezentului Acord este colaborarea privind implementarea de către KHSIMA, în
parteneriat cu Consiliul Raional a proiectului „Colaborarea la nivel local pentru incluziunea
sociala a persoanelor cu dizabilități” susținut financiar de către FHI360 în cadrul Programului
Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova.
Scopul Proiectului este de a asigura participarea persoanelor cu dizabilități și a societății civile la
elaborarea politicilor publice pentru persoane cu dizabilități.
Scopul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective:
- Dezvoltarea capacităților persoanelor cu dizabilități, Organizațiilor Societății Civile (OSC) și a
Autorităților Publice Locale (APL) în planificarea participativă, monitorizarea și evaluarea
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități prin prisma Convenției ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități și în conformitate cu principiile Valorizării Rolului Social.
- Elaborarea participativă și aprobarea Strategiei raionale pentru incluziunea socială a persoanelor
cu dizabilități.

- Dezvoltarea capacităților APL și OSC în implementarea planului de acțiuni al Strategiei
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.
Articolul 3. Durata de implementare a Acordului
Realizarea prevederilor prezentului Acord începe la data semnării lui de către ambele părţi, de la
07 mai 2015 până la 31 martie 2017.

Articolul 4. Responsabilităţile părţilor
În vederea realizării prevederilor prezentului Acord
4. 1. KHSIMA va:
a) coordona şi va monitoriza realizarea în timp şi eficientă a activităţilor din cadrul
proiectului în colaborare cu Consiliul Raional;
b) acorda suport Consiliului Raional pentru identificarea şi constituirea unui grup de lucru
participativ la nivel de raion pentru elaborarea Strategiei privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilități;
c) capacita grupul de lucru în Planificare participativă, monitorizare și evaluare;
d) capacita grupul de lucru în „Drepturile persoanelor cu dizabilități” și „Valorizarea
Rolului Social al persoanelor cu dizabilităţi”;
e) facilita şi va acorda suport Consiliului Raional la elaborarea Strategiei raionale de
incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi;
f) acorda asistenţă tehnică Consiliului Raional pentru consultarea publică a Strategiei
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, cu actorii-cheie din raion în
scopul îmbunătăţirii ei şi înaintării spre aprobare către Consiliul Raional Ialoveni;
g) publica şi va acorda suport la distribuirea Strategiei de incluziune socială a persoanelor
cu dizabilităţi actorilor cheie la nivel de raion;
h) va capacita grupul de lucru în scriere de proiecte și managementul acestora;
i) acorda asistenţă Consiliului Raional în monitorizarea implementării planului de
acțiuni al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități;
4.2 Consiliul Raional va:
a) coordona, în condiţiile prezentului Acord, activitatea Direcţiei asistenţă socială şi
protecţie a familiei şi a altor structuri administrative ale sale, referitor la implementarea
proiectului şi va facilita în acest scop cooperarea eficientă între KHSIMA şi structurile
respective;
b) asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul KHSIMA la informaţia
necesară pentru implementarea proiectului, pentru asigurarea calităţii în luarea deciziilor
în conformitate cu obiectul prezentului Acord;
c) acorda spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor de instruire din cadrul proiectului ce vor
fi organizate la nivel local;
d) aproba de comun acord cu KHSIMA prin dispoziția Preşedintelui Raionului lista
persoanelor ce vor face parte din grupul de lucru participativ privind elaborarea
Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
e) va efectua cu suportul KHSIMA consultarea publică a Strategiei privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilităţi cu actorii-cheie din raion;
f) înainta spre aprobare la şedinţa Consiliului Raional Strategia de incluziune socială a
persoanelor cu dizabilităţi, elaborata în cadrul trainingului şi definitivată în urma
consultărilor publice;
g) va distribui cu suportul KHSIMA Strategia de incluziune socială a persoanelor cu
dizabilităţi actorilor cheie la nivel de raion;
h) monitoriza şi evalua cu suportul KHSIMA implementarea cu eficiență a planului de
acțiuni al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.
Articolul 5. Căile de soluţionare a litigiilor
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor stipulate în prezentul
Acord, părţile poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Părţile vor tinde să soluţioneze pe cale amiabilă litigiile şi divergenţele ce pot apărea în urma
executării prezentului acord.
Articolul 6. Modificarea Acordului

Toate modificările și completările la prezentul Acord sunt parte integrantă a acestuia și sunt
considerate valabile și obligatorii pentru Părți, fiind întocmite în scris și semnate de persoanele
împuternicite ale Părților.
Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, ambele exemplare
autentice și avînd aceeași putere juridică.
Keystone Human Services
International Moldova Association
Director executiv:
Ludmila MALCOCI

