DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI
ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA DIN 23 FEBRUARIE 2012
1. Cu privire la executarea bugetului raionului pentru anul 2011
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe
2. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul civil în primăvara-vara anului
2012
Informație –Anatolie Melenciuc, vicepreședinte al raionului
3.Cu privire la la rectificarea bugetului raional şi alocarea mijloacelor financiare
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe
4. Cu privire la aprobarea Programului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal şi listelor de
tarifiere ale IMSP CMF Ialoveni pentru anul 2012
Informație – Stelian Cucu, director CMF Ialoveni
5. Cu privire la aprobarea Programului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal şi listelor de
tarifiere ale IMSP Spitalul raional Ialoveni pentru anul 2012
Informație – Lidia Hanganu, director SR Ialoveni
6. Cu privire la aprobarea Programului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal şi listelor de
tarifiere ale IMSP CS Costești pentru anul 2012
Informație –Gheorghe Negru, director CS Costești
7. Cu privire la aprobarea Programului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal şi listelor de
tarifiere ale IMSP CS Horești pentru anul 2012
Informație –Anton Coval, director CS Horești
8. Cu privire la aprobarea Programului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal şi listelor de
tarifiere ale IMSP CS Văsieni pentru anul 2012
Informație –Alexei Petcu, director CS Văsieni
9. Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale Consiliului raional
10. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional în perioada martie- iunie 2012.
Informație –Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
11. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe
Informație – Nicolae Andronachi, președintele raionului
12. Cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru securitatea
circulației rutiere
Informație –Bivol Ștefan,vicepreședinte al raionului
13. Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2012
Informație – Balaur Ion, șef Agenția forței de muncă Ialoveni
14. Despre distribuirea mijloacelor financiare pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, reparaţie şi proiectare ale
obiectelor de menire social-culturală în anul 2012
Informație –Nicolae Andronachi, președinele raionului
15. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învățământului în raionul Ialoveni pentru anii 2012-2016
Informație – Ion Busuioc, șef Direcție generală învățământ, tineret, sport
16. Cu privire la acceptul transmiterii unor bunuri materiale
Informație – Nicolae Andronachi, președintele raionului
17. Cu privire la activitatea Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri în anul 2011
Informație – Ion Meșină, șeful Secției
18. Cu privire la corelarea bugetului raional
19. Cu privire la organizarea alimentației copiilor în Liceul ”P.Ștefănucă” Ialoveni
20. Cu privire la rectificarea bugetului raional
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe
21. Cu privire la darea în locațiune
Informație – Nicolae Andronachi, președintele raionului
22. Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren
Informație –Ecaterina Beșliu-Basoc, șefa Serviciului relații funciare și cadastru
23. Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe
24. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
Informație –Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului

Cu privire la executarea bugetului raionului și bugetului raional pentru anul 2011 (01-01)
Examinând raportul prezentat de Direcţia generală finanţe privind executarea bugetului raionului şi a bugetelor
primăriilor, satelor, comunelor şi oraşului Ialoveni pentru anul 2011, în temeiul propunerilor Comisiei planificare, finanţe şi buget,
în conformitate cu prevederile art.29 (p.4) al Legii privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, şi art. 43 al
Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă raportul privind executarea în anul 2011 a bugetului raionului și bugetului raional la capitolele venituri şi
cheltuieli (anexele 1-8).
2. Întru asigurarea premiselor şi condiţiilor optime pentru finanţarea în anul 2012 a instituţiilor bugetare din raion:
2.1.Direcţia generală finanţe va efectua, conform unui grafic, controale tematice asupra corectitudinii privind elaborarea
și executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile legislației și actelor normative în vigoare.
2.2. Se recomandă autorităţilor publice de nivelul întâi să asigure acumularea impozitelor şi taxelor locale
planificate, precum şi lichidarea datoriilor creditoare, să respecte normele de alimentare zilnică a preşcolarilor şi elevilor din
clasele primare, să asigure controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor financiare destinate întreţinerii instituţiilor publice
3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Nicolae Andronachi, preşedintele
raionului.
Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul civil în primăvara-vara
anului 2012 (01-02)
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 12 martie- 31 iulie 2012 pentru examinarea medico-militară a recruţilor din raion cu anii de
naștere 1985-1994 (prima jumătate a anului) 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 şi sarcina de încorporare în Forţele Armate ale Republicii Moldova pentru comunele,satele şi
or.Ialoveni în primăvara-vara anului 2012, conform anexelor 2 și 2-1.
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 legislației;
 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 pentru studierea dosarelor.
5. Se pune în sarcina Direcției generale învăpțământ, tineret, sport să delegeze un specialist psiholog în comisia
medico-militară de încorporare pentru perioada 12 martie- 31 iulie 2012.
6. Administrația IMSP Spitalul raional:
 va contribui la organizarea activității Comisiei medicale în Policlinica raională în perioada 12 martie- 31 iulie 2012 şi va
asigura utilajul medical necesar pentru activitatea comisiei;
 va asigura examenarea medicală suplimentară şi tratamentul recruţilor utilizînd spitalizarea lor atît în secţiile spitalului
raional, precum și în instituţiile republicane de profil, în caz de necesitate;
 va desemna un numărul necesar de asistente medicale care vor asista operativitatea în activitatea Comisiei.
7. Comisariatul 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 menținerea ordinii publice în zilele de expidiere 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 primăvara-vara anului 2012, precum și 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 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, șeful Secţiei administrativ- militare a raionului.

