Comunicat informativ
În ziua de 23 august curent a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Ialoveni, în cadrul căreia au fost
examinate și adoptate mai multe decizii de interes general pentru raion.
Domnul Racu Valeriu, șeful Direcției finanțe, a prezentat o informație despre exercutarea bugetului raionului și
bugetului raional pentru primul semestru al anului in curs. Potrivit raportorului, la capitolul venituri proprii bugetul (pe
6 luni ale anului) a fost realizat ăn proprție de 113 procente, ceea ce a creat posibilitatea de soiluționarea a mai
multor probleme de ordin social.
Pe marginea problemei discutate a fost aprobată o decizie, din care am spicuit următoarele: ”...Executorii 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.
Domnul Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului, a prezentat o informație despre pregătirea economiei și
sferei sociale a raionului pentru activitate în sezonul rece 2012-2013. În acest context, consilierii au adoptat un Plan
de acțiuni , care prevede efectuarea reparațiilor curente a instituțiilor bugetare, profilaxia sistemelor de incălzire în
instituțiile sociale, întreținerea drumurilor, aprovizionarea instituțiilor finanțate din buget cu resurse energetice etc.
Consiliul a aprobat două planuri vizând sănătate populației, și anume: Cu privire la aprobarea Programului
raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016; Cu privire la Programul raional de
reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier și acid folic până în anul 2017.
În cele ce urmeazî vă familiarizăm cu conținutul și celorlalte documente adoptate de Consiliul raional.
ÎNCĂ DOUĂ INSTITUȚII MEDICALE CU STATUT DE PERSOANĂ JURIDICĂ
În scopul asigurării accesului populaţiei la asistenţa medicală calitativă în cadrul sistemului raional de
sănătate, sporirii calităţii asistenţei medicale primare şi receptivităţii prestatorilor la necesităţile populaţiei,
înbunătăţirii echităţii în utilizarea şi distribuirea serviciilor de asistenţă medicală primară şi sporirea transparenţei în
utilizarea surselor financiare destinate asistenţeii medicale primare, în temeiul prevederilor art.4, alin.(5), al Legii
ocrotirii sănătăţii, nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Legii privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional a decis instituirea Instituţiilor medico-sanitare publice Centrul de
Sănătate Mileştii Mici și Centrul de Sănătate Ruseştii Noi
în baza patrimoniului deţinut de Centrele de Sănătate nominalizate aflate în componențae IMSP Centrul Medicilor de
Familie Ialoveni, precum şi patrimoniului oficiilor de sănătate arondate acestora.
Prin dxecizia din 23 august au fost asprobate Regulamentele IMSP Centrul de Sănătate Mileştii Mici şi IMSP
Centrul de Sănătate Ruseştii Noi, Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare publice de Asistenţă Medicală Primară
din raionul Ialoveni, statele de personal ale instituțiilor nou-formate.
Au fost desemnați, pe un termen de 5 ani, în funcţie de director al IMSP Centrul de Sănătate Mileştii Mici Vacari Ludmila, de director al IMSP Centrul de Sănătate Ruseştii Noi– Stratu Nina. Conducătorii instituțiilor
nominalizate vor asigura aprobarea regulamentelor la Ministerul Sănătăţii şi înregistrarea lor la Oficiul teritorial al
Camerei Înregistrării de Stat, atribuirea Codului fiscal al instituţiilor, deschiderea conturilor bancare, încheierea
contractelor de prestare a serviciilor medicale cu Compania Naţională de Asigurări în medicină şi a contractelor cu
agenţii economici pentru livrarea mărfurilor şi serviciilor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
De asemenea, au fost formate Consiliile de administrare după cum urmează:
al Centrului de Sănătate Mileştii Mici:
PreşedinteMelenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului
VicepreşedinteVârlan Silvia, Compania Naţională de Asigurări în medicină,;
MembriHerța Galina, preşedintele comitetului sindical al Centrului de Sănătate Mileştii Mici;
Vacari Ludmila, directorul IMSP CS Mileștii Mici
Reprezentantul Consiliului comunal Mileștii Mici
al Centrului de Sănătate Ruseştii Noi:
PreşedinteMelenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului
VicepreşedinteVârlan Silvia, Compania Naţională de Asigurări în medicină,;
MembriCătănoi Ana, preşedintele comitetului sindical al Centrului de Sănătate Ruseştii Noi;
Stratu Nina, directorul IMSP CS Ruseștii Noi

