DECIZII
adoptate in cadrul edinței Consiliului raional Ialoveni
din 29 noiembrie 2012
1. Cu privire la aprobarea bugetului raionului şi bugetului raional pentru anul
2013 în prima lectură
Informaţie: Valeriu Racu, şef Direcţie finanţe
2. Cu privire la executarea bugetului raionului şi bugetului raional pentru 9
luni ale anului 2012
Informaţie: Valeriu Racu, şef Direcţie finanţe
3. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în
unele decizii ale Consiliului raional
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
4. Cu privire la rectificarea bugetului raional şi alocarea de mijloace
financiare
Informaţie: Valeriu Racu, şef Direcţie finanţe
5. Cu privire la înfiinţarea filialei de carte românească „Lucian Blaga” a
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”, Alba
6. Cu privire la formarea fanfarei raionale
Informaţie:Claudia Șerșun,șefa Secţiei cultură
7. Cu privire la aprobarea bugetului raionului şi bugetului raional pentru anul
2013 în lectura a doua.
Informaţie: Valeriu Racu, şef Direcţie finanţe
8.Cu privire la stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale din
raionul Ialoveni
9. Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului satului Țâpala
10. Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului satului Costești
11. Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului satului Malcoci
12. Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unor terenuri agricole
Informaţie: Ecaterina Beșliu-Basoc, specialist principal, Serviciul relaţii funciare și
cadastru
13. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru
trimestrul I al anului 2012
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
14. Cu privire la transmiterea unor terenuri
15. Cu privire la formarea unui bun imobil
Informaţie: Ștefan Bivol, vicepreședinte al raionului
16. Cu privire la transmiterea-primirea instituţiilor de invăţământ
Informaţie: Nicolae Andronachi, președintele raionului
17.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
18. Cu privire la confirmarea în funcţie
Informaţie: Nicolae Andronachi, președintele raionului
19. Cu privire la activitatea Secţiei economie pe parcursul anului 2012.
Informaţie: Viorica Podubnii, șefa Secţiei
20. Cu privire la trecerea in evidenţă militară a recruţilor (anul de naștere 1997)
din raionul Ialoveni
Informaţie: Anatolie Melenciuc, vicepreședinte al raionului
21. Cu privire la graficul concediilor de odihnă pentru anul 2013 a persoanelor
alese în funcţie de Consiliul raional
22. Cu privire la ridicarea inainte de termen a mandatului de consilier raional
Informaţie: Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
23. Cu privire la demolarea şi excluderea din evidenţă contabilă a unui bun
imobil
Informaţie: Ștefan Bivol, vicepreședinte al raionului
24. Cu privire la aprobarea propunerii de proiect şi de constituire a unui
parteneriat public privat
Informaţie: Ștefan Bivol, vicepreședinte al raionului
25. Cu privire la preschimbarea denumirii unui liceu din orașul Ialoveni
Informaţie: Anatolie Melenciuc, vicepreședinte al raionului
26. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale
Informaţie: Anatolie Melenciuc, vicepreședinte al raionului

Cu privire la aprobarea bugetului raionului şi bugetului raional pentru anul
2013 în prima lectură (06-01)
În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 1, lit. “e” şi “f”, al Legii cu privire
la administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii nr.764-XV
din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova, art. 21, p. 5, al Legii cu privire la finanţele publice locale, nr.397-XV din
16 octombrie 2003, Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, nr. 847-XIII
din 24 mai 1996, examinând materialele prezentate de către Direcţia finanţe,
având drept temei propunerile Comisiei de specialitate pentru economie, finanţe
și buget, Consiliul raional DECIDE:
1. Se stabileşte bugetul raionului pentru anul 2013 la venituri în sumă de 211
999,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 212 199,4 mii lei, cu un deficit de 200,0 mii
lei.
2. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2013 în prima lectură la venituri în
sumă de 178 092,2 mii lei, şi la cheltuieli în sumă de 178 092,2 mii lei.
Cu privire la executarea bugetului raionului și bugetului raional pentru 9 luni
ale anului 2012 (06-02)
Examinând raportul prezentat de Direcţia finanţe privind totalurile
executării bugetului raionului pe 9 luni ale anului 2012 (anexele 1-8), propunerile
Comisiei economie, finanţe şi buget a Consiliului raional, în conformitate cu art.29
(p.4) 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 ia act de informaţia despre executarea bugetului raionului și bugetului
raional pe 9 luni ale anului 2012.
2.Şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor Consiliului raional şi conducătorii
autorităţilor publice locale de nivelul intâi vor asigura conlucrarea cu executorii de
buget în vederea achitării datoriilor creditoare din alocaţiile anului 2012, până la
sfârşitul anului bugetar.
3.Aparatul preşedintelui raionului, celelalte structuri subordonate
Consiliului raiona Inspectoratul fiscal Ialoveni, in colaborare cu autorităţile publice
locale de nivelul întâi, vor asigura impulsionarea procesului de colectare a
impozitelor şi taxelor locale conform planului prevăzut şi vor realiza o conlucrare
mai eficientă cu agenţii economici din localităţile raionului, care au restanţe la
plăţi de impozite şi taxe în buget.
4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului
Nicolae Andronachi, preşedintele raionului.

Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în
unele decizii ale Consiliului rational (06-03)
Examinând demersusile prezentate și in temeiul art. 43 al Legii privind
administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se operează modificări și completări in unele decizii ale Consiliului
raional, după cum urmează:
1.1. În punctul 1 al Deciziei Consiliului raional, nr. 03-04 din 26 iulie 2012
cifra 25,8 se substituie cu cifra 0.
1.2. În Anexa 1(a) a Deciziei Consiliului raional, nr. 05-08 din 15 decembrie
2011 la p.9 (Ocrotirea sănătăţii) suma de 260,0 mii lei (în ambele rubrici) se
substituie cu suma 160,0 mii lei. Notă. Suma restantă de 100,0 mii lei va fi
utilizată pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a obiectului ”Lucrări ce
reparaţie la secţia obstetrico-ginecologică a Spitalului raional Ialoveni” .
1.3.În decizia nr.04-06 din 23 august 2012 (Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare) textul ”60,0 mii lei primăriei Cigârleni, dintre care: 35,0 mii
lei la procurarea a 2 (două) seturi de mobilă pentru necesităţile grădiniţei de
copii, și 25,0 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a grădiniţei de copii”
se substituie cu textul: ” 60,0 mii lei primăriei Cigârleni, dintre care: 19,5 mii lei la procurarea unui set de mobilă pentru necesităţile grădiniţei de copii; 22,8 mii lei
– la procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc
pentru necesităţile grădiniţei de copii; 17,7 mii lei – la finanţarea lucrărilor de
reparaţii curente la grădiniţa de copii”.
1.4.În alineatul 1 al subpunctului 1.1. din Decizia Consiliului raional, nr. 0409 din 23 august 2012 textul ”4. Procurarea fântânii arteziene – 136,0 mii lei” se
substituie cu textul ”4. Conectarea sistemului de incălzire a grădiniţei de copii nr.2
la gazoductul de presiune joasă – 44,0 mii lei. 5. Conectarea la reţeaua de energie
electrică a fântânii arteziene nou forate– 92,0 mii lei”.
1.5. Alineatul 2 al subpunctului 2.1 al Deciziei Consiliului raional, nr. 03-04
din 26 iulie 2012 (Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale
Consiliului raional) textul ”c) procurarea materialelor de construcţie – 20,0 mii lei”
se substituie cu textul ”c)conectarea la apeduct a edificiului grădiniţei de copii –
20,0 mii lei”.
1.6. În p.1 (poziţia Gangura) al Deciziei Consiliului raional, nr.04-06 din 23
august 2012 (Cu privire la alocarea mijloacelor financiare) textul ” 39,5 mii lei
pentru constrcuţia liniei electrice la grădiniţa de copii din localitate” se substituie
cu textul ”39,5 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a grădiniţei de copii
din localitate”.
1.7. În alineatul 2 al subpunctului 2.2 al deciziei Consiliului raional, nr. 03-04
din 26 iulie 2012 (Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale

Consiliului raional) textul ”b) construcţia apeductului s.Budăi-71,8 mii lei” se
substituie cu textul ”b)construcţia apeductului in satul Bălţaţi - 20,0 mii lei; c)
reparaţia capitală a turnului de apă din satul Bălţaţi – 40,0 mii lei”
1.8. În pnct.3 al Deciziei Consiliului raional, nr. 04-06 din 23 august 2012
(Cu privire la alocarea mijloacelor financiare) textul ”55,0 mii lei cu titlu de
contribuţie la implementarea Proiectului ”Management adecvat al deșeurilor în
comuna Mileștii Mici”, finanţat de Fondul Ecologic Naţional” se substituie cu
textul ”55,0 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a Liceului Teoretic
”M.Bârcă” din localitate”.
1.9.Punctul 18 al Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea
Consiliului raional Ialoveni, adoptat prin Decizia Consiliului raional, nr.02-01 din 28
iulie 2011, se suplimentează cu următorul alineat: ” Consilierul primeşte o
indemnizaţie unică în mărime de 100 lei pentru participare la ședinţa comisiei de
specialitate”.Notă. Această prevedere intră in vigoare din data de 1 ianuarie 2013.
1.10. În Anexa 1 a deciziei 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) la compartimentul 1 (Consiliul raional) poziţia 3 (Elaborarea planului
general de aprovizionare cu apă potabilă și sanitaţie pe raionul Ialoveni) se
exclude.
Cu privire la rectificarea bugetului raional și alocarea de mijloace financiare (0604)
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 Consiliului raional, din Fondul de rezervă al bugetului raional,
suma de 6,7 mii lei, inclusiv:
- 1,7 mii lei cu titlu de ajutor material pentru familia cet. Stăvilă Maria
Mihail din satul Horești, casa căreia a avut de suferit pe urma unui incendiu;
- 5,0 mii lei cet. Balaur Ion Gheorghe din orașul Ialoveni, cu titlu de
ajutor material la funeraliile soţiei Balaur Tamara, fostă angajată în Aparatul
președintelui raionului.
2. Se alocă, din sursele planificate în bugetul raional pentru anul 2012, suma
de 1 265,8 mii lei, dintre care:
- 693,3 mii lei Consiliului raional, inclusiv:
- 352,2 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de recondiţionare a drumului
central din orașul Ialoveni;
- 80,0 mii lei pentru finanţarea transportării ajutorului umanitar
(materiale de construcţie), dintre care 40,0 mii lei – pentru necesităţile Spitalului
raional;