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
Nr.01-02 din 23 februarie 2012
I.Componenţa comisiei de recrutare- încorporare
Comisia de bază:
PreşedinteVicepreşedinți-

MELENCIUC Anatol, vicepreşedinte al raionului;
TABAC Veaceslav, șeful Secției administrativ-militare
MEREACRE Constantin, reprezentantul Serviciului Civil
POPENCO Tatiana,specialist, Secția administrativ-militară
ROŞIORU Zinaida,psiholog Aparatul președintelui raionului
BEREGOI Andrei,medic-internist, preşedintele comisiei
medico-militare
ALCAZ Andrei, adjunct al Comisarului de poliţie

SecretarMembri-

Comisia de rezervă:
VicepreşedinteSecretarMembri-

FRECĂUŢAN Iurie,specialist, Secția administrativ-militară
POPENCO Tatiana,specialist, Secția administrativ-militară
URSU Vasile, şef Secţie, Comisariatul de poliţie
COTLĂU Andrian,preşedinte, comisia 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
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
Otoloringolog – Vasile RUSU
Dermatolog – Vasile DIMITROV
Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
Nr.01-02 din 23 februarie 2012

„APROB”
_________________________
Nicolae Andronachi, Preşedintele
raionului Ialoveni

„COORDONAT”
_____________________
Lidia HANGANU, Directorul I.M.S.P.
Spitalul raional Ialoveni

GRAFICUL
prezentării recruţilor la comisia medico-militară de încorporare.
12.03.2012
1.Cigîrleni
2.Cărbuna
3.Gangura
4.Răzeni
15.03.2011
1.Ialoveni
2.Nimoreni
3.Pojăreni
20.03.2012
1.Suruceni
2.Văratic
3.Zîmbreni

13.03.2012
1.Bardar
2.Dănceni
3.Hansc
4.Horodca
19.03.2012
1.Moleşti
2.Ruseştii Noi
3.Sociteni
4.Puhoi
21.03.2012
1.Ţîpala
2.Ulmu
3.Văsieni

14.03.2012
1.Costeşti
2.Horeşti
3.Malcoci
4.Mileştii Mici

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 12 martie pînă la 31 iulie 2012 în fiecare zi de marţi sau joi, la ora 8.00.
Secretarul
Consiliului raional

Nicolae MEREACRE
Anexa nr.2/1
la Decizia Consiliului raional Ialoveni,
Nr.01-02 din 23 februarie 2012

„ APROB ”
____________________________
Nicolae Andronachi,
Preşedintele raionului Ialoveni
SARCINA
de încorporare a recruţilor din raionul Ialoveni în Forțele Armate ale RM,
în primăvara-vara anului 2012
Nr.
d/r

Primăria

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.

Bardar
Cărbuna
Cigîrleni
Costeşti
Dănceni
Gangura
Hansca
Horeşti
Horodca
Ialoveni
Mileștii Mici
Malcoci
Moleşti
Nimoreni
Pojoreni
Puhoi
Ruseștii Noi
Răzeni
Sociteni
Suruceni
Țîpala
Ulmu
Varatic
Vasieni
Zîmbreni
Total
Secretarul
Consiliului raional

Numărul de recruţi chemaţi la
comisie

Sarcina de
încorporare

149
58
89
682
99
70
37
179
29
615
171
112
126
111
36
195
348
399
42
82
150
78
37
187
111
4192

6
4
5
14
4
4
3
6
3
14
6
4
5
4
3
6
10
10
3
5
6
6
4
6
6
147

Nicolae MEREACRE

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (01-03)
Examinând documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii privind finanţele publice locale, nr.397XV din 16 octombrie 2003, art. 43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
1.Se alocă Consiliului raional suma de 128,2 mii lei, din Fondul de rezervă al bugetului raional, dintre care:
- 4,2 mii lei la procurarea insignelor pentru veteranii războiului pentru apărarea Independenței și Integrității teritoriale a
Republicii Moldova (locuitori ai raionului Ialoveni);
- 5,0 mii lei cu titlu de ajutior material familiei cet. Dilimarschi Gheorghe Ion din satul Văsieni, casa căreia a avut de suferit
pe urma calamităților naturale;
- 4,0 mii lei cu titlu de ajutor material familiei cet. Cara Parascovia Chiril din satul Piatra Albă, comuna Mileștii Mici, casa
căreia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 5,0 mii lei cu titlu de ajutor material familiei cet. Curnic Alexandru Dănilă din satul Văsieni, casa căreia a avut de suferit
pe urma unui incendiu;
- 5,0 mii lei cu titlu de ajutor material doamnei Tamara Balaur, specialist-coordonator în Serviciul arhivă, sumă necesară
la acoperirea parțială a cheltuielilor pentru o intervenție chirurgicală complicată;
- 5,0 mii lei cu titlu de ajutor material domnului Vasile Ungureanu, specialist principal în problemele sportului, sumă
necesară la acoperirea parțială a cheltuielilor penrtu o intervenție chirurgicală complicată;
-100,0 mii lei la procurarea amestecurilor adaptate pentru copiii aflați în alimentație artificială din familiile defavorizate,
dintre care:
-IMSP Centrul de Sănătate Costești
- 12,0 mii lei
-IMSP Centrul de Sănătate Horești
- 6,0 mii lei
-IMSP Centrul de Sănătate Văsieni
- 7,0 mii lei
-IMSP Centrul Medicilor de Familie Ialoveni
- 75,0 mii lei
2. Se alocă, din sursele planificate în bugetul raional pentru anul 2012, suma de 822,7 mii lei inclusiv:
2.1. Consiliului raional, suma de 415,0 mii lei, dintre care:
- 300,0 mii lei la procurarea unei unități de transport pentru necesitățile Aparatului președintelui raionului;
- 50,0 mii lei pentru finanțarea elaborării unui studiu de audit energetic la IMSP Spitalul raional Ialoveni;
- 65,0 mii lei la finanțarea în anul 2012 a unității de șef Direcție agricultură și alimentație;
2.2. Primăriilor orașului, satelor și comunelor din raion - 281,2 mii lei, cu titlu de ajutor unic veteranilor-participanți la
luptele pentru Integritatea și Independența Republicii Moldova, cu prilejul aniversării a 20-a de la începutul acțiunilor militare de
pe Nistru, conform tabelului anexat:
Primăria
Suma (mii lei)
Ialoveni
41,4
Bardar