Consiliul Raional Ialoveni
Preşedintele raionului:
Lilian POPESCU

DECIZIE nr. 04-18 din 28 mai 2015
Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Raionul Ialoveni și
Județul Vaslui, România
Avînd în vedere prevederile art. 43, alin.1, lit. (t), al Legii privind
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și
completările ulterioare,Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Înțelegerea de Cooperare între Raionul Ialoveni (Republica
Moldova) și Județul Vaslui (România) , inclusă în anexa, care face parte integrantă
din prezenta decizie.
2. Se împuternicește domnul Lilian Popescu, președintele raionului Ialoveni,
să semneze documentul bilateral menționat la pct.1.
3. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către Aparatul
președintelui raionului.
4. Domnul Nicolae Mereacre, secretarul raionului Ialoveni, va asigura
aducerea la cunoștință publică a prezentei decizii prin intermediul mass-media.
5.Prezenta decizie se comunică Consiliului Județean Vaslui (România).
Președintele ședinței

Mihail COTOVAN

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE
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ÎNȚELEGERE DE COOPERARE
între Județul Vaslui (România) și Raionul Ialoveni (Republica Moldova)
Județul Vaslui din România și Raionul Ialoveni din Republica Moldova, denumite în
continuare Părți;
având în vedere relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și
Republica Moldova;
pornind de la dorința reciprocă de a stabili și dezvolta legături de cooperare, pe multiple
planuri de interes comun, la nivelul județului Vaslui și al raionului Ialoveni;
în baza Acordului de cooperare dintre Asociația Președinților Consiliilor județene din
România și Federația Puterilor Raionale și Locale din Republica Moldova, semnat la Ploiești, la
27 noiembrie 1997;
în limitele competențelor lor și în conformitate cu prevederile acordurilor și înțelegerilor
bilaterale în vigoare, încheiate între cele doua state;
ținând cont de dispozițiile art. 15 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
au convenit cele ce urmează:
I. ÎN DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Art. 1. Părțile vor colabora în vederea organizării de întâlniri, schimburi de experiență și
informații ale autorităților administrației publice din județul Vaslui și raionul Ialoveni, cu privire
la legislație, reguli și proceduri de desfășurare a activităților specifice.
Art. 2. Părțile, de comun acord și pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite și schimburi de
delegați în unitățile administrativ teritoriale, prin grupuri de funcționari publici, primari,
consilieri, și alte persoane angajate în instituțiile publice locale.
Art. 3. Părțile vor facilita participarea șefilor administrațiilor publice din județul Vaslui și
raionul Ialoveni, a conducătorilor instituțiilor și organizațiilor din localitățile respective la
manifestări dedicate zilelor naționale ale României și Republicii Moldova, precum și în cadrul
altor acțiuni.
Art. 4. Părțile vor facilita stabilirea de relații bilaterale între autoritățile administrației publice
orășenești și comunale, între agenți economici din industrie și comerț, între instituții publice
locale, cât și între localități în vederea înfrățirii lor.
Art. 5. Părțile vor sprijini, prin mijloace specifice legale, dezvoltarea micului trafic de
frontieră, încurajând vizitele ce se vor organiza între locuitorii din județul Vaslui si raionul
Ialoveni, pe baza principiului reciprocității.
Art. 6. Părțile vor susține perfecționarea funcționarilor din aparatul propriu al Consiliului
raional Ialoveni în domeniul administrației publice locale, pe baza unor programe concrete.
II. ÎN DOMENIUL ECONOMIC
Art. 7. Părțile, dorind să încurajeze amplificarea continuă a cooperării economice și
tehnice, își exprimă interesul ca raporturile lor de cooperare să vizeze:
a) favorizarea dezvoltării economice a celor două unități administrativ-teritoriale pe care le
reprezintă, prin încurajarea schimburilor comerciale de materii prime și materiale, mașini și
echipamente, produse alimentare, bunuri de consum;

b) încurajarea și sprijinirea creării unor societăți comerciale mixte, asociații economice cu
personalitate juridică și alte forme care se vor conveni între persoane juridice din județul Vaslui
si raionul Ialoveni;
Art. 8. Părțile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiție de interes
comun.
Art. 9. Părțile vor iniția și promova stabilirea de relații de cooperare între asociații
patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziții, târguri cu
produse agro-alimentare, bunuri de larg consum, ale agenților economici din cele doua unități
administrativ teritoriale.
Art. 10. Părțile vor sprijini schimbul permanent de informație între camerele de comerț și
industrie cu privire la oportunitățile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul
fiecărei camere a unor seturi de informații complete cu privire la regimul investițional la nivelul
celor două județe.
Art. 11. Părțile vor sprijini organizarea de întâlniri între agenții economici în vederea
cooperării în domenii de interes comun.
Art. 12. În domeniul agriculturii, părțile vor concretiza cooperarea prin:
a) sprijinirea livrării reciproce de semințe și material săditor;
b) întâlniri ale specialiștilor din agricultură și industria alimentară în scopul colaborării în
domeniul producției și prelucrării de materii prime;
c) informarea promptă a părților în situația în care apar boli, dăunători sau există
perioade de carantină și sincronizarea tratamentelor de combatere a acestora.