Reprezentantul Consiliului comunal Ruseștii Noi
Se stabilește să instituțiile nominalizate își vor incepe activitatea în calitate de persoane juridice de la 01
octombrie 2012.
Unui sector de teren agricol i-a fost schimbată destinația
Examinînd materialele privind modificarea categoriei de destinație a unui teren, întocmite de Î.S. « Institutul
de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului», decizia Consiliului sătesc Sociteni, nr. 05/5 din 17 iulie 2012, avizele
pozitive al serviciilor raionale de profil, şi în conformitate cu art. 15 al Codului funciar al RM, prevederile
Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului RM, nr. 1451 din 24.12.2007 și în temeiul art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Consiliul raional a acceptat modificarea categoriei de destinaţie a terenului agricol (pășuni),
proprietate a persoanelor fizice Alexandru și Tatiana Frunză în scopul proiectării și construcției stației de deservire a
automobilelor în extravilanul satului Sociteni, pe o suprafaţă totală de 0,01 ha. În acest context a fost aprobat
procesul-verbal din 11 iulie 2012 al şedinţei Comisiei raionale de profil privind selectarea terenului pentru construcţia
obiectului nominalizat.
Cetățenii Alexandru și Tatiana Frunză urmează să restituie pierderile de producţie agricolă în sumă de 4770
lei, conform legislaţiei funciare în vigoare, şi să prevadă decopertarea selectivă a stratului de sol fertil de pe terenul
de construcţie a obiectului nominalizat.
Decizia Consiliulu raional va fi prezentată spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.
DECIZIE nr.04-05 din 23 august 2012
Cu privire la Înțelegerea de Cooperare între Raionul Ialoveni (Republica Moldova) și Județul Alba
(România)
Avînd în vedere:
- Hotărârea Consiliului Județean Alba (România), nr.113 din 26 iulie 2012, privind Înțelegerea de Cooperare
între Județul Alba și Raionul Ialoveni;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului raional Ialoveni și Consiliului Județean Alba;
- 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 Alba (România) ,
inclusă în anexa, care face parte integrantă din prezenta decizie.
2. Se împuternicește domnul Nicolae Andronachi, președintele raionului Ialoveni, să semneze documentul
bilateral menționat la pct.1.
3. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de Aparatul Președintelui raionului.
4. Domnul Nicolae Mereacre,secretarul Consiliului raional, va asigura aducerea la cunoștință publică a
prezentei decizii prin intermediul mass-media.
5.Prezenta decizie se comunică Consiliului Județean Alba (România).
Anexă
La Decizia Consiliului raional Ialoveni,
Nr.04-05 din 23 august 2012
ÎNŢELEGERE DE COOPERARE
între judeţul Alba (România) și Raionul Ialoveni (Republica Moldova)
Județul Alba și Raionul Ialoveni, denumite în continuare părţi,
 Conștiente de relațiile tradiționale de prietenie și bună vecinătate dintre România și Republica Moldova;
 Subliniind necesitatea de a întări legăturile reciproce, în spiritul cooperării și solidarității, între locuitorii lor, cu
scopul de a crea condițiile pentru o dezvoltare echilibrată și durabilă;
 Subliniind necesitatea întăririi parteneriatelor între actorii administrației publice, ca formă de cooperare
funcțională, pentru generarea unei dezvoltări locale sustenabile;
prin prezenta Înţelegere convin următoarele:
Art. 1
Principii ale cooperării:
Părțile se angajează:
- să dezvolte relațiile dintre ele pe baza respectului reciproc, intereselor comune, încrederii și egalității;

