Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale subdiviziunilor
Consiliului raional Ialoveni (02-01)
În conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr.155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea
Clasificatorului unic al funcţiilor publice, art.43 al Legii privind administrația publică locală,
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 1001 din
26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova, nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă structura și efectivul-limită ale subdiviziunilor Consiuliului raional Ialoveni,
conform anexelor.
2. Decizia se comunică Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.
3. Decizia Consiliului raional, nr.02-01 din 11 iulie 2003 ”Cu privire la organigrama şi
statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale subdiviziunilor
subordonate Consiliului raional Ialoveni” cu modificările ulterioarte, se abrogă.

Cu privire la numirea în funcţie a şefului Secţiei Economie (02-02)
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 27,28,29,30 şi 31 ale Legii privind funcţia publică şi
statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008, avînd drept temei Procesul-verbal
al şedinţei Comisiei de concurs din 12 aprilie 2012 (Comisie instituită prin Decizia
Consiliului raional nr. 02/03 din 28 iulie 2011), Consiliul raional DECIDE:
1. Doamna Viorica Podubnii se numeşte în funcţia de şef al Secţiei Economie, cu
stabilirea perioadei de probă de 6 luni.
2. Se desemnează, domnul Ştefan Bivol, viecepreşedinte al raionului, în calitate
de mentor.
3. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate şi Oficiului Teritorial Chişinău
al Cancelariei de Stat.

Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale Consiliului raional (02-03)
Examinând demersurile prezentate și în conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
Se operează modificări în unele decizii ale Consiliului raional, după um urmează:
1.În pct.2 al Deciziei nr.05-25 din 15 decembrie 2011 ” Cu privire la inițierea parteneriatului publicprivat” textul ” reconstrucția blocului locativ nefinalizat cu 25 apartamente” se substituie cu textul
”Parteneriat Public Privat: construcția blocului locativ cu menire socială pentru tinerii specialiști din cadrul
Consiliului raional Ialoveni”.

2. În Anexa 5. În decizia Consiliului raional, nr. 01-14 din 23 februarie 2012 (Distribuirea mijloacelor
planificate în buget pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, reparaţie şi proiectare ale obiectelor de
menire social-culturală în anul 2012), se operează următoarele modificări:
2.1. La compartimentul 10 (Horodca) textul ”Reparaţia capitală a bibliotecii publice şi cantinei sociale250,0 mii lei” se substituie cu textul ”1. Renovarea și instalarea iluminării străzilor – 105,0 mii lei. 2.
Proiectarea curățirii râului Botna – 45,2 mii lei. 3. Reparația capitală a bibliotecii publice şi cantinei sociale98,8 mii lei”.
2.2. La compartimentul 8 (Hansca) textul ”2. Proiectarea reparaţiei şi construcţiei cu supraetajare a
blocului ,,B” pentru amplasarea gradiniţei de copii – 100,0 mii lei” se substituie cu textul ”Reparația capitală
a cantinei gimnaziului – 100,0 mii lei”
2.3 La compartimentul 27 (Serviciile desconcentrate) textul ”1. IMSP CMF Ialoveni: Lucrări de reparaţie
a edificiului OS Pojăreni (datorii) – 65.0 mii lei) se exclude.
2.4. La compartimentul 14 (Pojăreni) se include un nou punct 3, cu următorul conținut: ”3. Reparația
punctului medcal din localitate – 65,0 mii lei”.
2.5.La compartimentul 1 (Consiliul raional):
2.5.1. Pnt. 5 va avea următorul conținut :Protopopiatul Ialoveni: a) Biser. Sf. Arh. Mih. și Gavriil –
30,o mii lei; b) ”Biserica ”Acop. Maicii Domnului”, s.Văratic – 10,0 mii lei; c) ”Biserica ”Acop. Maicii
Domnului”, s.Cigârleni – 10,0 mii lei; d)) Biserica ”Sf. Arh. Mih. și Gavriil”, s.Cărbuna – 10,0 mii lei; e)
Biserica Sf. Ioan Teologul, s. Mileștii Noi – 10,0 mii lei.
2.5.2. Punctele 9, 12, 13 și 14 se exclud.
3. În alin.1, p.2 al deciziei nr. 05-24 din 15 decembrie 2011 ”Cu privire la examinarea cererii cet.
Butnaru Vasile” textul ”01 febriarie 2012” se substituie cu textul ”01 iunie 2012”.
4. În subp.1.5. al Anexei la Decizia Consiliului raional nr.04-12 din 07 octombrie 2004 (Statutul
Întreprinderii municipale Biroul de proiectare şi prestări de servicii din Ialoveni) cifra 45 se substituie cu cifra
33.

Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor
în sezonul estival 2012 (02-04)
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 262 din 26 aprilie 2012 “Cu
privire la organizarea odihnei şi întremării sănătății copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2012”, examinând
informaţia prezentată, în scopul bunei organizări a odihnei şi întremării copiilor în sezonul estival 2012, în
temeiul Deciziei Consiliului raional nr. 05/08 din 15 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea bugetului raionului
pentru anul 2012 în lectura a doua”, Consiliul raional DECIDE:
1. Se instituie Comisia raională pentru organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul
estival 2012, în următoarea componenţă:
Preşedinte
Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului
Vicepreşedinte
Busuioc Ion, şef Direcţie generală învăţământ, tineret şi sport
Secretar Buzulan Alexandru, specialist, Direcția generală învățământ
MembriGîrneţ Tatiana, şef adjunct, Direcţia generală învăţământ, tineret şi sport
Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe
Coreișa Stelian, șef Secție asistenţă socială şi protecţie a familiei
Trofim Angela, şef Secţie administrativ-financiară;
Frunza Mihail, medic-şef , Centrul de Sănătate Publică;
Cucu Stelian, director, I.M.S.P. Centrul Medicilor de Familie Ialoveni;
Lisnic Oleg, şef, Poliţia rutieră Ialoveni
Zinari Galina, specialist principal, Secția asistenţă socială şi protecţie a familiei

Popa Natalia, consilier raional
Gandrabur Victor, consilier raional
Maciuca Mihail, consilier raional
Cotovan Mihail, consilier raional
2. Se stabileşte că:
2.1. 150 (una sută cincizeci) din biletele de odihnă vor fi repartizate gratuit copiilor din familiile defavorizate
şi celor rămaşi fără îngrijirea părintească (la prezentarea listelor confirmate de primar, şeful Direcţiei învăţământ
şi şeful Secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei);
2.2. Pentru celelalte bilete de odihnă se va achita taxa de către părinţi, în proporţie de 20% din costul total
al biletului.
3. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport:
3.1. Va organiza completarea fiecărui schimb în tabere;
3.2. Va organiza distribuirea biletelor de odihnă proporţional numărului de elevi din fiecare localitate;
4. Primarii satelor, comunelor şi oraşului, de comun cu directorii instituțiilor de învăţămînt:
- vor asigura instituirea comisiilor locale pentru organizarea odihnei şi întremării copiilor în sezonul estival
2012.
- vor asigura prezentarea listelor, confirmate cu semnătura tuturor membrilor comisiei, către Direcţia
Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport.
- vor asigura trasnportarea copiilor până 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 considrerare
următoarele categorii:
 Copii orfani;
 Copii din familii monoparentale;
 Copii din familii defavorizate;
 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 din familii ale participanţilor la conflictul militar de pe Nistru şi ale participanţilor la
lichidarea avariei de la Cermobâl
 Copii care au obţinut performanţe la studii şi sunt învingători la diferite concursuri didactice sau
extradidactice;
 Copii cu vârste 8-16 ani.
5. I.M.S.P. Centrul medicilor de familie Ialoveni şi Centrul de medicină preventivă:
5.1. Vor organiza controlul medical şi eliberarea certificatelor respective elevilor beneficiari ai biletelor
de odihnă.
5.2. Vor verifica condiţiile de asistenţă medicală în taberele preconizate pentru primirea copiilor.
5.3.Vor supraveghea respectarea regimului sanitaro-epidemiologic în perioada de pregătire şi
funcţionare a taberelor din teritoriul raionului Ialoveni.
6. Poliţia rutieră Ialoveni va asigura escortarea vehicolelor care vor transporta tur-retur copiii la locurile
de odihnă.
7. Secţia economie va perfecta, în termen de până la 25 mai 2012, în conformitate cu legislaţia,
documentaţia necesară, pentru organizarea concursului şi încheierea contractelor cu administraţiile
taberelor de odihnă.
8. Direcţia generală finanţe, Secţia administrativ-financiară vor asigura finanţarea procurării biletelor de
odihnă în conformitate cu prevederile contractului.
9. Casa teritorială de asigurări sociale, Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, sindicatele din
învăţămînt, medicină, agricultură şi cultură vor prezenta, până la 01 septembrie 2012, 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 decizii va fi asigurat de domnul Andronachi Nicolae,
preşedintele raionuilui.