-

20,6

Cărbuna

-

3,0

Cigărleni
Costeşti
Gangura
Dănceni

-

5,0
32,2
4,0
4,2

Hansca

-

3,6

Horăşti

-

12,4

Horodca
Malcoci
Mileştii Mici
Moleşti

-

0,4
11,4
15,4
10,4

Nimoreni

-

9,2

Pojăreni
Puhoi

-

1,4
26,4

Răzeni
Ruseştii Noi

-

13,6
15,6

Sociteni

-

5,2

Suruceni
Ţîpala

-

13,0
9,6

Ulmu
Varatic

-

3,6
2,4

Văsieni

-

7,8

Zîmbreni

-

9,4

Total:

-

281,2

2.3. Direcției generale învățământ, tineret, sport -126,5 mii lei pentru întreținerea și exploatarea, pe parcursul anului
2012, a unei unități de transport.
3.Se împuternicește președintele raionului și Direcția generală finanțe să identifice resurse financiare necesare la buna
organizare a activității grădiniței de copii nr.5 din orașul Ialoveni.
4.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu Racu, şef Direcţie generală finanţe,
doamna Angela Trofim, şefa Secţiei administrativ-financiare.
5.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Nicolae Andronachi,
Cu privire la aprobarea Planului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal ale IMSP CMF
Ialoveni pentru anul 2012 (01-04)
În conformitate cu prevedeile Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006, întru executarea
prevederilor Regulamentului IMSP CMF Ialoveni, aprobat prin Decizia Consiliului raional 07-02 din 29 decembrie 2010, în baza
informaţiei prezentate de directorul I.M.S.P CMF Ialoveni (domnul Stelian Cucu), Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă:
1.1. Planul de activitate al IMSP CMF Ialoveni pentru anul 2012 (anexa 1).
1.2 Devizul de venituri şi cheltuieli ale IMSP CMF Ialoveni pentru persoanele asigurate, contractate cu CNAM pe anul 2012
(anexa 2 )
1.3 Statele de personal ale IMSP CMF Ialoveni pentru anul 2012 (anexa 3).
2. Directorul IMSP CMF Ialoveni (domnul S.Cucu):
2.1.Va executa devizele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 asigurând respectarea numărului de unităţi de personal
aprobate, va încheia, modifica şi rezilia contracte pentru achiziţii de mărfuri şi servicii în conformitate cu prevederile
Regulamentului IMSP CMF Ialoveni şi ale legislaţiei în vigoare.
2.2. Va prezenta Consiliului de administrare spre aprobare rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea economicofinanciară a IMSP CMF Ialoveni pentru anul 2012.
3. Se împuterniceşte preşedintele raionului (domnul Nicolae Andronachi ) să semneze modificările devizelor de cheltuieli,
apărute pe parcursul anului (cu creştere), cât şi utilizarea fondului de rezervă al IMSP CMF Ialoveni, la apariţia acestuia,
prezentându-le spre aprobare Consiliului raional.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama domnului Nicolae Andronachi, preşedintele raionului.
Cu privire la aprobarea Planului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal ale IMSP
Spitalul raional Ialoveni pentru anul 2012 (01-05)
În conformitate cu prevedeile Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006, întru executarea
prevederilor p. 15 ( d, e) al Regulamentului IMSP Spitalul raional laloveni, aprobat prin Decizia Consiliului raional 07-02 din 29
decembrie 2010, în baza informaţiei prezentate de directorul I.M.S.P. Spitalul raional laloveni (dna L. Hanganu) Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă:
1.1. Planul de activitate a IMSP Spitalul raional Ialoveni pentru anul 2012 (anexa 1).
1.2. Programul de activitate al Consiliului Colegial Teritorial Ialoveni pentru anul 2012 (anexa nr.1|1)
1.2 Devizul de venituri şi cheltuieli ale IMSP Spitalul raional Ialoveni pentru persoanele asigurate, contractat cu CNAM pe
anul 2012 (anexa 2) şi pentru prestarea serviciilor medicale contra plată (anexa 3).
1.3 Schema de încadrare a personalului IMSP Spitalul raional pe anul 2012 (anexa 4)
2. Directorul IMSP Spitalul raional laloveni (dna L. Hanganu):
2.1.Va executa devizele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 asigurând respectarea numărului de unităţi de personal
aprobate, va încheia, modifica şi rezilia contracte pentru achiziţii de mărfuri şi servicii în conformitate cu prevederile
Regulamentului IMSP Spitalul raional Ialoveni şi ale legislaţiei în vigoare.
2.2. Va prezenta Consiliului de administrare spre aprobare rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea economicofinanciară a IMSP Spitalul raional laloveni pentru anul 2012.
3. Se împuterniceşte preşedintele raionului (dl N.Andronachi ) să semneze modificările devizelor de cheltuieli, apărute pe
parcursul anului (cu creştere), cât şi utilizarea fondului de rezervă al IMSP Spitalul raional laloveni, la apariţia acestuia,
prezentându-le spre aprobare Consiliului raional.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama domnului Nicolae Andronachi, preşedintele raionului.