- să acționeze pentru cunoașterea reciprocă a valorilor istorice și culturale, pentru cultivarea și dezvoltarea
lor, în vederea unei mai bune înțelegeri a acestora;
- să elaboreze și să realizeze programe, proiecte și acțiuni comune în domenii precum: dezvoltarea
economiei și comerțului; dezvoltarea agriculturii și viticulturii și promovarea cooperării pentru dezvoltarea rurală;
sprijinirea educației, științei și sportului; promovarea valorilor culturale; dezvoltarea cooperării în domeniul politicilor
pentru tineri; dezvoltarea raporturilor instituționale și a cooperării între unități administrativ-teritoriale din Județul Alba
și Raionul Ialoveni;
- să sprijine cooperarea valorizarea inițiativei publice sau private, în vederea măriri capacității de a realiza
proiecte de interes comun;
- să acționeze constant pentru identificarea de resurse financiare necesare implementării prezentei Înțelegeri;
- să utilizeze schimburile de experiență, vizitele, stagiile, seminariile, conferințele, participarea la târguri și
expoziții ca instrumente de cooperare;
- să extindă cooperarea, prevăzută prin prezenta Înțelegere, în orice alt domeniu de interes comun.
Art. 2
Dezvoltarea economiei și comerţului
În conformitate cu legislația statelor lor și cu legislația internațională, Părțile vor acorda o atenție specială
dezvoltării sectorului economic:
- încurajând cooperarea dintre întreprinderile mici și mijlocii, precum și participarea sau crearea de rețele de
schimburi;
- consolidând contactele directe dintre structurile asociative ale antreprenorilor;
- sprijinind realizarea unor platforme de consultanță și transfer de cunoștințe și competențe în domeniul
economiei;
Art. 3
Dezvoltarea şi promovarea agriculturii și viticulturii
Părţile sunt de acord să colaboreze pentru:
- elaborarea unor programe şi acţiuni destinate dezvoltării reciproce a agriculturii și viticulturii;
- participarea la târguri, expoziţii, conferinţe şi alte manifestări destinate dezvoltării agriculturii și viticulturii;
- identificarea şi elaborarea unor instrumente comune pentru schimbul de informaţii utile pentru dezvoltarea
rurală a Județului Alba și a Raionului Ialoveni;
- elaborarea de programe şi organizarea de stagii de formare pentru actorii din domeniul agriculturii și
viticulturii;
- transferul de cunoștințe și competențe având ca scop final creşterea competitivității în domeniul agriculturii
și viticulturii.
Art. 4
Sprijinirea educaţiei, știinţei și sportului
Părţile, recunoscând rolul strategic al educației și cercetării ştiinţifice în dezvoltarea Județului Alba și a
Raionului Ialoveni, se angajează să susţină:
- dezvoltarea de parteneriate între instituţii educaționale, între centre de cercetare ştiinţifică şi orice alţi actori
activi în domeniul educației și cercetării;
- schimburile de elevi, studenţi şi cadre didactice, prin programe şi acţiuni de interes comun;
- programe de stagii profesionale pentru studenţii proveniți din cele două unități administrative;
- şi să încurajeze excelenţa educaţională prin organizarea de tabere tematice pentru tinerii cu rezultate
deosebite.
Părţile, conştiente de importanţa şi beneficiile activităţii fizice şi sportive, ca factor generator de sănătate, vor
acorda o atenţie deosebită politicilor comune menite să încurajeze practicarea sporturilor şi activităţii fizice.
Art. 5
Promovarea valorilor culturale
Părţile, acordând o atenţie specială cunoașterii reciproce a culturii şi patrimoniului, în vederea unei mai bune
înțelegeri a acestora:
- vor susţine iniţiativele de cooperare în domeniul cultural, îndreptate spre facilitarea elaborării de programe,
proiecte şi acţiuni de interes comun;
- vor acorda o atenţie deosebită valorizării şi promovării culturii tradiţionale;
- vor sprijini cooperarea între actorii din domeniul cultural, prin organizarea şi participarea la evenimente
comune, schimburi de experienţă, stagii de formare şi rezidenţe pentru artişti.

Art. 6
Dezvoltarea cooperării în domeniul politicilor pentru tineri
Părţile, recunoscând rolul strategic al tinerei generaţii în dezvoltarea județului Alba și a Raionului Ialoveni, se
angajează să susţină:
- cooperarea şi iniţiativele tuturor actorilor implicaţi în politicile destinate tinerilor;
- cooperarea şi participarea în cadrul reţelelor europene şi internaţionale ale tinerilor;
- schimburile de tineri, prin organizarea de vizite tematice, tabere, seminarii şi orice alte manifestări de interes
comun;
- promovarea principiilor democraţiei participative în rândul tinerilor şi implicarea acestora în viaţa comunităţii,
prin programe şi acţiuni comune.
Art. 7
Durata Înțelegerii. Modificările Înțelegerii
Prezenta Înţelegere se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data semnării.
Înţelegerea poate fi denunţată de fiecare Parte prin intermediul unei notificări scrise adresate celeilalte Părţi.
Denunţarea îşi va produce efectele după o perioadă de 3 luni de la data primirii notificării.
Prezenta Înţelegere poate fi modificată de comun acord de către Părţi, prin intermediul unor scrisori adiţionale,
semnate cu respectarea procedurilor interne şi a legislaţiei naţionale a statelor Părţilor.
Încheiată la Ialoveni la data de 31 august 2012, în două exemplare originale, în limba română.
Pentru Județul Alba,
Ion DUMITREL
Președintele
Consiliului Județean Alba

Pentru Raionul Ialoveni,
Nicolae ANDRONACHI
Președintele
Raionului Ialoveni

DECIZIE nr.04-06 din 23 august 2012
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
În temeiul Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al bugetului raional, aprobat prin
decizia Consiliului raional, nr.02-12 din 03 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu
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 Consiliului raional suma de 345,4 mii lei, din Fondul de rezervă al bugetului raional, dintre care:
- 3,0 mii lei familiei cetățeanului Baicev Boris Ilie din satul Gangura, casa căruia a avut de suferit pe urma unui
incendiu;
- 5,0 mii lei cu titlu de ajutor material cet. Conțulescu Gheorghe din satul Bardar, ambii părinți ai căruia au
decedat;
- 10,0 mii lei cet. Covaș Vasile Ion din orașul Ialoveni, cu titlu de ajutor material la efectuarea unei intervenții
chirurgicale complicate;
- 7,4 mii lei pentru acordarea de ajutoare materiale persoanelor cu deficiențe de auz (locuitori ai raionului
Ialoveni) cu prilejul Zilei internaționale a surzilor.
- 88,0 mii lei- primăriei Vasieni pentru finisarea reparaților capitale a sistemului de încălzire la gradinița de copii;
-60,0 mii lei ărimăriei Cigârleni, dintre care:
- 35,0 mii lei la procurarea a 2 (două) seturi de mobilă pentru necesitățile grădiniței de copii;
- 25,0 mii lei pentru finanțarea lucrășrilor de reparație a grădiniței de copii;
- 40,0 mii lei primăriei Ulmu la procurarea unei plite de gaz și a utilajului de bucătărie pentru necesitățile
gimnaziului din localitate;
- 59,5 mii lei primăriei Gangura, dintre care:
-20,0 mii lei cu titlu de contribuție la amenajarea unui mini-teren de fotbal, finanțat de Federația
Moldovenească de Fotbal;
-39,5 mii lei pentru construcția liniei electrice la grădinița de copii din localitate;