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional în
perioada iunie-august 2012 (02-05)
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului raional pentru lunile iunie-august 2010,
conform anexei.
2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor subdiviziunilor Consiliului raional.
PROGRAM DE ACTIVITATE
a Consiliului raional Ialoveni pentru lunile iunie-august 2012
Data

16
august

Iunie,
august
august
prima zi de
marţi a lunii
august

Specificarea chestiunii
I. Şedinţa Consiliului raional
1. Cu privire la executarea bugetului raionului pentru primul semestru
al anului 2012.
2. Despre aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea economiei
şi sferei sociale a raionului pentru activitate în sezonul rece 20122013
3. Despre activitatea serviciilor publice raionale privind examinarea și
îmbunătățirea situației copiilor rămași fără îngrijire părintească
4.Cu privire la situația privind aprovizionarea cu apă potabilă a
localităților raionului
II. Activităţi metodico-organizatorice
Seminar de instruire a secretarilor consiliilor locale
Festivităţi consacrate sărbătorilor „Ziua Independenţei” şi „Limba
noastră cea română”
Întruniri raionale cu participarea primarilor, conducătorilor serviciilor
publice desconcentrate.
Festivităţi consacrate începutului noului an de învăţământ (întrunirea
din august a cadrelor didactice)

Responsabil de
pregătire
Direcţia finanţe
Secţia economie
Secţia asistenţă socială şi
protecţia familiei
Secția construcții,
gospodărie comunală
Secţia administraţie publică
Aparatul preşedintelui,
Secția cultură
Secţia administraţie publică
Aparatul preşedintelui,
Direcţia învăţământ

Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren (02-06)
Examinând materialele de modificare a categoriei de destinaţie a terenului agricol
proprietate a S.A. «Moldtelecom», în scopul construcției turnului pentru instalarea antenei și
echipamentului rețelei celulare, întocmite de Î.S. « Institutul de Proiectări pentru
Organizarea Teritoriului», decizia Consiliului sătesc Malcoci, nr. 01/03 din 20 martie 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, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se acceptă modificarea categoriei de destinaţie a terenului agricol proprietate S.A.
«Moldtelecom», bunul imobil cu nr. cadastral 55201050453 în scopul construcției obiectului
nominalizat în extravilanul satului Malcoci, cu suprafața de 0,0025 ha.
2. SA «Moldtelecom» va restitui, conform legislației funciare în vigoare, pierderile în
producţia agricolă în sumă de 2385 lei, precum și va asigura decopertarea stratului de sol
fertil de pe teritoriul destinat construcției obiectului nominalizat.
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 Înțelegerea de Colaborare
între Raionul Ialoveni (Republica Moldova) și Județul Iași (România) (02-07)
Avînd în vedere:
- Hotărârea Consiliului Județean Iași (România) nr.51 din 27 martie 2012, privind
Înțelegerea de Colaborare între Județul Iași și Raionul Ialoveni;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului raional Ialoveni și Consiliului
Județean Iași;
- prevederile art. 43, alin.1, lit. (t), al Legii privind administraţia publică locală, nr.436XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Înțelegerea de Colaborare între Raionul Ialoveni (Republica Moldova) și
Județul Iași (România) , inclus 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 Iași (România).