- 239,9 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a Secţiei
obstetrico-ginecologice de la Spitalul raional;
-21,2 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de racordare la reţele electrice și
instalarea contorului la Oficiul Medicului de Familie Zâmbreni
- 80,0 mii lei primăriei Bardar pentru procurarea mobilierului la grădiniţa de
copii din localitate;
- 58,3 mii lei Liceului ”P.Ștefănucă” (Ialoveni) pentru finanţarea lucrărilor de
reparaţie a Sălii sportive;
- 200,0 mii lei primăriei Ialoveni pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a
grădiniţei nr.5;
- 200,0 mii lei primăriei Zimbreni pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a
Blocului B, construcţia gardului și amenajarea teritoriului la Liceul din localitate;
- 34,2 mii lei primăriei Dănceni pentru finanţarea lucrărilor de edificare a
unui teren de minifotbal.
3. Se alocă, din soldul disponibil al bugetului raional suma de 568,8 mii lei,
dintre care:
- 82,3 mii lei primăriei Răzeni , inclusiv:
- 40,3 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor
calamităţilor naturale din luna mai 2012;
- 42,0 mii lei pentru finanţarea parţială a construcţiei unui teren de
minifotbal la Liceul ”I.Pelivan” din localitate
- 120,2 mii lei primăriei Cărbuna , inclusiv:
- 99,8 mii lei cu titlu de contribuţie pentru forarea unei fântâni
arteziene, construcţia a 1665 metri de reţele de apeduct in localitate și
construcţia incăperii cu rezervor pentru apa potabilă, in cadrul unui proiect
finanţat de Fundaţia germană de caritate ”Prohumanitate”;
- 20,4 mii lei pentru acoperirea financiară a tutelei a 3 copii (Cotodian
Ilie, Coadă Veronica și Coadă Ana;
- 200,0 mii lei primăriei Costești pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a
Sălii de festivităţi de la Casa de cultură din localitate;
- 120,0 mii lei primăriei Ruseștii Noi la finanţarea lucrărilor de reparaţie
capitală a Casei de cultură din localitate;
- 46,3 mii lei Consiliului raional inclusiv:
- 23,1 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a incăperilor din
incinta Procuraturii raionului;
- 23,2 mii lei pentru finanţarea Proiectului –Pilot ”Implementarea
Sistemului de Management al documentelor in activitatea Consiliului raional
Ialoveni”;
4. Bugetul Consiliului raional se majorează cu suma de 20 237 lei (grant contul „mijloace speciale”), această sumă urmând să fie transferată IMSP Spitalul

raional Ialoveni pentru efectuarea reparaţiilor la cazangeria pe gaze naturale a
instituţiei.
5.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează Racu Valeriu,
şef Direcţie finanţe, Trofim Angela, contabil-șef în Aparatul președintelui
raionului.
6.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul
Andronachi Nicolae, preşedintele raionului.
Cu privire la înființarea filialei de carte românească „Lucian Blaga” a Bibliotecii
Județene „Lucian Blaga” din județul Alba, România (06-05)
Examinând demersul Secţiei raionale cultură, în temeiul art. 43 al Legii
privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, în baza
Acordului de parteneriat încheiat intre Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din
judeţul Alba, România, și Secţia cultură Ialoveni, parte componentă a
Programului „Promovarea valorilor culturii române în circuitul cultural naţional şi
internaţional” , Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1.Se înfiinţează Filiala de carte românească „Lucian Blaga” Ialoveni, cu
începere din 01 ianuarie 2013.
2.Se aprobă modificările în Schema de încadrare a lucrătorilor din Instituţiile
de cultură ale raionului Ialoveni pentru anul 2013 şi Planul bugetar pe anul 2013.
3.Direcţia finanţe va prevedea anual în bugetul Secţiei cultură Ialoveni surse
financiare necesare pentru întreţinerea filialei.
4.Se imputernicește Aparatul președintelui raionului să identifice spaţiu
pentru amplasarea Filialei de carte românească „Lucian Blaga”.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului.

Cu privire la formarea fanfarei rationale (06-06)
Examinând demersul Secţiei rationale de cultură, în temeiul art.43 al Legii
privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, întru
promovarea valorilor și tradiţiilor mizicale, Consiliul raional DECIDE:
1. Se formează Fanfara raională, cu începere de la 1 ianuarie 2013, în cadrul
Casei raionale de cultură Ialoveni.
2. Direcţia finanţe va prevedea anual în bugetul Secţiei cultură sursele
financiare necesare pentru întreţinerea fanfarei.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul
Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului.