-57,0 mii lei primăriei Molești la finanțarea procurării de lengerie pentru necesitățile grădiniței de copii din
localitate;
-15,5 mii -Liceului Teoretic ”P.Ștefănucă” (Ialoveni) la organizarea hranei a 30 de copii din clasa 1 pe parcursul
lunilor septembrie-decembrie 2012;
2. Se alocă 710,6 mii lei din suma formată de pe urma diminuării alocațiilor prevăzute în bugetul anului 2012
pentru necesitățile subdiviziunilor Consiliului raional, inclusiv:
- 54,4 mii – Liceului Văsieni la achitarea cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale;
- 355,0 mii lei – primăriei Zâmbreni, dintre care:
- 55,0 mii - contribuție la construcția WC Ecosan la Liceul Teoretic din localitate;
- 300,0 mii lei - pentru lucrări de reparație a Blocului ”B” al Liceului Teoretic;
-75,2 mii Consiliul raional pentru construcția cazangeriei pe gaze naturale la Centrul de Sănătate Vasieni;
-126,0 mii lei primăriei Bardar cu titlu de contribuție la implementarea a două proiecte, inclusiv:
- 70,0 mii - la proiectul implementat in comun cu Ministerul Mediului – Forarea unei fântâni arteziene;
-56,0 mii lei -la proiectul implementat in comun cu Agenția pentru Eficiență Energetică - Schimbarea
ferestrelor și ușilor exterioare la blocul gimnazial al liceului ”Aurel David”.
- 50,0 mii lei - primăriei Sociteni cu titlu de contribuție la implementarea proiectului ”Construcția rețelelor de
canalizare în satul Sociteni”, donator Ministerul Mediului
-50,0 mii – primăriei Horești cu titlu de contribuție la implementarea Proiectului ”Construcția fântânii arteziene”,
donator Ministerul Mediului.
3. Se alocă din soldul disponibil al Bugetului raional suma de 961,5 mii lei, dintre care:
-50,0 mii lei - primăriei Vasieni la achitarea cheltuielilor curente (consum de energie electrică și gaze naturale) și
salarizarea paznicilor la Centrul ceriatric Vasieni;
- 110,0 mii lei – Asociației de Fotbal Ialoveni la organizarea deplasării echipei raionului pentru participare la
competițiile Cupa UEFA – fotbal amatori, ce se vor desfășura în Malta;
- 300,0 mii – primăriei Costești cu titlu de contribuție la implementarea Proiectului ”Asiguguraresistem de
canalizare și epurare a apelor uzate in satul Costești, raionul Ialoveni”, donator Ministerul Mediului;
- 102,0 mii lei - primăriei Ruseștii Noi cu titlu de contribuție la implementarea Proiectului ”Construcția sistemului
de aprovizionare cu apă a localității”, donator Ministerul Mediului;
- 300,0 mii lei -primăriei Mileștii Mici, dintre care:
- 105,0 mii lei cu titlu de contribuție la implementarea Proiectului ”Management adecvat al deșeurilor în
comuna Mileștii Mici”, finanțat de Fondul Ecologic Național;
- 150,0 mii lei la finanțarea lucrărilor privind iluminarea străzilor din localitate;
- 45,0 mii lei la finanțarea studiului de fezabilitate privind reparația Liceului ”M.Bârcă” din localitate;
- 99,5 mii lei – primăriei Gangura cu titlu de contribuție la construcția unei mini-stații de epurare la grădinița de
copii finanțat de Fondul Ecologic Național;
4. Se permite Consiliului raional utilizarea sumei de 20 650 lei, din sursele planificate în bugetul raional la
capitolul ”Amenajarea teritoriului” pentru procurarea și instalarea a 7 (șapte) panouri publicitare în domeniul
ecologiei.
5.Direcția Finanţe (dl Racu Valeriu) va finanţa cheltuielile menționate pe măsura prezentării documentelor
confirmative.
6. Domnul Andronachi Nicolae, preşedintele raionului, va asigura controlul asupra executării prezentei decizii.