III. ÎN DOMENIUL COLABORĂRII TRANSFRONTALIERE ȘI AL PROTECȚIEI MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR
Art. 13. Părțile vor coopera în sprijinirea autorităților publice competente pentru folosirea
în comun a apelor de frontieră și protecția acestora, acordându-se o atenție deosebită protecției
calitative și cantitative a apelor de suprafață, a celor subterane și prevenirea poluării, prin
prelevarea, semestrial, de probe și informarea reciprocă în acest sens.
Art. 14. Părțile vor coopera pentru conservarea biodiversității în bazinul râului Prut,
minimalizarea activităților umane pentru a proteja habitatele naturale și ecosistemele de frontieră.
Art. 15. Părțile vor coopera în efectuarea de schimburi de informații în ceea ce privește
accidentele cu impact transfrontalier.
Art. 16. Părțile vor coopera în luarea măsurilor corespunzătoare pentru participarea
publicului la activitățile de protecție a mediului și facilitarea accesului la informațiile din
domeniul respectiv.
Art. 17. Părțile vor colabora la elaborarea și implementarea unor proiecte de dezvoltare
economică și socială a zonei transfrontaliere, vor identifica și accesa în comun sursele de
finanțare existente.
IV. ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
Art. 18. Părțile vor sprijini serviciile publice județene de învățământ în organizarea de acțiuni
specifice pentru studierea experienței echipelor manageriale județene, în următoarele domenii de
activitate:
 Organizarea procesului instructiv-educativ;
 Colaborarea cu autoritățile publice locale;
 Organizarea evaluării activității cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ;
 Prevenirea abandonului școlar;
 Sprijinirea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Art. 19. Părțile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiții, inclusiv la
disciplinele de studiu, între elevi, cu participarea instituțiilor de învățământ.
Art. 20. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între Casa Corpului
Didactic din județul Vaslui și Centrul metodic din raionul Ialoveni.
Art. 21. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între grupuri de cadre
didactice și elevi din instituțiile de învățământ din județul Vaslui și raionul Ialoveni.
V. ÎN DOMENIUL CULTURAL
Art. 22. Părțile vor înlesni realizarea de manifestări culturale între localitățile din județul
Vaslui și raionul Ialoveni, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea
cunoașterii valorilor autentice ale creației literare și artistice, a elementelor comune din cele două
unități administrativ teritoriale, precum și a tradițiilor folclorice specifice. Vor fi organizate
expoziții de artă plastică, tabere de creație, lansări de carte, festivaluri, târguri, precum și alte
acțiuni.
Art. 23. Părțile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu
participarea unor formațiuni profesioniste și de amatori.
Art. 24. Părțile vor facilita constituirea unor asociații culturale, care pe bază de
reciprocitate să promoveze valorile culturale specifice celor doua unități administrativ-teritoriale.
Art. 25. Anual, în ultimul trimestru, se va perfecta și aproba calendarul acțiunilor
comune pentru anul următor.
VI. IN DOMENIUL TURISMULUI SI SPORTULUI
Art. 26. Părțile vor sprijini dezvoltarea turismului (în special a agroturismului, turismului
ecumenic și cultural) și vor promova reciproc potențialul turistic al celor două unități
administrativ-teritoriale, în scopul creșterii numărului de vizitatori.
Art. 27. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între instituțiile și
organizațiile cu activitate în domeniul sportului din județul Vaslui și raionul Ialoveni.
Art. 28. Părțile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiții, între sportivi, cu
participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor români și moldoveni.
VII. IN DOMENIUL POLITICII DE TINERET
Art. 29. Părţile vor încuraja colaborarea activă şi schimbul de experienţă în domeniul
tineretului prin: organizarea de tabere de vară pentru copii și adolescenți, schimb de informaţii şi
publicaţii pe teme de tineret, schimb de informaţii privind organizaţiile şi mişcările de tineret in
localitățile din județul Vaslui si Raionul Ialoveni, precum şi activitatea acestora legată de
politica publică de tineret din Județul Vaslui și Raionul Ialoveni.
Art. 30. Părţile vor încuraja participarea reprezentanţilor lor la activităţi bilaterale de
tineret: festivaluri, conferinţe, simpozioane, seminarii, expoziţii, reuniuni, forumuri, programe de
voluntariat şi alte evenimente, precum şi schimbul de experienţă dintre specialiştii în domeniul
politicii de tineret.
Art. 31. Părţile vor acorda asistenţă grupurilor organizate de tineret, precum şi
reprezentanţilor Părţilor care stau pe teritoriul statului celeilalte Părţi în cadrul desfăşurării unor
evenimente şi programe comune.
VIII. ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
Art. 32. Părțile vor sprijini schimbul permanent de informații privind legislația în vigoare
în domeniu din România și Republica Moldova.
Art. 33. Părțile vor încuraja și facilita schimbul de experiență și bune practici între
specialiștii în domeniu din cele două unități administrativ-teritoriale, precum și alte acțiuni
comune de formare a specialiștilor.
Art. 34. Părțile, de comun acord și pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite și
schimburi de delegați.
Art. 35. Părțile vor colabora la elaborarea și implementarea unor proiecte în domeniul
sănătății, vor identifica și accesa în comun sursele de finanțare nerambursabile existente.
IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 36. Prevederile prezentei Înțelegeri vor fi detaliate prin programe de acțiuni concrete,
cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între instituțiile din domeniile de colaborare
menționate; în acest scop, se vor constitui la nivelul fiecărei părți grupuri de lucru formate din
specialiști.
Art. 37. Reprezentanții părților semnatare vor analiza – periodic – stadiul îndeplinirii
prevederilor din prezenta înțelegere de cooperare, vor stabili măsuri pentru extinderea și
susținerea acesteia și vor informa fiecare în parte Consiliul județean Vaslui și respectiv Consiliul
raional Ialoveni, asupra modului de derulare a cooperării între cele două entități ale
administrației publice.
Art. 38. Părțile vor suporta toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei
Înțelegeri, în condițiile și limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.
Art. 39. (1) Pentru realizarea obiectivelor din prezentul Acord de cooperare, UAT-Județul
Vaslui poate participa la realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale Consiliului
Raional Ialoveni din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret și
educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea
relațiilor de prietenie, conform art. 15 alin.(5) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În acest scop, autoritatea deliberativă a Județului Vaslui poate aproba finanțarea unor
proiecte propuse de Consiliul Raional Ialoveni, în baza Înțelegerii de Cooperare, conform
procedurilor stabilite prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1030/2014 pentru aprobarea
procedurii de finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale .
Art. 40. (1) Prezenta Înțelegere se încheie pe o perioadă nedeterminată și va intra în
vigoare la data semnării.
(2) Prezenta Înțelegere poate fi modificata prin acordul scris al Părților. Modificările vor
intra în vigoare în conformitate cu dispozițiile alin. (1).
(3) Încetarea prezentei Înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a
programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia cu excepția cazului în
care s-a convenit altfel de către Părți.
(4) Orice divergență intervenită între Părți în legătura cu interpretarea prezentei Înțelegeri
va fi rezolvată de acestea pe cale amiabilă.
Semnată la ________la data de
texte fiind egal autentice.
JUDEȚUL
VASLUI
DUMITRU BUZATU
Președintele Consiliului Județean
Vaslui