Cu privire la aprobarea bugetului raionului şi bugetului raional pentru anul
2013 în lectura a doua 06-07
În temeiul prevederilor art. 49, alin1, lit.(e) si (f), al Legii privind sistemul
bugetar şi procesul bugetar, nr. 847-XIII din 24 mai 1996, art. 21,p. 5, al Legii
privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, art. 5 p.1, al
Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei,
nr. 827-XIV din 18.02.2000, Legii, nr.91 din 26 aprilie 2012 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative, art. 43 al Legii cu privire la administraţia publică
locală, nr.436-XVl din 28 decembrie 2006, având drept temei propunerile Comisiei
economie, finanţe şi buget a Consiliului raional ,Consiliului raional DECIDE:
1. Se aprobă structura şi calculele veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului
pentru anul 2013 în lectura a doua (anexele 1, 1(a)).
2. Se aprobă structura şi calculele veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional
pentru anul 2013 în lectura a doua (anexa 2).
3. Se aprobă normativele defalcărilor din veniturile generale ale bugetului
raionului pe 2013 la bugetele primăriilor satelor, comunelor şi oraşului (anexa 3).
4. Se acceptă cota transferurilor pentru 2013 de la bugetul de stat la bugetul
raional în sumă de 154249,7 mii lei, inclusiv cheltuieli capitale 3000,0 mii lei.
5. Se aprobă transferurile pentru anul 2013 de la bugetul raional la bugetele
primăriilor satelor, comunelor, oraşului, în sumă de 49 294,9 mii lei, inclusiv
transferurile cu destinaţie specială (centralizarea salariului) – 30 575,3 mii lei
(anexele 4 şi 4.1.).
6. Se aprobă mijloacele speciale preconizate spre încasare de instituţiile
publice finanţate de la bugetul raional din executarea lucrărilor, serviciilor prestate
contra plată (anexele 5 și 5.1).
7. Se aprobă nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată
de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (anexa 6)
8.Se stabilește, că mijloace preconizate de la Fondul Republican de susţinere
socială a populaţiei in sumă de 2 593,7 mii lei, precum și suma de 50 mii lei de la
casele de schimb valutar, (sumă totală - 2643,7 mii lei), vor fi utilizate pentru
susţinerea socială a populaţiei şi acordarea ajutorului material persoanelor
defavorizate (anexa 7).
9. Se aprobă limitele numărului de personal (unităţi) angajat (anexa 8).
10. Se aprobă Fondul de rezervă al bugetului raionului în cadrul bugetului
raional în mărime de 3 900 mii lei, care va fi utilizat conform prevederilor unui
Regulament, aprobat prin Decizia Consiliului raional.
11. Se aprobă normativele proprii de cheltuieli, ce revin în medie unui locuitor
din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi pentru relaţiile interbugetare de
susţinere financiară (anexa 9).
12. Se aprobă registrul repartizării veniturilor între bugetul raional şi bugetele
locale (anexa 10).

13. Se stabilește, că datoriile creditoare, existente la 01 ianuarie 2013, ale
instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional vor fi achitate din contul şi în
limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea acestora în anul bugetar 2013.
14. Direcţia finanţe:
14.1. Se abilitează cu dreptul de a modifica planurile de finanţare a
ordonatorilor secundari de credite, la propunerile întemeiate ale acestora, în limitele
alocaţiilor anuale, exceptând salarizarea, cu acordul prealabil al preşedintelui
raionului.
14.2. Va efectua trimestrial analiza situaţiei financiare, va întreprinde măsuri
eficiente pentru consolidarea disciplinei financiare bugetare şi va prezenta informaţii
la şedinţele Consiliului raional.
15. Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Nicolae
Andronachi, președintele raionului.

Cu privire la stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale din raionul
Ialoveni 06-08
Examinînd materialele de stabilire a hotarelor unităţilor administrativteritoriale din raionul Ialoveni (11 primării), întocmite de către Întreprinderea de
Stat Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, reieșind din
prevederile Legii Cadastrului bunurilor imobile și Regulamentului cu privire la
Registrul de Stat al unităţilor administrativ-teritoriale și străzilor din localităţile de
pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 1518 din 17 decembrie 2003, în conformitate
cu prevederile art. 10 al Codului Funciar, nr. 828-XII din 25.12.1991, și în temeiul
art. 43 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă materialele cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor
administrativ-teritoriale și suprafaţa totală inclusă în hotarele UAT, conform
planurilor-anexă, după cum urmează:
 Primăria Horodca cu suprafaţa totală de 583,84 ha;
 Primăria Ulmu cu suprafaţa totală de 2792, 92 ha;
 Primăria Văsieni cu suprafaţa totală de 3681,47 ha;
 Primăria Pojăreni cu suprafaţa totală de 782,77 ha;
 Primăria Ruseștii Noi cu suprafaţa totală de 3404,62 ha;
 Primăria Bardar cu suprafaţa totală de 2663,20 ha;
 Primăria Malcoci cu suprafaţa totală de 1211,54 ha;
 Primăria Nimoreni cu suprafaţa totală de 1378,01 ha;
 Primăria Suruceni cu suprafaţa totală de 2339,17 ha;
 Primăria Dănceni cu suprafaţa totală de 1362,76 ha;
 Primăria Sociteni cu suprafaţa totală de 879,27 ha;
2.Se pune în sarcina Serviciului raional relaţii funciare și cadastru, să aplice în
procesul elaborării și întocmirii Cadastrului funciar raional anual, datele inserate
in prezenta decizie.

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședinte al raionului.

Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului satului Țipala 06-09
Examinînd materialele de stabilire a hotarelor intravilanului satului Țipala,
parte componentă a comunei omonime, materiale întocmite de către
Întreprinderea de Stat Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului,
decizia Consiliului comunal Țipala, nr.07-13 din 25 septembrie 2012, in
conformitate cu Legea Cadastrului bunurilor imobile și Regulamentul cu privire la
Registrul de Stat al unităţilor administrativ-teritoriale și străzilor din localităţile de
pe teritoriul Republicii Moldova, nr.1518 din 17 decembrie 2003, cu prevederile
art. 10 al Codului Funciar, nr. 828-XII din 25 decembrie 1991, și în temeiul art. 43
al Legii privind administraţia publică locală, nr 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul
raional DECIDE:
1.Se aprobă materialele de stabilire a hotarelor intravilanului satului Țipala
cu suprafaţa totală de 285,7601 ha, inclusiv și suprafaţa adăugată de 20,1788 ha,
conform planului anexat.
2.Serviciul raional relaţii funciare și cadastru va perfecta documentaţia
cadastrului funciar în concordanţă cu prezenta decizie.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședinte al raionului.
Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului satului Costești 06-10
Examinînd materialele de stabilire a hotarului intravilanului satului
Costești, întocmite de către Întreprinderea de Stat Institutul de Proiectări pentru
Organizarea Teritoriului, decizia Consiliului sătesc Costești, nr.08-02 din 02
noiembrie 2012, in conformitate cu Legea Cadastrului bunurilor imobile și
Regulamentul cu privire la Registrul de Stat al unităţilor administrativ-teritoriale și
străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova, nr.1518 din 17
decembrie 2003, Legea nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile
urbanismului și amenajării teritoriului, cu prevederile art. 10 al Codului Funciar,
nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 și în temeiul art. 43 al Legii privind
administraţia publică locală, nr 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă materialele de stabilire a hotarului intravilanului satului
Costești, cu suprafaţa totală de 798,3427 ha, inclusiv și suprafaţa adăugată 99,15
ha, conform planului anexat.

2.Serviciul raional relaţii funciare și cadastru va aduce documentaţia
cadastrului funciar în concordanţă cu prezenta decizie.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședintele raionului.
Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului satului Malcoci 06-11
Examinînd materialele de stabilire a hotarelor intravilanului localităţii
satului Nimoreni, întocmite de către Î.S. Institutul de Proiectări pentru
Organizarea Teritoriului, decizia Consiliului sătesc Malcoci, nr. 06/02 din
23.10.2012, reieșind din Legea Cadastrului bunurilor imobile și Regulamentul cu
privire la Registrul de Stat a Unităţilor administrativ-teritoriale și străzilor din
localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova nr.1518 din 17 decembrie 2003, în
conformitate cu prevederile art. 10 ale Codului Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991
și în temeiul art. 14 (1) din Legea privind administraţia publică locală, nr 436-XVI
din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă materialele de stabilire a hotarelor intravilanului satului
Malcoci, cu suprafaţa totală de 211,9667 ha, conform planului anexat.
2.Serviciul raional relaţii funciare și cadastru va aduce în concordanţă
documentaţia cadastrului funciar cu prezenta decizie.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședintele raionului.
Cu privire la modificarea categoriei de destinație a unor terenuri agricole 06-12
Examinând materialele de modificare a categoriei de destinaţie a terenului
agricol proprietate a S.A. «Moldtelecom», în scopul construcţiei unui turn pentru
amplasarea antenei și echipamentului reţelei celulare, întocmite de Î.S. “
Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului", decizia Consiliului sătesc
Cigîleni, nr. 08/09 din 17 octombrie 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 cu
suprafaţa totală de 0,0484 ha din suprafaţa totală de 0,3354 ha, cu numărul
cadastral 23162020175, proprietate a S.A. «Moldtelecom», în scopul construcţiei
obiectului nominalizat, în categoria terenurilor destinate industriei, transportului,
telecomunicaţiilor și cu alte destinaţii speciale, amplasat în extravilanul satului.
2. SA «Moldtelecom» va restitui, conform legislaţiei funciare în vigoare,
pierderile în producţia agricolă în sumă de 38475,00 lei, precum și va asigura
decopertarea stratului de sol fertil de pe teritoriul destinat construcţiei obiectului
nominalizat.
3.După adoptarea Hotărîrii de către Guvernul Republicii Moldova, privind
modificarea categoriei de destinaţie a terenului, Serviciul relaţii funciare și

cadastru va perfecta documentaţia cadastrală în concordanţă cu prezenta decizie.
4. Decizia se prezintă spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.
5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședinte al raionului.
Cu privire la aprobarea Programului de activitate
a Consiliului raional
pentru trimestrul I al anului 2013 06-13
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii cu privire la administraţia
publică locală, nr.436-XVl din 28 decembrie 2006, având drept temei propunerile
Comisiei pentru probleme de administraţie publică și drept a Consiliului
raional,Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul I
al anului 2013, conform anexei.
2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor subdiviziunilor Consiliului raional.
Anexă

P R O G R A M D E A CT I V I T A T E
a Consiliului raional Ialoveni pentru
trimestrul I al anului 2013
Data
Februarie