DECIZIE nr.04-11 din 23 august 2012
Cu privire la situația privind aprovizionarea cu apă potabilă
a localităților raionului și măsurile de redresare a ei
În conformitate cu prevederile Legii, nr.436-XVI priding administraâia publică locală, Legii nr. 272-XIV din 10
februarie 1999 cu privire la apa potabilă, Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica
Moldova pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1406 din 30.12.2005,
Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2025,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 662 din 13.06.2007, în scopul gestionării eficiente și
calitative a procesului de aprovizionare cu apă, canalizare şi alte servicii, Consiliul raional DECIDE:
1.Se ia act de informaţia cu privire la aprovizionarea cu apă potabilă a localităţilor din raion (anexele 1 și 2).

2. Se imputernicește colectivul Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri (șef - Meșină Ion), în termen
de până la 1 aprilie 2013, să elaboreze și să prezinte spre aprobare Consiliului raional Concepţia de dezvoltare a
sistemelor de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare a localităţilor din raion.
3. Se recomandă consiliilor locale de nivelul intâi din raion să creeze întreprinderi municipale în scopul
organizării prestării de servicii privind aprovizionarea cu apă a populaţiei.
4. Controlul asupra executării deciziei îl va asigura domnul Bivol Ştefan, vicepreşedintele raionului.
Anexa 1
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
nr.04-11 din 23 august 2012
INFORMAŢIA
despre aprovizionarea cu apă potabilă a localităţilor din raion
I
Problema alimentării cu apă de calitate în Republica Moldova are o istorie destul de complicată. Cu 25 ani în
urmă din toate cele 1651 de localităţi ale RM numai 52 (în majoritate oraşe) dispuneau de sisteme închise de
aprovizionare cu apă, în celelalte 1599 localităţi populaţia se aproviziona cu apă din fîntînile de mină.
Aprovizionarea cu apă potabilă şi cu canalizare este una din problemele nesoluţionate în Republica Moldova,
deoarece 45% din populaţie nu are acces la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă, iar 65% la sisteme de canalizare.
Cu toate că în ultimii ani au fost obţinute unele realizări în domeniul aprovizionării cu apă, reabilitarea apeductelor nu
a fost susţinută de construcţia sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a apelor reziduale. Această
situaţie creează un risc sporit de poluare a apelor. Deosebit de nefavorabilă este situaţia în mediul rural, fiind
construite sau reabilitate unele sisteme centralizate de aprovizionare cu apă, în lipsa sistemelor de canalizare.
În scopul restabilirii şi dezvoltării sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare, Guvernul, prin
Hotărârea nr.1406 din 30.12.2005, a aprobat Programul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din
Republica Moldova până în anul 2015 (2005) şi Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor
din Republica Moldova pînă în anul 2025 (2007), care prevedea necesitatea reabilitării urgente, renovarea tehnică şi
dezvoltarea sistemelor locale de alimentare cu apă şi canalizare pentru a îndeplini obiectivele prestabilite. Programul
prevedea că lucrările de reabilitare se vor efectua din contul bugetului de stat, cu atragerea mijloacelor financiare
locale şi externe.
Pe parcursul anilor 2008-2011, sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare a fost finanţat din diverse
surse: bugetul de stat, bugetele locale, donatorii străini, Fondul Ecologic Naţional, Fondul Naţional pentru Dezvoltare
Rurală, etc. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Finanţelor privind executarea bugetului de stat, precum şi privind
utilizarea mijloacelor financiare alocate din Fondul Ecologic Naţional, valoarea totală a mijloacelor alocate sistemului
în această perioadă alcătuieşte echivalentul a 544,1 mil. lei.
Pe perioada anilor 2008 - 2011 în raion au fost proiectate, construite şi reconstruite
sisteme
de
alimentare cu apă în localităţile:
Ialoveni, Bardar, Cigîrleni, Costeşti, Gangura, Hansca, Horăşti, Piatra Albă, Sociteni, Suruceni, Rezeni,
Ruseştii Noi, Văsieni şi alte.
A fost modernizat sistemul de epurare a apelor reziduale în localitatea Ţîpala. Situaţia mai amplă este
prezentată în tabelul anexat.
II
Actualmente în raion funcţionează 58 de apeducte:1 urban, 44 rurale 13 departamentale (ale diferitor unităţi
economice).Populaţia urbană asigurată centralizat cu apă potabilă concstituie 15975 sau 94,7%. Numărul de
populaţie rurală cu acces durabil la surse sigure de apă potabilă constituie 44828 sau 56,1%;
În ultimii ani (2009-2012) majoritatea primăriilor au preconizat şi efectuat măsuri de proiectare, construcţie,
reconstrucţie a sistemelor de apeduct centralizate, asigurînd parametrii tehnici de perspectivă. Lungimea totală a
reţelelor de apeduct în mediul rural constituie peste 100km. Schimbări considerabile s-au produs în exploatarea,
dezvoltarea şi menţinerea sistemelor centralizate de apeduct (Costeşti, Moleşti, Ţîpala, Zîmbreni, Sociteni, Bardar,
Mileştii Mici, Horodca, Gangura, Dănceni, Suruceni, Pojoreni, Văsieni, Răzeni, Cărbuna, etc.).
Este îmbucurător faptul că în raion există localităţi care sunt asigurate cu apă potabilă prin siteme de apeduct
pentru majoritatea populaţiei (Moleşti, Suruceni, Pojoreni, Costeşti, Zîmbreni şi altele parţial).De menţionat faptul că
Primăriile Zîmbreni, Răzeni, Mileştii Mici, Gangura, Ţîpala dezvoltă sistemele de apeduct în satele mici care intră în
componenţa lor, respectiv- Găureni, Mileştii Noi, Piatra-Albă, Budăi, Bălţaţi, Homuteanovca. După cum am menţionat
aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei rurale este adigurată în proporţie de 56,1%(media pe republică
constituind 36,8% ).