în două exemplare originale, în limba română, ambele
RAIONUL
IALOVENI
LILIAN POPESCU
Președintele Raionului
Ialoveni

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
PREZENȚA Consilierilor raionali,
la ședința EXTRAordinară din 28 mai 2015
Nr

Nume, prenume
CONSILIERI PREZENȚI
1.
BIVOL Margareta
2.
CERBUȘCA Serghei
3.
COTOROBAI Ivan
4.
COTOROBAI Nicolae
5.
COTOVAN Mihai
6.
COVALI Parascovia
7.
CUJBĂ Ion
8.
DELIU Sidor
9.
DUBIȚA Ghenadie
10.
GANDRABUR Victor
11.
GHERDELESCU Lucia
12.
GONȚA Victor
13.
GORDILĂ Nicolae
14.
IASINSCHI Tudor
15.
ISTRATIEV Victor
16.
LIFCIU Ilie
17.
LUPU Varvara
18.
MACIUCA Mihail
19.
MOROZ Anastasia
20.
MURZAC Petru
21.
PALANCICA Victor
22.
PAȘCHEVICI Nicolae
23.
POPA Natalia
24.
ROTARU Petru
25.
RUSU Vadim
26.
TONU Grigore
27.
TULBURE Maria
28.
VÂRTOSU Vasile
29.
VRABII Ion
CONSILIERI ABSENȚI
1
BOLOCAN Victoria
2
CERNAT Vladimir
3
MALERU Petru
4
NOUR Ilie
Pentru conformitate,
Nicolae MEREACRE,
secretarul Consiliului raional