Cu privire la aprobarea Programului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal ale IMSP
CS Costești pentru anul 2012 (01-06)
În conformitate cu prevedeile Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006, întru executarea
prevederilor Regulamentului IMSP CS, aprobat prin Decizia Consiliului raional 07-02 din 29 decembrie 2010 în baza informaţiei
prezentate de directorul I.M.S.P CS Costești (dnl G. Negru) Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă:
1.1. Planul de activitate al IMSP CS Costești pentru anul 2012 (anexa 1).
1.2 Devizul de venituri şi cheltuieli ale IMSP CS Costești pentru persoanele asigurate, contractate cu CNAM pe anul 2012
(anexa 2)
1.3 Statele de personal ale IMSP CS Costești pentru anul 2012 (anexa 3)
2. Directorul IMSP CS Costești (dnl Gh.Negru):
2.1.Va executa devizele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 asigurând respectarea numărului de unităţi de personal
aprobate, va încheia, modifica şi rezilia contracte pentru achiziţii de mărfuri şi servicii în conformitate cu prevederile
Regulamentului IMSP CS Costești şi ale legislaţiei în vigoare.
2.2. Va prezenta Consiliului de administrare spre aprobare rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea economicofinanciară a IMSP CS Costești pentru anul 2012.
3. Se împuterniceşte preşedintele raionului (dl N.Andronachi ) să semneze
modificările devizelor de cheltuieli, apărute pe parcursul anului (cu creştere), cât şi utilizarea fondului de rezervă al IMSP CS
Costești, la apariţia acestuia, prezentându-le spre aprobare Consiliului raional.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui N.Andronachi, preşedintele raionului.
Cu privire la aprobarea Planului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal ale IMSP CS
Horești pentru anul 2012 (01-07)
În conformitate cu prevedeile Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006, întru executarea
prevederilor Regulamentului IMSP CS, aprobat prin Decizia Consiliului raional 07-02 din 29 decembrie 2010 în baza informaţiei
prezentate de directorul-interimar al I.M.S.P CS Horești (dnl A.Covali), în conformitate cu Legea privind administraţia publică
locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă:
1.1. Planul de activitate al IMSP CS Horești pentru anul 2012 (anexa 1).
1.2 Devizul de venituri şi cheltuieli ale IMSP CS Horești pentru persoanele asigurate, contractate cu CNAM pe anul 2012
(anexa 2)
1.3 Statele de personal ale IMSP CS Horești pentru anul 2012 (anexa 3)
2. Directorul IMSP CS Horești (dnl A.Coval):
2.1.Va executa devizele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 asigurând respectarea numărului de unităţi de personal
aprobate, va încheia, modifica şi rezilia contracte pentru achiziţii de mărfuri şi servicii în conformitate cu prevederile
Regulamentului IMSP CS Horești şi ale legislaţiei în vigoare.
2.2. Va prezenta Consiliului de administrare spre aprobare rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea economicofinanciară a IMSP CS Horești pentru anul 2012.
3. Se împuterniceşte preşedintele raionului (dl N.Andronachi ) să semneze
modificările devizelor de cheltuieli, apărute pe parcursul anului (cu creştere), cât şi utilizarea fondului de rezervă al IMSP CS
Horești, la apariţia acestuia, prezentându-le spre aprobare Consiliului raional.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui N.Andronachi, preşedintele raionului.

Cu privire la aprobarea Planului de activitate, devizului de venituri şi cheltuieli, statelor de personal ale IMSP CS
Văsieni pentru anul 2012 (01-08)

În conformitate cu prevedeile Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006, întru executarea
prevederilor Regulamentului IMSP CS Văsieni, aprobat prin Decizia Consiliului raional 04-04 din 17 mai 2011, în baza informaţiei
prezentate de directorul I.M.S.P CS Văsieni (dl A.Petcu), în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală, nr.436XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă:
1.1. Planul de activitate al IMSP CS Văsieni pentru anul 2012 (anexa 1).
1.2 Devizul de venituri şi cheltuieli ale IMSP CS Văsieni pentru persoanele asigurate, contractate cu CNAM pe anul 2012
(anexa 2)
1.3 Statele de personal ale IMSP CS Văsieni pentru anul 2012 (anexa 3)
2. Directorul IMSP CS Văsieni (dnl A.Petcu):
2.1.Va executa devizele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 asigurând respectarea numărului de unităţi de personal
aprobate, va încheia, modifica şi rezilia contracte pentru achiziţii de mărfuri şi servicii în conformitate cu prevederile
Regulamentului IMSP CS Văsieni şi ale legislaţiei în vigoare.
2.2. Va prezenta Consiliului de administrare spre aprobare rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea economicofinanciară a IMSP CS Văsieni pentru anul 2012.
3. Se împuterniceşte preşedintele raionului (dl N.Andronachi ) să semneze
modificările devizelor de cheltuieli, apărute pe parcursul anului (cu creştere), cât şi utilizarea fondului de rezervă al IMSP CS
Văsieni, la apariţia acestuia, prezentându-le spre aprobare Consiliului raional.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui N.Andronachi, preşedintele raionului.
Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale Consiliului raional (01-09)
Examinând demersurile prezentate și în conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind adsministrația publică locală, nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se opereaază modificări în unele de cizii ale Consiliului raional, după cum urmează:
1.1.Punctul 6 al Regulamentuilui de organizare și funcționare a Fondului local de susținere sociașă a populației, aprobat
prin Decizia Consiliului raional, nr. 03-11 din 30 iulie 2003 se suplimentează cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:
”d)acordarea de ajutoare materiale foștilor deportați și deținuți politici – către 6 iulie, data comemorării deportărilor în masă din
Republica Moldova”.
1.2. Punctul 9 al Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru călătorii în mijloacele de transport,
aprobat prin Decizia Consiliului raional, nr.05-07 din 30 octombrie 2003, se suplimentează cu un nou alineat, care va avea
următul conținut: ” - în cazul, când persoana nu-și ridică compensația, fără motiv întemeiat, timp de un an de zile”.
1.3. Punctul 1 al Deciziei Consiliului raional, nr.06-02 din 29 decembrie 2011 ”Cu privire la repartizarea unui sector de teren
pentru construcții” va avea următorul conținut: ”1.Se formează prin separare sectorul de teren cu suprafața de 0,08 ha, din
totalul de 1,0492 ha (nr. cadastral 5501213498), teren aferent al Școlii speciale-internat Ialoveni (proprietate a Consiliului raional
Ialoveni) pentru construcția unei ”Case comunitare”.
1.4. Anexa 1 la Decizia Consiliului raional, nr.05-17 din 30 noiembrie 2006, va avea următorul conținut:
COMPONENŢA CONSUILIULUI ARHITECTURAL-URBANISTIC
AL RAIONULUI IALOVENI
Preşedinte –
CAZAC Claudia, arhitect-şef al raionului
Secretar –
STOG Sergiu, arhitect-şef al oraşului Ialoveni
Membri –
MEȘINĂ Ion, șeful Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri
ISTRATIEV Victor, şef Agenţie ecologică, consilier raional
GABDRABUR Victor, consilier raional
CERBUȘCA Serghei, consilier raional
VÂRTOSU Vasile, consilier raional
FRUNZĂ Mihail, medic-şef CSP Ialoveni
BEȘLIU_BASOC Ecaterina, șefa Serviciului relații funciare, cadastru
BODRUG Vasile, şef Secţie situaţii excepţionale
GOITU Victor, șeful Biroului de proiectări
STICI Marcel, arhitect, Biroul de proiectări
STĂNILĂ Dumitru, inspector, Inspecţia de Stat în construcţii
Primarul localităţii respective (după caz)
Reprezentantul Consiliului local respectiv (după caz)
1.5. Punctele 4 și 5 (Capitolul I), și p.5 (Capitolul II) ale Regulamentului privind acordarea de burse ale Consiliului raional
pentru elevii din raion, aprobat prin decizia Consiliului raional, nr. 06-04 din 07 decembrie 2010, se expun în nouă redacție, după
cum urmează:
” Capitolul I. 4.Bursierii beneficiază de bursă raională pentru o perioadă de un an de studii (2 semestre) şi pot fi deţinătorii
ei în mod repetat.
5.Valoarea lunară a bursei se stabileşte în sumă de 200 lei (200 x 9 =1800 lei).
Capitolul II. 5.Bursele vor fi acordate la finele anului şcolar, pentru 50 de copii, conform proporţiei 40+5+5 (învăţământ +
sport + arte)”.

