Decizii adoptate de Consiliul raional Ialoveni
în ședința extraordinară din 29 decembrie 2011
1.Cu privire la rectificarea bugetului raional
Informație: Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe
2. Cu privire la repartizarea unui sector de teren pentru constructii
Informație:Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
3.Cu privire la Acordul de colaborare între raionul Ialoveni şi județul Iași,
Romania
Informație: Andronachi Nicolae, președintele raionului
4.Cu privire la Acordul de cooperare între Consiliul raional Ialoveni şi
Consiliul General Bas-Rhin (Republica Franceză)
Informație: Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
5.Despre acceptul privind atribuirea denumirii ”Ion Pelivan” (fost deputat
în ”Sfatul Țării”) Liceului Teoretic Răzeni
Informație:Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație: Racu Valeriu, șef Direcție generală finanțe

DECIZIE nr. 06-01
din 29 decembrie 2011

Cu privire la rectificarea bugetului raional
Examinând demersurile Direcției Generale învățământ, tineret, sport, Liceului ”P.Ștefănucă”
Ialoveni, Secției asistență socială și protecția familiei, Comisariatului raional de poliție Ialoveni, în
conformitate cu prevederile art. 27 al Legii privind finanțele publice locale, nr.397-XV din
16.10.2003, cu modificările ulterioare, Legii nr. 224 din 25 noiembrie 2011 și Legii, nr. 258 din
09 decembrie 2011 privind modificarea Legii Bugetului de Stat pentru anul 2011, nr. 52 din 31
martie 2011, art 43 al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se majorează veniturile Bugetului raional pe anul 2011 la compartimentul ”Mijloace
speciale” cu suma de 139 487,98 lei , inclusiv:
- la poziția Liceul ”P.Ștefănucă – 3000,0 lei, sumă incasată cu titlu de sponsorizare de la SRL
”Ialoveni Gaz”, și 550,0 lei - de la realizarea maculaturii;
- la poziția Serviciul Asistență Parentală Profesionistă -24 432,0 lei, sumă transferată de AO
Keystone Human Services (în baza Acordului de parteneriat încheiat cu Consiliul raional Ialoveni);
- la poziția Serviciul Asistență Parentală Profesionistă -36 130,0 lei, sumă transferată de AO
Lumos (în baza Acordului de parteneriat încheiat cu Consiliul raional Ialoveni);
- la poziția Direcția Generală învățământ, tineret sport (pentru necesitățile Serviciului Asistență
Psiho-Pedagogică) – 33 875, 98 lei, sumă transferată de AO Lumos (în baza Acordului de
parteneriat încheiat cu Consiliul raional Ialoveni);
- la poziția Comisariatul raional de poliție -41 500,0 lei, sumă provenită din sponsorizări și
insacări de la prestarea serviciilor cu plată (control sarcină osie a mijloacelor de transport);
Notă. Se stabilește, că sumele indicate sunt utilizate pentru cheltuieli curente.
2. Se precizează soldul la capitolul ”Veniturile bugetului pentru anul 2011” (compartimentul
”Mijloace speciale”) cu suma de 96 226,00 lei, inclusiv :
- la școala specială-internat – 94 244,00 lei (dintre care: din contul Grantului ”Fondul fiduciar de
răspuns la criza globală determinată de creșterea prețurilor la produsele alimentare” – 94 150, 92 lei;
și din arenda bunurilor publice- 93,08 lei);
- la poziția Comisariatul raional de poliție – 1 832,00 lei (din sponsorizări și servicii cu plată);
- la Liceul ”D.Cantemir” Văsieni – 150,00 lei (din prestarea serviciilor cu plată).
3. Se majorează transferurile de la Bugetul de Stat către bugetul raional pentru cheltuieli capitale
în anul 2011 cu suma de 723,0 mii lei.
4.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Racu Valeriu, şef
Direcţie generală finanţe.
5.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Nicolae Andronachi,
preşedintele raionului.

DECIZIE nr. 06-02
din 29 decembrie 2011

Cu privire la repartizarea unui sector de teren pentru constructii
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administrația publică
locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, având drept temei Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova, nr. 1117 din 06.12.2010 ”Cu privire la transmiterea unor
instituții rezidențiale”, Consiliul raional DECIDE:

1. Se repartizează un sector de teren cu suprafața de 0,06 ha din totalul de 1,0492
ha teren aferent al Școlii speciale-internat Ialoveni (proprietate a Consiliului raional
Ialoveni) în scopul edificării unei ”Case comunitare”.
2. Prezenta decizie se comunică Oficiului Teritorial Cadastral Ialoveni pentru
perfectarea documentației cadastrale necesare.
3. Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, se desemnează
responsabiul de executarea prezentei decizii.

