CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
DECIZII
adoptate în ședința extraordinară din 20 septembrie 2012
1. Cu privire la aprobarea rețelei de clase și a contingentului de elevi în anul
de învățământ 2012-2013
Informație: Busuioc Ion, șef Direcție generală învățământ
2. Cu privire la casarea unor bunuri materiale din proprietate publica
Informație:Hanganu Lidia, director IMSP Spitalul Raional Ialoveni
3.Cu privire la aprobarea Contractului de Parteneriat Public Privat în cadrul
Proiectului ”Construcția complexului locativ cu menire socială pentru specialiștii
instituțiilor bugetare ale căror fondator este Consiliul raional Ialoveni”
Informație – Andronachi Nicolae, președintele raionului
4.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație – Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
5. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional
Informație- Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional

Cu privire la aprobarea rețelei claselor şi a contingentului de elevi în anul
şcolar 2012-2013 05-01
Examinând materialele prezentate de către Direcția învățământ, în
conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administrația publică locală,
nr.436-XV din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă rețeaua claselor şi contingentul elevilor pentru anul şcolar 20122013, după cum urmează :
Clasa:
Numărul de clase: Numărul de elevi:
I-IV
202
4187
V-IX
253
5316
X- XII
78
1557
TOTAL
533
11060
2. Prezenta rețea va servi drept bază pentru finanțarea învățământului din
raion.
3. Direcția învățământ, primarii oraşului, satelor, comunelor, managerii
instituțiilor de învățământ vor întreprinde acțiunile necesare pentru optimizarea
rețelei şcolare, asigurând accesul la educație de calitate pentru firecare elev.
4.Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului, va asigura
controlul asupra executării prezentei decizii.

Cu privire la casarea unor bunuri materiale din proprietate publica 05-02
Examinând demersul administrației I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni, în
conformitate cu prevederile p. 15, lit. „h", al Regulamentului I.M.S.P. Spitalul
raional Ialoveni, aprobat prin Decizia Consiliului raional, nr.04-20 din 06
decembrie 2007, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.500 din 12 mai 1998
„Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la
mijloacele fondurilor fixe", cu modificările ulterioare, în conformitate cu
prevederile art.43 al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă registrele actelor fondurilor fixe, care necesită să fie retrase
din gestiunea contabilă a I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni (Anexa 1 şi Anexa 2).
2. Doamna Hanganu Lidia, directorul I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni, va
asigura trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe nominalizate în anexe, în valoare
totală de 292 870 lei (două sute nouăzeci şi doi opt sute şaptezeci lei) şi le va
retrage din evidența contabilă, în conformitate cu regulamentele Ministerului
Finanțelor în vigoare.
3.Se stabileşte, că piesele utilizabile, obținute pe urma dezasamblării

mijloacelor tehnice nominalizate, urmează a fi reînregistrate în calitate de obiecte
de mică valoare, în acest sens fiind întocmit un act al comisiei de specialitate a
instituției, iar ferul vechi necesită a fi comercializat conform legislației în vigoare şi
valoarea lui bănească urmează a fi transferată în buget, în ordinea stabilită.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului.

Cu privire la aprobarea Contractului de Parteneriat Public-Privat în cadrul
Proiectului ”Construcția complexului locativ cu menire socială pentru
specialiștii instituțiilor bugetare ale căror fondator este Consiliul raional
Ialoveni” 05-03
În temeiul art.43 al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din
28 decembrie 2006, Legii cu privire la parteneriatul public privat, nr. 179 din
10.07.2008, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.476 din 04 iulie 2012
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile-standard şi condițiile
generale de selectare a partenerului privat, și in baza Procesului-verbal, nr.4 din
04 septembrie al ședinței Comisiei pentru selectarea partenerului privat, comisie
confirmată prin decizia Consiliului raional Ialoveni, nr. 05-25 din 15 decembrie
2011 (”Cu privire la inițierea parteneriatului public-privat”),cu modificările
ulterioare, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Contractul de societate civilă în cadrul Proiectului de
Parteneriat public-privat ”Construcția complexului locativ cu menire socială
pentru specialiştii din cadrul instituțiilor bugetare al căror fondator este Consiliul
raional Ialoveni”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta decizie.
2. Domnul Nicolae Andronachi, preşedintele raionului, se abilitează cu
dreptul de semnare, în numele Consiliului raional, a Contractului, a documentelor
adiționale acestuia și este responsabil de executarea prezentei decizii.
3. Decizia se comunică Agenției Proprietății Publice.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 05-04
Examinând documentele prezentate, în temeiul Regulamentului privind
utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al bugetului raional, aprobat prin
decizia Consiliului raional, nr.02-12 din 03 iunie 2004, cu modificările și
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii privind
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, din Fondul de rezervă al bugetului raional, suma de 81,4 mii lei,
inclusiv:
1.1. Suma de 31,4 mii lei - Consiliului raional, dintre care:

- 3,3 mii lei cu titlu de ajutor material pentru familia cet. Vesti Iurie Serghei
din satul Puhoi, casa căruia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
-12,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de instruire și atestare a
persoanelor responsabile de funcționarea centralelor termice la gaze naturale din
primării;
-5,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de elaborare a schiței de proiectare a
unui complex locativ din orașul Ialoveni, strada Basarabia,1;
- 3,0 mii lei la acoperirea parțială a cheltuielilor pentru organizarea și
desfășurarea în raion a Zilei internaționale a oamenilor în etate (1 octombrie);
-8,1 mii lei pentru achitarea contractului de prestare a serviciilor de
supraveghere a eficienței energetice în anul 2012;
1.2. Suma de 50,0 mii lei - primăriei Horești, necesară la acoperirea parțială a
cheltuielilor, ce țin de reparația incăperilor depoului de pompieri din localitate,
precum și pentru intreținerea a două camioane speciale din dotarea depoului.
2.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează Racu Valeriu,
şef Direcție finanțe, Trofim Angela, contabil-șef în Aparatul președintelui
raionului.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul
Andronachi Nicolae, preşedintele raionului.
Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional 05-05
Examinând demersurile prezentate, in temeiul art.43 al Legii privind
administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se aprobă modificările ce se operează în unele decizii ale Consiliului raional,
după cum urmează:
1.1.În Anexa 1 a deciziei Consiliului raional, nr. 01-14 din 23 februarie 2012
(Distribuirea mijloacelor planificate în buget pentru finanțarea lucrărilor de
construcție, reparație şi proiectare ale obiectelor de menire social-culturală în
anul 2012) compartimentul 16 (Puhoi) va avea următorul conținut: ”1. Grădinița
nr.3: a) Construcția blocului sanitar – 333,7 mii lei. b). Procurarea mobilierului 66,3 mii lei”
Președintele ședinței

Mihail MACIUCA

Contrasemnează:

Secretarul
Consiliului raional

Nicolae MEREACRE