1.6. În anexa Deciziei Consiliului raional, nr.05-16 din 15 decembrie 2011 (Numărul-limită al automobilelor de serviciu și
parcursul-limită anual pentru un autoturism), la poziția a 5-a (Direcția generală învățământ, tineret,sport) cifrele ”1” și ”24” se
substituie cu cifrele ”3” și respectiv, ”54”.
1.7. În Punctul 1 al Deciziei Consiliului raional, nr.02-08 din 28 iulie 2011 (Cu privire la confirmarea componenței Comisiei
raionale pentru ajutoarele umanitare), textul ”Mereacre Constantin, specialist principal pentru problemele protecției civile” se
substituie cu textul ”Gorea Gheorghe, specialist principal în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități, Secția asistență
socială și protecție a familiei”.
1.8. Decizia Consiliului raional, nr.05-07 din 5 august 2010 (Cu privire la tranferarea Liceului Teoretic Costeşti la finanţare
din bugetul primăriei locale) se completează cu subpunctul 1, care va avea următorul conținut: ”Se stabilește că, începând cu
1.01.2011, codul fiscal al Liceului – 33294242 se lichidează, iar toate soldurile se transferă la contul primăriei Costești”.
1.9. Punctul 3 al Deciziei, nr. 05-25 din 15 decembrie 2012 („Cu privire la iniţierea parteneriatului public-privat”) se
suplimentează cu textul:
”Gîndea Tudor, specialist principal, Secţia economie
Reprezentantul Agenţiei Proprietăţii Publice (la solicitare)”
2. Decizia se comunică serviciilor publice descentralizate din raion.

Cu privire la aprobarea Programul de activitate a Consiliului raional
pentru pentru perioada martie-mai 2012 (01-10)
Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional pentru perioada martie-mai 2012, conform anexei.
2.Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor subdiviziunilor Consiliului raional.
Anexă
la Decizia Consiliului raional
nr. 01-10 din 23.02. 2012

Data

17
mai

Martie
,aprilie
, mai

P R O G R AM D E A C T I V I T A T E
a Consiliului raional Ialoveni pentru perioada martie – mai 2012
Specificarea chestiunii
I. Şedinţa Consiliului raional
1. Despre organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2012
2. Infirmație despre activitatea Secţiei economie desfăşurată pe parcursul anului 2011
şi primul trimestru al anului 2012
3. Informație despre activitatea Secţiei cultură desfăşurată pe parcursul anului 2011 şi
primul trimestru al anului 2012
4. Informație despre aprovizionarea cu apă potabilă a localităților raionului
II. Activităţi nietodico-organizatorice
Seminare de instruire a secretarilor consiliilor locale

Responsabil de
pregătire
O comisie specială
Secția economie
Secția cultură
Secția construcții
Secţia administraţie
publică

Martie
,aprilie
, mai

Şedinţe de lucru cu participarea primarilor, conducătorilor serviciilor desconcentrate din
raion

Secţia administraţie
publică

Aprilie
, mai

Organizarea şi desfăşurarea bilunarului de înverzire, salubrizare şi amenajare a
localităţilor raionului

Direcţia agricultură şi
alimentaţie

Aprilie

Concurs raional al formaţiilor artistice de amatori consacrat Sfintelor sărbători de Paşti

Secţia cultură

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe (01-11)
În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu
modificările și completările ulterioare, lit. a), alin. (1), art. 6 și lit.c), alin. (1), art. 14, ale Legii, nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 43 și 77 ale Legii privind
administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:

1.Se transmite de la Direcția generală învățămînt, tineret și sport, în gestiune economică primăriei comunei Țâpala
autobuzul de marcă PAZ–4234–70, anul fabricării 2010, caroseria XIM 4234 KV A0000980, modelul și nr. motorului D245, 9EZ
553273;
2.Se stabilește că primăria Țâpala:
- va utiliza autobuzul în exclusivitate pentru necesitățile instituțiilor educaționale din teritoriul comunei;
- va amenaja stații de așteptare pentru copii.
3.Se transmite de la școala-internat pentru copii cu dificultăți locomotorii în gestiune economică Direcției generale
învățămînt, tineret și sport Ialoveni autoturismul de marca “Școda Octavia” Combi Classic, 74/5 KW, 1595 cm3, caroseria nr.
TMBJK01U732697336, motor AKL nr. 92358 emis în anul 2001.
4. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează Ion Busuioc, șeful Direcției generale învățămînt,
tineret, sport, Ilie Castraveț, primarul comunei Țîpala, Nina Mîra, director-interimar școala-internat Ialoveni.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul Nicolae Andronachi, președintele raionului.
Cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni privind implementarea
Strategiei naționale pentru securitatea circulației rutiere (01-12)
În temeiul art.5 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier , cu modificările ulterioare, în
scopul realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1214 din 27 decembrie 2010 “Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale
pentru siguranţă rutieră”, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 972 din 21 decembrie 2011 cu privire la aprobarea Planului
de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru siguranța rutieră, art. 43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea în raion a Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră (se
anexează).
2. Serviciile publice descentralizate din teritoriul raionului, în comun cu autoritățile publice locale de nivelul intâi,
Comisariatul raional de poliție, agenții economici vor întreprinde măsurile necesare pentru a asigura implementarea prevederilor
Planului menţionat.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Comisiei rationale pentru securitatea circulaţiei
rutiere.
4. Se abrogă Decizia Consiliului raional, nr. 01-14 din 3 martie 2011 ”Cu privire la aprobarea planului de acţiuni pentru
redresarea situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier”.
Despre distribuirea mijloacelor financiare pentru finanţarea în anul 2012 a lucrărilor de construcţie, reparaţie şi proiectare a
obiectivlor de menire social-culturală (01-14)
Examinând demersurile primăriilor, serviciilor publice raionale, în temeiul Deciziei Consiliului raional, nr.05-08 din 15
decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea bugetului raional și bugetul raionului pentru anul 2012 în lectura a doua”, în
conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2012, nr.282 din 27 decembrie 2011, Legii privind administrația
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se distribuie suma de 18 882,0 mii lei (inclusiv din bugetul de stat – 5 560,0 mii lei; din bugetul raional – 13 322,0
mii lei, dintre care: 2 235,0 mii lei- din Soldul disponibil, din Fondul reparațiilor capitale – 8 007,0 mii lei, din Fondul de
rezervă – 3 080,0 mii lei și) pentru finanțarea lucrărilor de construcții, reparaţii capitale și proiectare a obiectivelor de menire
social-culturală din raion, conform anexei.
2. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu Racu, şef Direcţie generală
finanţe, Angela Trofim, şef Secţie administrativ-financiară, Ion Meșină, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, șefii
serviciilor publice raionale, primarii oraşului, satelor (comunelor), ordonatorii de credite.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Nicolae Andronachi, preşedintele
raionului.

Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învățământului în raionul Ialoveni pentru anii 20122016 (01-15)
În conformitate cu Strategia Națională ”Educație pentru toți”, Planul de Acțiuni privind reforma sistemului
rezidențial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, Planul Național de Acțiuni pentru implementarea reformei structurale
în educație (2011-2013), Programul de dezvoltare strategică a Ministerului Educației pentru anii 2012-2014 și Programul