De rînd cu momentele pozitive menţionate persistă şi unele deficienţe în exploatarea sistemelor de apeduct.
La majoritatea sistemelor de apeduct construite/reconstruite, n-au fost respectate prevedrile Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova, nr.934 din 15 august 2007 „Registrul de Stat al apelor minerale naturale potabile şi băuturilor
nealcolice îmbuteliate”, prin care au fost aprobate:Normele sanitare privind autilizarea şi comercializarea apelor
minerale naturale, Normele sanitare privind calitatea apei potabile, Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice.
Apa furnizată prin sistemele centralizate de distribuţie nu corespunde normelor sanitare după indicii sanitarochimiei în 23,7%-27,7%, după indicii bacteriologic în 13,7%-16,0% probe.
Numărul testurilor negative ale apei din sistemul decentralizat este de 2-3 ori mai înalt decît cel centralizat,
starea apelor din fîntîni pe întrg teritoriul raionului nu corespunde normelor sanitare de “Apă potabilă”. Circa 82,3% –
85,6 % din apele freatice snt supuse poluării antropogene, în special cu nitraţi. În grupa poluanţilor de natură
antropogenă se clasează şi produsele petroliere, detergenţi, pesticide, ş.a. ultimele substanţe toxice nu se
descompun pe cale biochimică, sau în funcţie de timp. Ele pot participa la infinit în circuitul natural al elementelor
acumulîndu-se şi poluînd apele de suprafaţă şi freatice. În rezultatul inspectării a mai multor obiective de asigurare a
populaţiei cu apă potabilă (sonde arteziene, rezervoare de distribuţie, sisteme de apeduct) sau constat abateri de la
normele sanitare enunţate. De regulă sondele arteziene, rezervoarele de distribuţie, sistemele de apeduct nu sunt
asigurate cu zone sigure de protecţie sanitară, nefiind împrejmuite cu gard de jur împrejur, fiind acces liber pentru
oricine. Sondele arteziene nu sunt asigurate cu robinete speciale pentru prelevarea probelor de apa pentru
efectuarea cercetărilor de laborator. Pentru asigurarea siguranţei apei distribuite beneficiarilor, de asupra capetelor
de captare (orificiul fîntînii arteziene), nu sunt amenajate pavilioane speciale, inaccesibile personalului străin. Pentru
fiecare sistem de alimentare cu apă potabilă sau localitate, înt întregime nu au fost elaboarate şi aprobate planuri de
siguranţă a pei potabile cu includerea şi efecturea unor măsuri, începînd cu sursa propriuzisă şi pînă la robinetul
beneficiarului. Pretutindeni s-a constatat un management slab al sistemelor de alimentare cu apă potabilă, lipsa
aproape completă a operatorilor de sisteme, bine pregătiţi şi asiguraţi cu utilaje tehnice contempoarane. Astfel de
deficienţe se referă la majoritatea primăriilor, cu excepţia unde parţial s-a efectuat un anumit volum de lucrări întru
ameliorarea situaţiei create. Pentru ameliorarea situaţiei de asigurare a populaţiei cu apă potabilă de bună calitate se
impune necesitatea de a conjuga efortul tuturor participanţilor: administraţiilor publice locale, agenţilor economici,
societăţii civile, întru urgentarea elaborării şi eecutării unui complex de măsuri direcţionate spre îmbunătăţirea
asigurării cu apă potabilă din surse centralizate (sonde arteziene) ca surse ce corespund normelor sanitare privind
calitatea apei potabile.