ÎNȚELEGERE DE COLABORARE
între
RAIONUL IALOVENI DIN REPUBLICA MOLDOVA
și
JUDEȚUL IAȘI DIN ROMÂNIA
Raionul Ialoveni din Republica Moldova și Județul Iași din România, denumite în
continuare Părți,
pornind de la dorința reciprocă de a contribui la apropierea între autoritățile publice locale din
România și Republica Moldova, prin stabilirea și dezvoltarea legăturilor de colaborare;
luând în considerație relațiile de prietenie și colaborare tradiționale dintre România și Republica
Moldova;
ținând seama de aspirațiile Republicii Moldova privind integrarea europeană;
dorind să deschidă afirmarea autorităților de colaborare reciproc avantajoasă pe multiple planuri
de interes comun, la nivelul structurilor pe care le prezintă în cadrul Euroregiunii Siret - Prut - Nistru;
luând în considerare afirmarea autorităților administrației publice locale în procesul de
democratizare, a creșterii autonomiei și descentralizării în soluționarea problemelor cu care se confruntă;
exprimând dorința pentru asigurarea cadrului juridic în vederea încurajării schimburilor reciproce,
potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica
Moldova;
afirmând voința de a consolida relațiile existente prin închiderea unei Înțelegeri de Colaborare între
cele două unități administrativ-teritoriale, cu scopul de a susține dezvoltarea de legături permanente în
beneficiul ambelor Părți.
Au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
Raionul Ialoveni și Județul Iași recunosc importanța și rolul cooperării transfrontaliere în
dezvoltarea relațiilor între România și Republica Moldova și sunt de acord să dezvolte o cooperare direct
avantajoasă pentru ambele Părți.
Articolul 2
Părțile sunt de acord să întreprindă măsurile necesare pentru a contribui la promovarea și
dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre administrațiile publice locale din raionul Ialoveni și județul Iași, cu
referire specială la elaborarea și implementarea de proiecte comune cu finațare europeană.
Articolul 3
Părțile au decis asupra a 6 anexe prioritare de cooperare:
- administrație locală
- dezvoltarea cadrului economic general și a mediului de afaceri, în particular
- modernizarea infrastructurii rutiere și de mediu
- dezvoltarea durabilă a agriculturii
- valorificarea potențialului turistic
- dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor din domeniile: învățământ, asistență socială, cultură,
sănătate, sanitar-veterinar.
Articolul 4
Părțile vor dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă și vor acorda o atenție deosebită
conlucrării dintre întreprinderile mici și mijlocii, încurajând investițiile la nivel local și regional.
Articolul 5
Părțile vor iniția, promova și dezvolta stabilirea relațiilor de colaborare între asociațiile patronale ale
oamenilor de afaceri, prin sprijinrea organizării de expoziții și târguri cu produse industriale, agroalimentare și meșteșugărești ale agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale
prezentei Înțelegeri.
Articolul 6

Părțile vor colabora la extinderea și modernizarea căilor de transport și își vor uni eforturile în
vederea realizării acestor obiective în termenul cel mai scurt posibil.
Articolul 7
Părțile vor dezvolta colaborarea în domeniul protecției mediului, contribuind la inițierea unor
proiecte de prevenire și combatere a cauzelor ce prejudiciază echilibrul ecologic, urmând a fi implementate
conform legislației specifice fiecărei Părți.
Articolul 8
Părțile vor sprijini acțiunile comune desfășurate de serviciile publice de specialitate din domeniul
agriculturii.
Articolul 9
Părțile vor contribui la dezvoltarea și implimentarea unor strategii comune de dezvoltare a
turismului cultural, agrorural și de afaceri pentru promovarea imaginii și a valorii comune.
Articolul 10
Părțile vor acționa în direcția facilitării stabilirii de contacte în domeniul învățământului, între
diversele organizații și instituții de profil, și vor sprijini organizarea de schimburi de experiență pentru
specialiști din educație.
Articolul 11
Părțile vor contribui la identificarea problemelor sociale comune și la adoptarea de soluții optime
pentru satisfacerea nevoilor categoriilor sociale în dificultate, conform normelor legislative în vigoare ale
celor două părți.
Articolul 12
Părțile vor sprijini efectuarea de schimburi culturale și se vor facilita în acest scop colaborarea între
asociații și ansambluri artistice, biblioteci, alte instituții și organizații culturale în scopul realizării de
manifestări comune la care să participe locuitori din Județul Iași și Raionul Ialoveni.
Articolul 13
Părțile vor sprijini organizarea de manifestări comune ale specialiștilor din domeniul sănătății,
precum și schimbul de experiență și participarea la activități de perfecționare în Județul Iași și Raionul
Ialoveni.
Articolul 14
Părțile vor sprijini derularea de activități comune în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței
alimentelor și vor acționa în concordanță cu măsurile care se impun potrivit legislației în vigoare din
România și Republica Moldova.
Articolul 15
Părțile vor încuraja stabilirea de relații de parteneriat între organizațiile neguvernamentale care
activează în diferite domenii din Județul Iași și Raionul Ialoveni, în vederea organizării și desfășurării de
proiecte și activități comune (conferințe, expoziții, forumuri, târguri etc).
Articolul 16
(1) Trimiterea de specialiști în cadrul derulării diverselor proiecte sau acțiuni de comun acord se va
efectua pe bază de cerere.
(2) Cheltuielile de transport internațional și cazare vor fi suportate de partea trimițătoare.
(3) Cheltuielile legate de asigurarea condițiilor tehnice de lucru ale specialiștilor pe timpul deplasării
precum și transmiterea documentațiilor necesare se vor suporta de țara gazdă, detaliile fiind definitivate în
funcție de temă.
(4) Durata și numărul de specialiști vor fi convenite pentru fiecare temă prin planurile de lucru stabilite
de comun acord.
Articolul 17
(1) Prezenta Înțelegere de colaborare se încheie pe o perioadă de 5 ani. Înțelegerea se va prelungi
automat pe noi perioade a câte doi (2) ani, dacă nici una din părți nu o va denunța în scris, cu cel puțin
șase (6) luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) Oricare dintre Părți va putea iniția modificarea prezentei Înțelegeri. Modificările trebuie convenite
de Părți.