Februarie,
Martie
Ianuarie,
Februarie,
Martie

Specificarea chestiunii
I. Şedințe ale Consiliului raional

Responsabil de pregătire

1.Cu privire la executarea bugetului raionului
pentru anul 2012

Direcţia generală finanţe

2. Cu privire la distribuirea mijloacelor
bugetare pentru finanţarea lucrărilor de
construcţie, reparaţie şi proiectare ale
obiectelor de menire social-culturală în
anul 2013.
3. Cu privire la aprobarea Planului raional
de susţinere a intreprinderilor mici și
mijlocii
4. Cu privire la mersul reformei sistemului
de implementare a educaţiei incluzive in
raionul Ialoveni
5.Cu privire la organizarea alimentaţiei
copiilor in instituţiile educaţionale din raion
II. Activități metodico-organizatorice şi culturale
Seminare de instruire a secretarilor
consiliilor locale
Şedinţe de lucru cu participarea primarilor,
conducătorilor serviciilor desconcentrate
din raion

Direcţia generală finanţe

Secţia economie
Direcţia invăţământ

Direcţia invăţământ
Direcţia finanţe
Secţia administraţie publică
Secţia administraţie publică

Februarie
Ianuarie
Februarie,
Martie
Martie
Martie

Concursuri raionale la disciplinele de studiu
Intruniri-seminare cu participarea
producătorilor agricoli din raion
Festivitate consacrată Zilei internaţionale a
Femeii - 8 Martie
Festivitate ”Cel mai bun antreprenor al
anului”

Direcţia învăţământ
Direcţia agricultură şi
alimentaţie in colaborare cu
serviciile centrale de profil
Secţia cultură, Secţia
administraţie publică
Secţia economie

Cu privire la transmiterea unor terenuri 06-14
Examinând deciziile Consiliului orășenesc Ialoveni, nr. 06-06 din 19 octombrie
2010 (Cu privire la transmiterea în administrare a terenului aferent imobilelor
Consiliului raional Ialoveni), și nr. 06-15 din 24 august 2012 (Cu privire la
transmiterea în administrare a terenului aferent imobilelor Consiliului raional
Ialoveni), în conformitate cu prevederile art.2, alin. 1 și 5, al Legii nr. 91-XVI din 05
aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova, nr. 1451 din 24 decembrie 2007 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a
destinaţiei și schimbul terenurilor, art. 43 al Legii privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, având drept temei Demersul
administraţiei Spitalului raional Ialoveni, nr. 513 din 18 octombrie 2012, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se transmite în gestiunea IMSP Spitalul raional Ialoveni, cu titlu gratuit,
terenul aferent construcţiilor amplasate în str. Alexandru cel Bun, nr.7, cu
suprafaţa de 1,371 ha, număr cadastral 5501210169.
2. Se transmite în gestiunea IMSP Spitalul raional Ialoveni, cu titlu gratuit,
terenul aferent construcţiilor amplasate în str. Alexandru cel Bun, nr.25, cu
suprafaţa de 0,4939 ha, număr cadastral 5501210102.
3. Doamna Beșliu-Basoc Ecaterina, specialist principal în Serviciul relaţii
funciare și cadastru, se desemnează responsabilă de perfectarea documentaţiei
cadastrale respective.
4. Prezenta decizie se comunică Oficiului Cadastral Teritorial Ialoveni și
administraţiei IMSP Spitalul raional Ialoveni.
5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura domnul Bivol
Ștefan, vicepreședinte al raionului.
Cu privire la formarea bunului imobil 06-15
Întru administrarea eficientă a proprietăţii publice a Consiliului raional
Ialoveni, precum şi în scopul utilizării eficiente a terenurilor, în conformitate cu
Legea prinvind administraţia publică locală, nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006,
Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, nr.354-XV din 28 octombrie 2004,
Consiliul raional DECIDE:

1.Se comasează două bunuri imobile, înregistrate cu numărul cadastral
55012090035 și suprafaţa de 0, 0458 ha, și, respectiv nr. Cadastral 55012090036 ,
suprafaţa de 0,0997 ha, pentru forma un bun imobil nou, ca obiect de drept
independent, cu numărul cadastral 55012090430 și suprafaţa de 0,1455 ha.
2.Prezenta decizie se comunică Oficiului Cadastral Teritorial Ialoveni.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul
Andronachi Nicolae, preşedintele raionului.
Cu privire la transmiterea-primirea instituțiilor de invățământ 06-16
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor,
mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr. 688
din 09 octombrie 1995, precum și ale Legii nr. 91 din 26 aprilie 2012, prin care au fost
modificate Legea învăţămîntului, nr.547-XIII din 21 iulie 1995, Legea nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006
privind descentralizarea administrativă, având drept temei ”Particulariţăţile privind activitatea
instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar-general finanţate din bugetele unităţilor
administativ-teritoriale, începînd cu 1 ianuarie 2013”, aprobate şi înregistrate de către
Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei, în legătură cu trecerea
şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor la finanţare din bugetul raional, și deciziile consiliilor
orășenesc, comunale și sătești din raionul Ialoveni, Consiliul raional DECIDE:
1. Se constituie, in gestuinea Consiliului raional Ialoveni următoarele instituţii
educaţionale:
 Școala primară ”Ion Creangă”, orașul Ialoveni
 Școala primară Ruseștii Vechi, comuna Ruseștii Noi
 Gimnaziul Costești
 Gimnaziul Horodca
 Gimnaziul Hansca
 Gimnaziul ”Grigore Vieru”, orașul Ialoveni
 Gimnaziul Mileștii Noi, comuna Răzeni
 Gimnaziul Misovca, comuna Gangura
 Gimnaziul ”Mitropolit Gurie Grosu”, satul Nimoreni
 Gimnaziul Pojăreni
 Gimnaziul Sociteni
 Gimnaziul Văsieni
 Gimnaziua Văratic
 Gimnaziul Gangura
 Gimnaziul ”Alexandrina Rusu” , satul Dănceni
 Gimnaziul Malcoci
 Gimnaziul Cigîrleni
 Gimnaziul Cărbuna
 Liceul Teoretic ”Aurel David”, satul Bardar
 Liceul Teoretic ”Olymp”, satul Costești
 Liceul Teoretic Costești
 Liceul Teoretic Horești
 Liceul Teoretic ”Petre Ștefănucă”, orașul Ialoveni