de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, art.43 al Legii privind administrație
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Programul de dezvoltare a învățământului în raionul Ialoveni pentru anii 2012-2016, conform
anexei.
2. Direcția generală învățământ, tineret, sport va asigura realizarea prevederilor Programului și va prezenta
anual Consiliului raional note informative privind mersul îndeplinirii obiectivelor schițate.
3. Contorolul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Anatolie Melenciuc, vicepreședinte al raionului.
4.Decizia se comunică autorităților publice de nivelul întâi, serviciilor publice desconcentrate și descentralizate
din teritoriul raionului.
Cu privire la acceptul transmiterii unor bunuri material (01-16)
În conformitate cu prevederile art.43 și 77 ale Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.
859-866 din Codul Civil al Republicii Moldova, având drept temei Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni, nr.02-23 din 09
februarie 2012, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea edificiului Clubului sportiv ”Voinicel” de la balanța ÎM ”Gospodăria communal-locativă Ialoveni”
la balanța Consiliului raional.
2. Edificiul Clubului sportiv ”Voinicel” se transmite în comodat Școlii sportive pentru copii și tineret a raionului Ialoveni.
3. Doamna Angela Trofim, şefa Secţiei administrativ-financiare, şi Liliana Golban, consultant-jurist, se desemnează
responsabile de executarea prezentei decizii, care vor perfecta contractul de locațiune, conform legislației și actelor normative în
vigoare.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Nicolae Andronachi, preşedintele raionului.
Cu privire la activitatea Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri
în anul 2011 (01-17)
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se ia act de nota informativă prezentată (anexa).
2. Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri (I.Meșină):
- va continua activitatea în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare și va înainta propuneri concrete în
privința ameliorării situației în domeniu din teritoriul raionului;
- va asigura conlucrarea eficientă cu primăriile localităţilor, agenţii economici de profil întru însuşirea calitativă şi deplină a
mijloacelor financiare alocate pentru construcţia şi reparaţia obiectelor de menire social – culturală, efectuarea lucrărilor de
gazificare a localităţilor, construcţia şi reconstrucţia apeductelor, sistemelor de canalizare a apelor uzate, construcţia, repararea
şi întreţinerea drumurilor publice;
- va acorda, la necesitate, ajutor metodic primăriilor în organizarea întreprinderilor sub orice formă organizatorică pentru
acordarea serviciilor în aprovizionarea cu apă potabilă şi canalizarea apelor uzate;
- va susține inţiativele primăriilor îndreptate spre îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi trai a populaţiei, avînd în vedere
lărgirea spectrului de servicii comunale
3. Controlul asupra executării deciziei îl va asigura domnul Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
Cu privire la corelarea bugetului raional și bugetului raionului pe anul 2012 (01-18)
În temeiul Legii Bugetului de Stat pe anul 2012, nr.282 din 27 decembrie 2012, art.43 al Legii privind administrație publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se efectuează corelarea bugetului raional și bugetului raionului pe anul 2012, în acest sens operându-se modificări în
unele decizii, și anexe la ele. ale Consiliului raional, după cum urmează:
2. În Decizia, nr.05-02 din 15 decembrie 2011 ( Cu privire la aprobarea bugetului raionului și bugetului raional pentru anul
2012 în prima lectură):
- la p.1 cifrele 210 314,3 și 210 549,3 se substituie cu cifrele 212 374, 3 și , respectiv, 212 609,3;
- la p. 2 cifrele 178 982,9 (identice la venituri și cheltuieli) se substituie cu cifrele 181 042,9;
3. În p. 4 al Deciziei, nr.05-08 din 15 decembrie 2011 (Cu privire la aprobarea bugetului raionului și bugetului raional pentru
anul 2012 în lectura a doua) cifrele 155 720,0 și 3 500,0 se substituie cu cifrele 157 780,0 și , respectiv, 5 560,0.
4. În Anexa 1 a Deciziei 05-08 din 15 decembrie 2011 (Veniturile bugetului raionului pentru anul 2012):
- la Capitolul IX (Transferuri) cifrele 158 145,3 și 155 720,0 se substituie cu cfrele 160 205,3 și, respectiv, 157 780,0; la
poziția 9.2. (Transferuri pentru investiții capitale de la bugetul de stat) cifra 3 500,0 se substituie cu cifra 5 560,0;
- la poziția 10 (Total general venituri) cifrele 210 314,3 și 200 938,0 se substituie cu cifrele 212 374,3 și, respectiv,
202 998,0.
5. În Anexa 1-a la Decizia 05-08 din 15 decembrie 2011 (Cheltuielile bugetului raionului pentru anul 2012):
-la p. 1 (Serviciile de stat cu destinație specială) cifrele 13 959,6 și 13 919,6 se substituie cu cifrele 14 459,6 și, respectiv,
14 419,6.
- la p.6 (Învățământul) cifrele 144 483,7 și 140 874,3 se substituie cu cifrele 145 523,7 și, respectiv, 141 914,3;

- la p.8 (Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret) cifrele 13 819,5 și 13 767,1 se substituie cu cifrele 14 449,5 și,
respectiv, 14 397,1;
- la p.9 (Ocrotirea sănătății) cifra 260,0 se substituie cu cifra 360,0;
- la p.14 (Gospodăria drumurilor) cifra 2 651,0 se substituie cu cifra 5 471,0;
- la p.15 (Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a locuințelor ) cifrele 9 200,7 și 7 272,5 se substituie cu cifrele
6 060,7 și, respectiv, 4 132,5;
- p.16 (Complexul pentru combustibil și energie) se completează cu cifra 110,0;
- la poziția ”Total general” cifrele 210 549,3 și 201 173,0 se substituie cu cifrele 212 609,3 și, respectiv, 203 233,0.
6 În Anexa 2 a Deciziei 05-08 din 15 decembrie 2011 (Veniturile bugetului raional pentru anul 2012):
6.1. La Capitolul VII (Transferuri):
- cifrele 158 145,3 și 155 720,0 se substituie cu cifrele 160 205,3 și, respectiv, 157 780,0;
- la subp.7.2. (Transferuri pentru cheltuieli capitale de la bugetul de stat) cifra 3 500,0 se substituie cu cifra 5 560,0;
- la poziția ”Total general venituri” cifrele 178 982,9 și 175 176,6 se substituie cu cifrele 181 042,9 și, respectiv, 177 236,6 .
6.2. La Compartimentuil ”Cheltuieli”:
- la p.1. ( Serviciile de stat cu destinație specială) cifrele 3 998,2 și 3 958,2 se substituie cu cifrele 4 498,2 și, respectiv,
4 458,2;
- la p.6. (Învățământul, inclusiv investițiile bugetului de stat) cifra 22 779,5 se substituie cu cifra 23 819,5;
- la p.8 (Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret) cifrele 4 368,0 și 4 348,0 se substituie cu cifrele 4 998,0 și,
respectiv, 4 978,0;
- la p. 9 ( Ocrotirea sănătății) cifra 260,0 se substituie cu cifra 360,0;
- la p.14 (Gospodăria drumurilor) cifra 2 651,0 se substituie cu cifra 5 471,0;
- la p.15 (Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a locuințelor ) cifra 3 900,0 se substituie cu cifra 760,0;
- p.16 (Complexul pentru combustibil și energie) se completează cu cifra 110,0;
- la poziția ”Total general” cifrele 178 982,9 și 175 176,6 se substituie cu cifrele 181 042,9 și, respectiv, 177 236,6.
7. Domnul Valeriu Racu, șef Direcție generală finanțe, se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii.
8. Controul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Nicolae Andronachi, președintele raionului.
Cu privire la organizarea alimentației copiilor
în Liceul ”P.Ștefănucă” Ialoveni (01-19)
Examinând Demersul administrației Liceului Teoretic ”P.Ștefănucă” Ialoveni, nr. 25 din 19 ianuarie 2012, Procesul-verbal al
ședinței Comitetului părintesc din Liceu, nr. 3 din 12 ianuarie 2012, în conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind
administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se permite organizarea, la solicitarea părinților, a alimentației copiilor din clasele V-XII ale Liceului Teoretic ”P.Ștefănucă”
Ialoveni.
2. Administrația Liceului va deschide un cont bancar special pentru acumularea mijloacelor bănești, ce vor fi direcționate la
organizarea alimentației copiilor.
3. Domnul Valeriu Racu, șef Direcție generală finanțe, se desemnează responsabil de controlul asupra executării prezentei
decizii.
4. Decizia se comunică administrației Liceului Teoretic ”P.Ștefănucă” Ialoveni.
Cu privire la rectificarea bugetului raional (01-20)
Examinând demersurile prezentate, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii privind finanțele publice locale, nr.397-XV din
16.10.2003, cu modificările ulterioare, art 43 al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se permite utilizarea, pentru cheltuieli curente, a mijloacelor financiare acumulate în soldul bugetului raional la finele anului
2011 la compartimentul ”Mijloace speciale”, în sumă de 23 711,14 lei, după cum urmează:
1.1. Comisariatul raional de poliție - 983,17 lei;
1.2. Direcția generală învățământ,tineret, sport – 1 170,75 lei;
1.3. Secția asistență socială și protecție a familiei – 21 557,22 lei.
2. Se permite utilizarea, pentru acordarea de ajutoare materiale, de către Secția asistență socială a soldului în mărime de
8 324,98 lei, prin intermediul Fondului local de susținere socială a populației.
3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu Racu, şef Direcţie generală finanţe.
4.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Nicolae Andronachi, preşedintele raionului.

