DECIZIILE CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI
ADOPTATE IN CADRUL ȘEDINȚEI DIN 4 OCTOMNBRIE 2013
1. Cu privire la alegerea președintelui raionului
2. Cu privire la eliberarea din funcție a vicepreșeidntelui raionului
3. Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale Consiliului raional
4. Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului
5.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
6. Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului comunei Ruseștii Noi
7. Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului satului Văratic
8.Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului satului Văratic

Cu privire la alegerea președintelui raionului Ialoveni (06-01)
În conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1), lit.(k), art. 49, alin. (1),
ale Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006, având drept temei propunerea a 21 de consilieri raionali, Consiliul
raional DECIDE:
1.Domnul Popescu Lilian se alege în funcția de preşedinte al raionului
Ialoveni.
2. Prezenta decizie intră in vigoare la data adoptării.
Cu privire la eliberarea din funcție inainte de termen a
vicepreședintelui raionului (06-02)
În conformitate cu prevederile art. 50, alin. (2), al Legii privind
administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, având drept
temei propunerea a 21 de consilieri raionali, Consiliul raional DECIDE:
1.Domnul Bivol Ștefan se eliberează înainte de termen din funcția de
vicepreşedinte al raionului Ialoveni.
2. Decizia intră in vigoare la data expirării concediului medial al
persoanei vizate.
Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale Consiliului raional
(06-03)
În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (2), al Legii privind administrația
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, având drept temei propunerea
președintelui raionului, Consiliul raional DECIDE:
1. În p. 1 al Deciziei Consiliului raional, nr. 01-02 din 15 iulie 2011 (Cu privire
la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului Ialoveni) cifra ”2” se
substituie cu cifra ”4”.

Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Ialoveni (06-04/1)
În conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1), lit.(l), art. 49, alin. (3), ale
Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
având drept temei propunerea președintelui raionului Consiliul raional
DECIDE:
1. Domnul Braga Mihail se alege în funcția de vicepreşedinte al raionului
Ialoveni.
2. Decizia intră in vigoare la data comunicării persoanei vizate.

Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Ialoveni (06-04/2)
În conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1), lit.(l), art. 49, alin. (3), ale
Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
având drept temei propunerea președintelui raionului Consiliul raional
DECIDE:
1. Domnul Țurcanu Valeriu se alege în funcția de vicepreşedinte al
raionului Ialoveni.
2. Decizia intră in vigoare la data comunicării persoanei vizate.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (06-05)
Examinând documentele prezentate, în conformitate cu Regulamentul despre
formarea si utilizarea mijloacelor financiare din componenta de bază a bugetului
raional, aprobat prin decizia Consiliului raional, nr. 01-04 din 28 februarie 2013,
prevederile art.27 al Legii privind finanțele publice locale, nr.397-XV din 16
octombrie 2003, art. 43 al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din
28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se alocă suma de 3,2 mii lei, din componenta de bază a bugetului raional,
pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a terenului de minifotbal de la
Gimnaziul ”A.Rusu” din satul Dănceni.
2. Se alocă suma de 8,6 mii lei, din sursele planificate în bugetul raional, la
capitolul ”Crearea centrelor de resurse”, pentru finanțarea lucrărilor de
proiectare a Centrului de resurse de la Gimnaziul Gangura.
3. Se alocă suma de 87,1 mii lei, din soldul disponibil al bugetului raional,
dintre care:

- 4,8 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de instalare a sistemelor de
videomonitorizare –camere video și tehnologii disponibile - pentru asigurarea
securității publice în orașul Ialoveni;
- 18,5 mii lei pentru executarea hotărârii Judecătoriei Ialoveni, dintre care
14 940,00 lei - la achitarea salariului dlui Gândea Tudor pentru lipsa forțată de la
serviciu, 3 000,00 lei -la compensarea prejudiciului moral, 548,00 lei – taxa de
stat;
- 20,8 mii lei pentru achitarea serviciilor de instruire și atestare a persoanelor
responsabile de funcționarea centralelor termice la gaze naturale din primării și
instituțiile educaționale, conform prevederilor contractului nr.960 din 25
septembrie 2013;
- 43,0 mii lei pentru finanțarea în perioada octombrie- decembrie 2013 a
două unități de vicepreședinte al raionului Ialoveni.
5.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează domnul
Valeriu Racu, şef Direcție finanțe, doamna Angela Trofim, contabil-șef în Aparatul
președintelui raionului.
6.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura președintele
raionului.
Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului satelor
Ruseștii Noi și Ruseștii Vechi (06-06)
Examinînd materialele de stabilire a hotarelor intravilanului localității
satelor Ruseștii Noi și Ruseștii Vechi, întocmite de către Î.S. „Institutul de
Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, decizia Consiliului comunal Ruseștii
Noi, nr.05/06 din 16.08.2013, reieșind din Legea Cadastrului bunurilor imobile nr.
1543-XIII din 25.02.1998, și Regulamentul cu privire la Registrul de Stat a
Unităților administrativ-teritoriale și străzilor din localitățile de pe teritoriul
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.1518 din 17 decembrie 2003, în conformitate cu Legea nr.835-XIII din
17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, cu
prevederile art. 10 ale Codului Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991 și în temeiul art.
14 (1) din Legea privind administrația publică locală, nr 436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă materialele de stabilire a hotarelor intravilanului satelor
Ruseștii Noi și Ruseștii Vechi, care constituie suprafața totală de 511,3957 ha,
inclusiv: suprafața adăugată este de 30,8757 ha, conform planului anexat.
2.Serviciul raional relații funciare și cadastru va aduce documentația
cadastrului funciar în concordanță cu prezenta decizie.

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședintele raionului.
Cu privire la modificarea și actualizarea
hotarului intravilanului satului Văratic (06-07)
Examinînd
materialele de modificare și actualizare a hotarului
intravilanului satului Văratic, întocmite de către Î.S. „Institutul de Proiectări
pentru Organizarea Teritoriului”, decizia Consiliului sătesc Văratic, nr.3-04 din
27.09.2013, reieșind din Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din
25.02.1998, și Regulamentul cu privire la Registrul de Stat a Unităților
administrativ-teritoriale și străzilor din localitățile de pe teritoriul Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1518 din 17
decembrie 2003, în conformitate cu Legea nr.835-XIII din 17.05.1996 privind
principiile urbanismului și amenajării teritoriului, cu prevederile art. 10 ale
Codului Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991 și în temeiul art. 14 (1) din Legea
privind administrația publică locală, nr 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se aprobă materialele de modificare și actualizare a hotarului
intravilanului satului Văratic, care constituie suprafața totală de 143,7413 ha,
inclusiv: 56,5113 ha suprafața adăugată, conform planului anexat.
2.Serviciul raional relații funciare și cadastru va aduce documentația
cadastrului funciar în concordanță cu prezenta decizie.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședintele raionului.

Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului
satului Molești (06-08)
Examinînd materialele de stabilire a hotarului intravilanului satului
Molești, întocmite de către Î.I. „Dincredmar-Cernea”, decizia Consiliului sătesc
Molești, nr.03/01 din 17.06.2013, reieșind din Legea Cadastrului bunurilor
imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, și Regulamentul cu privire la Registrul de Stat
a Unităților administrativ-teritoriale și străzilor din localitățile de pe teritoriul
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.1518 din 17 decembrie 2003, cu prevederile art. 10 ale Codului Funciar nr. 828XII din 25.12.1991 și în temeiul art. 14 (1) din Legea privind administrația publică
locală, nr 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:

1.Se aprobă materialele de stabilire a hotarului intravilanului satului
Molești, care constituie suprafața totală de 588,127 ha, inclusiv: 380,547 ha
suprafața adăugată, conform planului anexat.
2.Serviciul raional relații funciare și cadastru va aduce documentația
cadastrului funciar în concordanță cu prezenta decizie.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședintele raionului.
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