Liceul Teoretic ”Andrei Vartic”, orașul Ialoveni
Liceul Teoretic ”Mihail Bărcă”, comuna Mileștii Mici
Liceul Teoretic Molești
Liceul Teoretic Puhoi
Liceul Teoretic Ruseștii Noi
Liceul Teoretic ”Ion Suruceanu”, satul Suruceni
Liceul Teoretic Țîpala
Liceul Teoretic Zîmbreni
Liceul Teoretic ”Mihai”Eminescu”, satul Ulmu
Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, satul Văsieni
Liceul Teoretic ”Ion Pelivan”, comuna Răzeni

2. Se instituie comisia raională de transmitere-primire, in următoarea componenţă:
Preşedinte –
Nicolae Andronachi, preşedintele raionului
Secretar Galina Bivol, specialist principal, Direcţia finanţe
Membri –
Anatolie Melenciuc, vicepreşedinte al raionului
Valeriu Racu, şef, Direcţia finanţe
Ion Busuioc, şef, Direcţia învăţămînt
Galina Savin, contabil–şef, Direcţia finanţe
Liliana Golban, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului
Valentina Casianov, specialist principal, Direcţia invăţământ
Primarul localităţii (după caz)
Contabilul-șef al primăriei (după caz)
Managerul instituţiei de invăţământ (după caz)
3. Se pune în sarcina comisiei să asigure, în termen de până la 30 decembrie 2012,
perfectarea setului de documente privind transmiterea-primirea instituţiilor de invăţământ
primar și secundar general, precum și să decidă asupra soluţionării tuturor litigiilor apărute în
acest proces.
4.Instituţiilor nominalizate in p.1 al prezentei decizii li se atribuie statut de persoană
juridică.
5.Se aprobă statutele de organizare și funcţionare ale instituţiilor de invăţământ supuse
procedurii de transmitere-primire.
6. Se stabilește că transmiterea-primirea clădirilor și construcţiilor se va efectua cu titlu
gratuit (în comodat) pe o perioadă nedeterminată, în baza unor contracte încheiate între părţi,
în condiţiile legislaţiei în vigoare.
7. Domnul Andronachi Nicolae, președintele raionului, se imputernicește să semneze
contractele in numele Consiliului raional, precum și să asigure controlul asupra executării
deciziei.
8. Prezenta decizie se comunică consiliilor orășenesc, comunale și sătești din raion,
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Camerei Inregistrării de Stat a Republicii Moldova.

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a
performanțelor profesionale ale funcționarilor publici 06-17
În temeiul prevederilor art. 34 şi 36 ale Legii privind funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, art. 43 al Legii privind
administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se stabileşte perioada 25 decembrie 2012 – 15 februarie 2013 pentru
organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale
ale funcţionarilor publici din cadrul serviciilor publice descentralizate ale
raionului.
2.Domnul Andronachi Nicolae, preşedintele raionului, va realiza evaluarea
performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional.
3.Evaluarea performanţelor profesionale ale şefilor de direcţii, secţii şi
servicii (funcţionari publici de conducere) din subordinea Consiliului raional va fi
realizată de către vicepreşedinţii raionului, în corespundere cu organigrama,
aprobată de Consiliul raional, iar ale funcţionarilor publici de execuţie - de către
conducătorii direcţi ai acestora, conform unui grafic aprobat prin dispoziţie a
preşedintelui raionului.
4.Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul intâi să organizeze
procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici,
angajaţi în primării, conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama domnului
Andronachi Nicolae, preşedintele raionului, care, în cadrul şedinţei Consiliului din
primul trimestru al anului 2013, va prezenta o notă informativă privind
rezultatele evaluării.

Cu privire la confirmarea în funcție 06-18
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. Doamna Podubnii Viorica se confirmă în funcţia de șef Secţie economie și i
se conferă gradul de calificare consilier de stat de clasa III (din 17 noiembrie
2012).
2. Decizia se comunică contabilităţii Aparatului președintelui raionului și
persoanei nominalizate.