DECIZIE nr. 06-03
din 29 decembrie 2011

Cu privire la Acordul de colaborare între raionul Ialoveni
şi județul Iași, Romania
În conformitate cu prevederile art. 43, lit. (t) al Legii privind administraţia
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă încheierea Acordului de colaborare între raionul Ialoveni,
Republica Moldova, și județul Iași, România.
2. Se împuterniceşte domnul Nicolae Andronachi, preşedintele raionului, să
semneze, în numele raionului, Acordul nominalizat.
3. Prezenta decizie se comunică Consiliului Județean Iași, România.

DECIZIE nr. 06-04
din 29 decembrie 2011

Cu privire la Acordul de cooperare între Consiliul raional Ialoveni şi
Consiliul General Bas-Rhin (Republica Franceză)
În conformitate cu prevederile art. 43, lit. (t) al Legii privind administraţia
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă încheierea Acordului de cooperare între Consiliul raional
Ialoveni, Republica Moldova, și Consiliul General Bas-Rhin (Republica Franceză).
2. Se împuterniceşte domnul Nicolae Andronachi, preşedintele raionului, să
semneze, în numele raionului, Acordul nominalizat.
3. Prezenta decizie se comunică Consiliului General Bas-Rhin, Republica
Franceză.

DECIZIE nr. 06-05
din 29 decembrie 2011

Despre acceptul privind atribuirea denumirii de ”Ion Pelivan” Liceului
Teoretic Răzeni
Examinând demersul primăriei Răzeni, nr. 534 din 19.12.2011, Decizia
Consiliului comunal Răzeni, nr. 8/7 din 09.12.2011, luând în considerație locul și
rolul în istorie a lui Ion Pelivan, fost deputat în ”Sfatul Țării”, originar din comuna
Răzeni, în semn de recunoștință față de contribuția incontestabilă a acestei
personalități la renașterea conștiinței naționale, în conformitate cu prevederile art.43
al Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se acceptă propunerea Consiliului sătesc Răzeni privind atribuirea denumirii
de „Ion Pelivan” Liceului teoretic din localitate.
2. Prezenta decizie se comunică Ministerului Educației al Republicii Moldova.

DECIZIE nr. 06-06
din 29 decembrie 2011

Cu privire la alocarea de mijloace financiare
Examinând documentele prezentate, în conformitate cu prevederile 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 3,9 mii lei, din Fondul de rezervă al
bugetului raional, inclusiv:
- 2,6 mii lei cu titlu de ajutor material pentru familia cet. Romanciuc Alexandru
Andrei din comuna Mileștii Mici, casa căreia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 1,3 mii lei cu titlu de ajutor material pentru familia cet. Untilă Ion Onofrei din
comuna Răzeni, casa căreia a avut de suferit pe urma unui incendiu.
2. În semn de apreciere a activității îndelungate în administrația publică locală se
acordă, din sursele planificate pentru anul 2012, prime unor laureați ai distincțiilor
CALM, după cum urmează:
- 2,0 mii lei domnului Țonu Daniel, primarul comunei Zâmbreni, deținător al
Insignei ”Primar emerit”;
- 2,0 mii lei domnului Catan Mihail, primarul satului Molești, deținător al Insignei
”Pentru merite în administrația publică locală”;
- 2,0 mii lei doamnei Ermurache Zinaida, primarul satului Malcoci, deținătoare a
Insignei ”Pentru merite în administrația publică locală”;
- 2,0 mii lei domnului Silistraru Mihail, consilier raional, deținător al Insignei
”Pentru merite în administrația publică locală”;

- 2,0 mii lei domnului Moldovanu Anatol,ex-primar al orașului Ialoveni, deținător
al Insignei ”Pentru merite în administrația publică locală”;
- 2,0 mii lei doamnei Șercănean Natalia, pensionară, orașul Ialoveni, deținătoare a
Insignei ”Pentru merite în administrația publică locală”;
3. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Racu
Valeriu, şef Direcţie generală finanţe, doamna Trofim Angela, şefa Secţiei administrativfinanciare.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Nicolae
Andronachi, preşedintele raionului.

Președintele ședinței

Natalia POPA

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