DECIZIE nr.04-12 din 23 august 2012
Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul
civil în
toamna – iarna 2012
Întru executarea prevederilor art. 28 şi art.29 ale Legii RM, nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr.156-XV din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului
civil (de alternativă), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 31 ianuarie 2001, despre aprobarea
Regulamentului privind activitatea Secţiei administrativ-militare şi efectivul- 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 serbării „Ziua recrutului” şi în
conformitate cu art. 43 al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală, Consiuliul
raional DECIDE:
1.Se stabileşte perioada 17 septembrie 2012-31 ianuarie 2013 pentru examinarea medico-militară, la Secţia
Administrativ-Militară a raionului Ialoveni, a recruţilor din raion cu anii de naștere 1985-1994.
2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare-încorporare şi a Comisiei medicale, conform
anexei nr.1.
3. Se aprobă graficul de prezentare a recruţilor la comisia medico-militară, precum şi sarcina de încorporare în
Forţele Armate ale Republicii Moldova pentru comunele, satele şi orașul Ialoveni în octombrie 2012-ianuarie 2013,
conform anexelor nr.2 şi 2/1.
4. Se pune în sarcina autorităţilor publice locale de nivelul întîi:
- să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la comisia de recrutare – încorporare a tinerilor chemaţi la
încorporare conform prevederilor Regulamentului privind încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen,
termen redus şi serviciul civil, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17 august 2005;

- în comun cu specialiştii Secţiei administrativ-militare să studieze starea familiară a recruţilor pentru
înregistrarea lor, care au dreptul la amînare de la serviciul militar în termen, conform art.31 al Legii nr.1245-XV din 18
iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
- în comun cu Comisariatul 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.
5. Instituția Medico-Sanitară Pulică Spitalul raional:
- să contribue la organizarea activității Comisiei medicale în Policlinica raională de la data de 17 septembrie
2012 pînă la data de 31 ianuarie 2013 şi să asigure utilajul medical necesar;
- să asigure examinarea medicală suplimentară şi tratamentul recruţilor utilizînd spitalizarea lor atît în secţiile
IMSP SR Ialoveni, cît şi în instituţiile republicane de profil, în caz de necesitate;
- să desemneze un număr adecvat de asistente medicale, care vor asista operativitatea în activitatea Comisiei
medico-militare.
7. Comisariatul raional de Poliţie:
- să ascorde ajutor Secţiei administrativ-militare în prezentarea recruţilor la comisia medico-militară şi
încorporarea lor în serviciul militar în termen, conform graficului stabilit de Secţia administrativ-militară;
- să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile militare.
8. Secţia administrativ-militară:
- să informeze săptămînal preşedintele raionului despre rezultatele examinării medicale şi încorporării
cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul civil în octombrie 2012 - ianuarie 2013, despre
activitatea primăriilor în problemele vizate;
- în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să elaboreze graficul deplasării în
localităţile raionului cu scopul examinării şi studierii stării familiare a recruţilor.
9. Se stabileşte, că,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 unei alte decizii a Consiliului
raional.
10.Control asupra executării prezentei decizii îl vor asigura Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului, şi
locotenent-colonel Tabac Veaceslav, şeful Secţiei administrativ- militare a raionului.
Anexa 1
la Decizia Consiliului raional,
nr.04-12 din 23 august 2012
1.Componenţa comisiei de recrutare- încorporare a raionului Ialoveni
Comisia de bază:
-Anatolie MELENCIUC, vicepreşedinte al raionului;
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
-TABAC Veaceslav,Şeful SAM a raionului Ialoveni,
-MEREACRE Constantin,împuternicit Serviciu Civil
Secţia administraţie publică;
Secretar:
- POPENCO Tatiana - specialist SAM Ialoveni;
Membrii:
- reprezentantul Trupelor de Carabinieri,
- ROŞIORU Zinaida - psiholog D.G.I.T.S Ialoveni,
- BEREGOI Andrei - medic internist, preşedintele comisiei
medico-militară;
-ALCAZ Andrei,comisar adjunct al Comisariatului raional
de poliţie Ialoveni.
Comisia de rezervă:
Vicepreşedinte:
-Iurii FRECĂUŢAN, specialist SAM Ialoveni,
Secretar:
Membrii:

- Tatiana POPENCO, specialist SAM Ialoveni
Vasile URSU, şef Secţiei ordine publică Comisariatul de poliţie Ialoveni.
- Andrian COTLĂU, preşedintele comisiei medico-militare
de rezervă.
3. Se aprobă componenţa comisiei medico-militare la încorporare formată din medicii specialişti, de bază şi de
rezervă:
de bază:
de rezervă:

Preşedintele - Andrei BEREGOI
Terapeut –Andrei BEREGOI
Chirurg - Andrian COTLĂU
Neurolog - Liudmila CUCU
Psihiatru – Stelian CUCU
Oftalmolog –Marina ARHIREU
Otolaringolog – Zinaida GRECU
Dermatolog - Dumitru MELEGA

Preşedinte- Andrian COTLĂU
Terapeut – Natalia COLODRIVSCHI
Chirurg – Mihail STANCOV
Neurolog – Irina GUSACINSCAIA
Psihiatru – Stelian CUCU
Oftalmolog – Tamara SALAUR
Otoaringolog – Vasile RUSU
Dermatolog – Vasile DIMITROV