Cu privire la darea în locaţiune
Examinând Demersul primăriei orașului Ialoveni, nr.38 din 27 ianuarie 2012, în conformitate cu prevederile art. 43. (1)
lit.d), art.77, ale Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.876 Cod Civil al Republicii
Moldova, art.13 (3) al Legii Bugetului de stat pe anul 2012, nr.282 din 27.12.2011, Consiliul raional DECIDE:

1. Se permite darea în locaţiune a încăperilor de la etajele I și II ale căminului școlii speciale-internat din str. Alexandru
cel Bun,4, orașul Ialoveni, pentru necesităţi de serviciu ale Bibliotecii orăşeneşti „Petre Ştefănucă” și Școlii de artă din orașul
Ialoveni.
2. Doamna Angela Trofim, şefa Secţiei administrativ-financiare, şi Liliana Golban, consultant-jurist, se desemnează
responsabile de executarea prezentei decizii, care vor perfecta contractul de locațiune, conform legislației și actelor normative în
vigoare.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Andronachi Nicolae, președintele raionului.

Cu privire la modificarea categoriei
de destinaţie a unui teren
Examinând materialele de modificare a categoriei de destinaţie a terenului proprietate publică a orașului Ialoveni, în
scopul proiectării și creării unui Parc industrial «International Industrial Park», întocmite de Î.S. « Institutul de Proiectări pentru
Organizarea Teritoriului», decizia Consiliului orășenesc Ialoveni, nr. 02-04 din 09 februarie 2012, avizul pozitiv al serviciilor
raionale de profil, şi în temeiul art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi art.15 al Codului
funciar, Legii nr.182 din 15 iulie 2010, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă modificarea categoriei de destinaţie a terenului agricol proprietate publică a orașului Ialoveni, în scopul
proiectării și creării unui Parc industrial «International Industrial Park» amplasat în extravilanul orașului Ialoveni, cu suprafața
totală de 5,4291 ha.
2. Se ia act de faptul că cheltuielile de producție agricolă sunt calculate de pe toată suprafața (5,4291 ha) în sumă de 4
855 245,00 lei în conformitate cu prevederile Legii, nr. 1308-XIII din 25.07.1997, dar în conformitate cu prevederile Legii nr.182
din 15.07.2010, art.12, lit. «a», parcurile industriale sunt scutite de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor
din circuitul agricol.
3. Decizia se prezintă spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol Ștefan, vicepreședintele raionului.

Cu privire la redirecționarea mijloacelor financiare (01-23)
În scopul asisgurării activității Casei Comunitare Hansca, Instituție Publică instituită prin Decizia Consiliului raional, nr.
05-01 din 15 decembrie 2011, în conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se redirecționează suma de 244,3 mii lei, prevăzută Secției asistență socială și protrecție a familiei în bugetul raional
pentru anul 2012, conform deciziei Consiliului raional, nr. 05-08 din 15 decembrie 2012 ” Cu privire la aprobarea bugetului
raionului pentru anul 2012 în lectura a doua”, la finanțarea necesităților Instituției Publice ”Casa Comunitară” Hansca”.
2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe.
3. Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Andronachi Nicolae, președintele raionului.
Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu (01-24)
În conformitate cu prevederile art.62, alin.1, lit.(d), al Legii privind funcția publică și statutul funcționarului public, nr. 158-XVI
din 04 iulie 2008, art.43 al Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se ia act de încetarea raporturilor de serviciu cu domnul Căpățină Grigore, șef Secție economie, din data de 1 martie
2012.
2. Se declară vacanța funcției de șef Secție economie din data de 1 martie 2012.
3. Secția administrativ-financiară va acorda funcționarului public nominalizat, la cererea lui scrisă, o indemnizaţie unică în
proporţie de 50% din salariul funcţiei stabilit pe funcţia deţinută pentru fiecare an complet de activitate în serviciul public, potrivit
prevederilor art.42 al Legii privind funcția publică și statutul funcționarului public, nr. 158-XVI din 04 iulie 2008.
4. Comisia de concurs, instituită prin Decizia Consiliului raional, nr.02-03 din 28 iulie 2011 va organiza concursul pentru
suplinirea funcției vacante de șef Secție economie în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare.
5. Decizia se aduce la cunoștința persoanei vizate.

Preşedintele şedinţei Lilian POPESCU
Secretarul Consiliului raional Nicolae MEREACRE