(3) Orice problemă de interpretare a textului prezentei Înțelegeri va fi rezolvată de Părți pe bază de
comun acord reciproc.
Articolul 18
Prezenta Înțelegere intră în vigoare la data semnării.
Articolul 19
Prezenta Înțelegere a fost încheiată la _____________________, în data de ________________, în
două (2) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

Județul Iași, România

Raionul Ialoveni,Republica

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02-08)
Examinând documentele prezentate, 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, din sursele planificate în bugetul raional pentru anul 2012, suma de 287,2 mii lei,
dintre care:
-198,7 mii lei Consiliului raional, inclusiv:
-23,7 mii lei pentru acordarea de ajutoare materiale veteranilor Marelui război (în baza
listelor prezentate de Secția administrativ-militară);
-10,2 mii lei pentru acordarea de ajutoare materiale participanților la lichidarea
consecințelor avariei de la Cernobâl (în baza listelor prezentate de Secția administrativmilitară);
-50,0 mii lei pentru finanțarea elaborăii studiului de fezabilitate la proiectul ”Reabilitarea și
modernizarea drumului regional L465, legătura R3-M3-R32”;
-30,0 mii lei la finanțarea studiului de fezabilitate la Proiectul ”Parteneriat public–privat:
construcţia complexului locativ cu menire socială pentru specialişti din cadrul instituțiilor
bugetare a căror fondator este Consiliul raional Ialoveni”
-24,8 mii lei la finanțarea studiului de geologie la Proiectul ”Parteneriat public–privat:
construcţia complexului locativ cu menire socială pentru specialişti din cadrul instituțiilor
bugetare a căror fondator este Consiliul raional Ialoveni”;
-23,0 mii lei pentru finanțarea în lunile iunie-decembrie 2012 a unității de șofer din cadrul
Aparatului președintelui raionului;
-25,0 mii lei pentru organizarea în raion a ”Zilei Donatorului”;
-12,0 mii lei pentru acoperirea chelutuielilor de judecată la dosarul ”Botnaru Vasile către
Consiliul raional”
- 40,0 mii lei primăriilor din raion, învingătoare în cadrul concursului ”Cea mai salubră, cea mai
amenajată și modernă localitate;
- 18,5 mii lei Liceului ”P.Ștefănucă” (Ialoveni) pentru procurarea materialelor și efectuarea
reparațiilor;
- 30,0 mii lei primăriei Dănceni pentru finanțarea serviciilor de proiectare în faza studiului de
fezabilitate a sistemului de canalizare din localitate.
2. Se permite Consiliului raional să utilizeze suma de 20,0 mii lei – din sursele planificate în
bugetul raional la compartimentul ”Situații excepționale” - la procurarea uniformei speciale pentru
echipa de pompieri-salvatori din cadrul Secției situații excepționale a raionului.
3.Se alocă, din Fondul de rezervă al bugetului raional, suma de 67,5 mii lei, dintre care:

3.1. 2,8 mii lei primăriei Răzeni pentru acoperirea cheltuielilor de transportare (Răzeni – Ialoveni:
tur-retur) a unor persoane ce suferă de boli infecțioase.
3.2. 64,7 mi lei Consiliului raional, inclusiv:
- 5,7 mii lei cu titlu de ajutor material familiei cet. Țurcanu Anatolie din satul Molești, casa căruia
a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 3,0 mii lei cu titlu de ajutor material familiei cet. Munteanu Andrei Vasile din satul Molești, casa
căruia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 5,0 mii lei cu titlu de ajutor material domnului Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
raional,sumă necesară la acoperirea parțială a cheltuielilor pentru o intervenție chirurgicală complicată;
- 3,0 mii lei domnului Vasile Papucciu din satul Văsieni, veteran al războiului, la acoperirea
parțială a cheltuielilor pentru tratament;
- 3,0 mii lei domnului Vasile Popov din satul Mileștii Mici, cu titlu de ajutor material pentru
reparația locuinței;
- 3,0 mii lei doamnei Parascovia Enache din satul Horodca, cu titlu de ajutor material pentru
reparația locuinței;
- 5,0 mii lei familiei cet. Malai Nicolae Timofei din satul Mileștii Mici cu titlu de ajutor material
pentru reparația locuinței;
- 3,0 mii lei Centrului de Ajutorare a Persoanelor Aflate în Dificultate ”Sandra” (Chișinău) cu titlu
de contribuție la tratamentul domnului Grigoriță Petru Vladimir din satul Costești;
- 10,0 mii lei familiei cet. Gândea Serghei Ion din satul Malcoci, cu titlu de contribuție la
organizarea funerariil or fiului lor;
- 10,0 mii lei familiei cet. Coceban Iurie Constantin din satul Malcoci, cu titlu de contribuție la
organizarea funerariilor fiului lor;
- 10,0 mii lei familiei cet. Puiu Gheorghe Petru din satul Malcoci, cu titlu de contribuție la
organizarea funerariilor fiului lor;
- 4,0 mii lei cet. Onică Maria Alexandru cu titlu de contribuție la întreținerea, pe parcursul anului
2012, a doi copii din familie vulnerabilă;
4. Se alocă, din Soldul disponibil al bugetului raional, primăriei Ialoveni suma de 500,0 mii lei cu
titlu de contribuție la implementarea a două proiecte, dintre care:
-165,1 mii lei –Proiectul ”Construcția stației de pompare a apelor menajere în orașul Ialoveni”
finanțat din Fondul Ecologic Național;
-334,9 mii lei - Proiectul ”Construcția trotuarelor pe străzile Gr.Vieru, Alexandru cel Bun, Ștefan
cel Mare și Moldova, finanțat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova
5.Se împuternicește președintele raionului și Direcția finanțe să identifice mijloace financiare
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transportare a copiilor la taberele de odihnă în sezonul
estival 2012.
6.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu Racu, şef
Direcţie generală finanţe, doamna Angela Trofim, şefa Secţiei administrativ-financiare.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Nicolae Andronachi,
președintele raionului.

Cu privire la edificarea unui monument (02-09)
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 martirilor neamului, în conformitate
cu prevederile Legii monumentelor de for public, nr. 192 din 30 septembrie 2011 (Monitorul
Oficial 197-202/569, 18.11.2011), art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006, având drept temei Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni, nr. 04-12 din
27 aprilie 2012 ”Cu privire la instalarea unui monument”, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă edificarea, în centrul orașului Ialoveni, pe teritoriul Parcului ”Sfatul
Țării” a unui monument în memoria eroilor căzuți în luptele pentru Integritatea și
Independența Republicii Moldova.
2. Se stabilește că finanțarea lucrărilor de edificare a monumentului se va asigura
din contul bugetului raionului, bugetului orășenesc Ialoveni, din donații și sponsorizări.
3. Decizia se comunică Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Cu privire la participarea în implementarea Proiectului de construcţie a locuinţelor
sociale (02-10)
În temeiul art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art. 27 al Legii privind finanțele publice locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003, având drept
temei Scrisoarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, nr.03/3939 din 04 mai 2012,Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă participarea raionului la finanţarea de către Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei (BCE) a construcţiei (faza a doua) de locuinţe sociale pentru categoriile
defavorizate ale populației.
2. Domnul Nicolae Andronachi, preşedintele raionului, se desemnează responsabil pentru
executarea prezentei decizii.
3. Decizia se comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii
Moldova.