Anexa 2
la Decizia Consiliului raional,
nr.04-12 din 23 august 2012
GRAFICUL
de prezentare a recruţilor la comisia medico-militară de încorporare.
17.09.2012
18.09.2012
19.09.2012
1.Cigîrleni
1.Bardăr
1.Costeşti
2.Cărbuna
2.Dănceni
2.Horăşti
3.Gangura
3.Hansc
3.Malcoci
4.Rezeni
4.Horodca
4.Mileştii Mici
20.09.2012
1.Ialoveni
2.Nimoreni
3.Pojoreni

21.09.2012
1.Moleşti
2.Ruseştii Noi
3.Sociteni
4.Puhoi

24.09.2012
1.Suruceni
2.Varatic
3.Zîmbreni

25.09.2012
1.Ţîpala
2.Ulmu
3.Văsieni
Notă.Recruţii care din diferite motive nu vor fi prezentaţi la comisia medico-militară conform zilelor stipulate
în grafic să fie prezentaţi începînd cu data de 26 septembrie 2012 pînă la data de 30 decembrie 2012 în
fiecare zi de marţi şi joi la ora 8.00
Anexa 2/1
la Decizia Consiliului raional,
nr.04-12 din 23 august 2012

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.

SARCINA
de încorporare a recruţilor din raionul Ialoveni in toamna-iarna 2012
Primăria
Numărul de recruţi chemaţi la comisie
Sarcina de încorporare
BARDAR
CĂRBUNA
CIGÎRLENI
COSTEŞTI
DĂNCENI
GANGURA
HANSCA
HOREŞTI
HORODCA
IALOVENI
M.MICI
MALCOCI
MOLEŞTI

152
41
94
580
100
81
38
153
32
588
176
112
128

4
1
2
14
3
2
1
4
1
14
4
3
4

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

NIMORENI
POJORENI
PUHOI
R.NOI
REZENI
SOCITENI
SURUCENI
ŢÎPALA
ULMU
VARATIC
VASIENI
ZÎMBRENI
Total

106
29
191
297
373
37
91
138
81
22
168
115
3923

2
1
4
7
9
1
2
3
2
1
4
3
96

DECIZIE nr.04-13 din 23 august 2012
Despre aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului pentru
activitate în sezonul rece 2012-2013
În scopul asigurării instituţiilor bugetare, a sferei sociale şi a populaţiei raionului cu resurse energetice şi
servicii comunale de calitate, creării unor condiţii favorabile de activitate în sezonul rece 2012-2013, luînd în
consideraţie prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.593 din 10.08.2012 ”Cu privire la măsurile de
pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2012-2013”, şi în
temeiul art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se ia act de nota informativă prezentată (anexa 1) şi se aprobă Planul de măsuri privind pregătirea
economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în sezonul rece 2012-2013 (anexa 2).
2.Se pune în sarcina Aparatului preşedintelui raionului, seviciilor publice din subordinea Consiliului raional să
asigure organizarea, monitorizarea şi controlul asupra pregătirilor către sezonul rece 2012-2013.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Nicolae Andronachi,
preşedintele raionului, care va prezenta, în cadrul şedinţelor Consiliului, note informative despre mersul realizării
prevederilor planului nominalizat.

DECIZIE nr.04-14 din 23 august 2012
Cu privire la aprobarea organigramei IMSP Spitalul raional Ialoveni
În temeiul Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii ocrotirii sănătăţii,
nr. 411-XIII din 28 martie1995, cu modificările efectuate prin Legea, nr. 173-XV din 10 aprilie 2003,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a IMSP Spitalul raional Ialoveni, aprobat prin Decizia Consiliului
raional, nr. 02-13 din 26.07.2007, având drept temei Adresarea Ministrului Sănătății, nr. 01-9/1709 din 30.07.2012 ,
în scopul consolidării serviciului spitalicesc şi îmbunătăţirii serviciilor medicale de calitate prestate populaţiei din
raion, utilizării raţionale a fondului de paturi spitaliceşti, Consiliul rational DECIDE:
1. Se aprobă organigrama IMSP Spitalul raional Ialoveni în formula, specificată în anexă, parte integrantă a
prezentei decizii.
2. Se ia act de faptul că structura fondului de paturi spitalicești include un număr total de 111 paturi după profil,
iar în structura asistenţei medicale spitaliceşti e inclusă și Secția consultativă.
3. Doamna Hanganu Lidia, directorul IMSP Spitalul raional:
- va ajusta structura subdiviziunilor instituţiei în conformitate cu formula aprobată prin prezenta decizie;

- va asigura utilizarea eficientă a fondului de paturi spitaliceşti în scopul realizării volumului şi calităţii serviciilor
medicale acordate populaţiei raionului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al
raionului.
5. Anexa nr. 5 a Deciziei Consiliului raional, nr. 04-20 din 06 decembrie 2007 se abrogă.