Cu privire la formarea Fondului de rezervă şi dezvoltare pentru anul 2012 al
IMSP CS Horești și utilizarea mijloacelor financiare (02-11)
Examinând Demersul directorului IMSP CS Horești (Coval A.), nr.01-146 din 10 mai
2012, în temeiul p.53 al Regulamentului IMSP CS Horești, aprobat prin Decizia Consiliului
raional, nr. 07-02 din 29 decembrie 2010 şi în conformitate cu Legea privind
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se stabilește formarea Fondului de rezervă şi de dezvoltare al IMSP Horești pentru
anul 2012.
2.Se acceptă utilizarea sumei de 29 750,00 lei din Fondul de rezervă şi de dezvoltare
al IMSP Horești pentru anul 2012, după cum urmează:

- 10,0 mii lei, la procurarea unei centrifugi;
- 16,0 mii lei la procurarea aparatului de unde cu frecvențe înalte UVC;
- 3,75 mii lei la finanțarea programului computerizat ”1C:Contabilitatea8 pentru
Moldova”.
3.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Coval Anton,
director al IMSP CS Horești.
4.Controlul privind executarea prezentei va fi asigurat de domnul Nicolae Andronachi,
preşedintele raionului.

Cu privire la aprobarea Procesului-verbal al comisiei de acordare a
compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale (02-12)
În temeiul Legii privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta
de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural nr. 154-XVI din 5 iulie 2007,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului RM, nr. 1255 din 19 noiembrie 2007 „Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru
conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural",
art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1 . Se aprobă Procesul-verbal, nr. 1 din 29 martie 2012, al comisiei raionale pentru
acordarea compensaţiei unice privind conectarea la conducta de gaze naturale a unor
categorii de populaţie din localităţile rurale ale raionului, conform anexei.
2. Decizia se prezintă Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
3. Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului, va asigura controlul
asupra executării prezentei decizii.

Cu privire la activitatea Secției cultură pe parcursul anului 2011
și trimestrul I al anului 2012 (02-13)
Examinând informația prezentată (anexa) și în conformitate cu prevederile art.43 al
Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se ia act de informația prezentată.
2. Secția cultură Ialoveni va continua activitatea în vederea realizării următoarelor
obiective:
- asigurarea accesibilităţii, păstrării şi valorificării patrimoniului cultural şi valorilor
naţionale;
- renovarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din domeniul culturii, inclusiv prin
coordonarea modernizării activităţii caselor de cultură şi bibliotecilor;
- asigurarea protejarii şi punerii în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial;
- coordonarea lucrărilor privind conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural
construit.
3. Contolul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Anatolie Melenciuc,
vicepreședinte al raionului.

Cu privire la aprobarea caietului de sarcini la obiectul ”Parteneriat Public Privat:
construcția complexului locativ cu menire socială pentru specialiști din cadrul
instituțiilor bugetare al căror fondator este Consiliul raional Ialoveni” (02-14)
În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ- teritoriale,
nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţilor publice,
nr. 121-XVI din 04 mai 2007, 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 Hotărârea Guvernului RM, nr. 688 din 09
octombrie 1995, Legii cu privire la parteneriatul public-privat, nr. 179 din 10 iulie 2008,
Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1.Se aprobă caietul de sarcini pentru selectarea investitorului în implementarea
Proiectului ”Parteneriat public–privat: construcţia complexului locativ cu menire socială
pentru specialişti din cadrul instituțiilor bugetare a căror fondator este Consiliul raional
Ialoveni” (anexa 1).
2.În scopul realizării Proiectului se stabileşte forma contractului de societate civilă,
iar modalitatea de realizare a Proiectului parteneriat public-privat este: proiectareconstrucție-operare-transfer parțial.
3.Informațiile privind data şi locul organizării concursului pentru selectarea partenerului
privat vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, mass-media locală, pe
pagina WEB a Agenției Proprietății Publice.

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării Studiului de fezabilitate de către
Agenția Proprietății Publice din cadrul Ministerului Economiei al RM.
5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului Nicolae
Andronachi, preşedintele raionului.

Cu privire la confirmarea în funcție (02-16)
În conformitate cu prevederile art.31 alin. 5 lit.(a) şi art.33 alin.1 lit.(b), alin.2 ale
Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04 iulie
2008, art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XIV din 28 decembrie
2006, Consiliul raional D E C I D E :
1. Domnul Țonu Ion se confirmă în funcţia de șef Direcție agricultură și alimentație.

Președintele ședinței

Tudor IASINSCHI

Contrasemnează :

Secretarul Consiliului raional

Nicolae MEREACRE