Cu privire la activitatea Secției economie pe parcursul anului 2012 06-19
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 nota informativă prezentată (anexa).
2.Secţia economie :
 va continua activitatea în conformitate cu actele legislative şi
normative în vigoare şi va înainta propuneri concrete în privinţa
ameliorării situaţiei în domeniul economiei din raion;
 va organiza, în colaborare cu autorităţile publice locale, ministerele şi
departamentele, agentii economici situati pe teritoriul raionului a
lucrarilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltarii
economice şi sociale, programelor privind coeziunea socială şi
economică;
 va contribui la solutionarea problemelor stringente din domeniul
economic din raion;
 va organiza activitatii de realizare a legislatiei în domeniul achizitiilor
publice de marfuri, lucrari şi servicii pe teritoriul raionului.
3.Controlul asupra executării deciziei îl va asigura domnul Bivol Ştefan,
vicepreşedinte al raionului.
Cu privire la trecerea in evidență militară a recruților (anul de naștere 1997) din raionul
Ialoveni 06-20
Întru executarea art.12 al Legii, nr.1245 –XV din 18 iulie 2002 cu privire la
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr.436 din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrilor Guvernului
nr.631 din 23 mai 2003 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa
militară”, nr.897 din 23 iulie 2003 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova”, avînd avizul
comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:
1. Secţia administrativ-militară Ialoveni, autorităţile publice locale de nivelul I
să organizeze, în perioada 04.02.2013-28.02.2013, trecerea în evidenţa militară a
tinerilor născuţi în anul 1997 şi celor de vîrstă mai înaintată, care, din diferite motive
, nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară.
2.Se aprobă componenţele nominale ale Comisiei de recrutare-încorporare (de
bază și de rezervă), după cum urmează:
Comisia de bază:
MELENCIUC Anatol, vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei:
TABAC Veaceslav, şeful Secţiei administrativ-militare a raionului,
vicepreşedinte al Comisiei:
POPENCO Tatiana,specialist, Secţia recrutare-încorporare Secţiei
administrativ militară a raionului Ialoveni, secretarul comisiei:
Membri:

ALCAZA Andrei,comisar adjunct, Comisariatul raional de poliţie
BEREGOI Andrei,medic-internist, preşedintele comisiei medico-militare
Comisia de rezervă:
BIVOL Ştefan ,vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei;
FRECĂUȚAN Iurie, specialist coordonator, secţia recrutare-încorporare a
Secţiei administrativ-militare vicepreşedinte al comisiei;
Membri:
BUŞMACHIU Andrei, șef al Secţiei ordine publică, Comisariatul raional
de poliţie Ialoveni
STANCOV Mihail, medic chirurg, preşedintele comisiei medico-militare
de rezervă.
3.Se aprobă componenţele nominale ale comisiei medico-militare (de bază și de
rezervă):
Comisia de bază:
BEREGOI Andrei, medic internist, preşedintele comisiei;
COTLĂU Andrian, medic chirurg- traumatolog;
CUCU Liudmila, medic neurolog;
REZEŞU Rita,medic psihiatru pentru copii;
ARHIREU Marina, medic oftalmolog;
GRECU Zinaida, medic otorinolaringolog;
MELEGA Dumitru,medic dermato-venerolog;
Comisia de rezervă:
STANCOV Mihail , medic chirurg, preşedintele comisiei;
COLODRIVSCHII Natalia, medic internist;
GUSACINSCHII Irina , medic neurolog;
DIMITROV Vasile,medic dermatvenerolog;
CUCU Stelian,medic psihiatru;
RUSU Vasile, medic otorinolaringolog;
SALAUR Tamara, medic oftalmolog
4.Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, conducătorii
instituţiilor publice de învăţămînt preuniversitar, agenţii economici să prezinte
Secţiei administrativ-militare Ialoveni documentele necesare şi caracteristica
psihologică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind trecerea tinerilor în
evidenţa militară.
5 Primăriile să asigure însoţirea şi prezentarea tinerilor la comisia medicomilitară, conform graficului elaborat de Secţia administrativ-militară Ialoveni..
6. Instituţiile Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Ialoveni (L.Hanganu),
Centrul Medicilor de Familie Ialoveni (S. Cucu):
-să contribuie la organizarea activităţii Comisiei medico-militare (Policlinica
raională) in perioada 04.02.2013 - 28.02.2013;
-să organizeze efectuarea investigaţiilor medicale în instituţiile medicale la
locul de trai al tinerilor ce urmează a fi recrutaţi, conform graficului elaborat de
Secţia administrativ-militară Ialoveni;

-să contribue la perfectarea fişelor medicale F-25IU, listelor de semnalizare a
tinerilor ce se află la evidenţă la medicii psiho-neurologi, narcologi, ftiziatru,
dermato-venerolog şi să le prezinte la Secţia administrativ-militară Ialoveni pînă la
data de 14.01.2013;
-să asigure spitalizarea în staţionar în scopul examinării şi tratării recruţilor;
-să elibereze de la serviciul de bază pe perioada 04.02.2013 pînă la data
28.02.2013 medicii şi asistentele medicale antrenaţi în activitatea Comisiei cu
păstrarea locului de muncă şi a salariilor lunare.
7. Comisariatul raional de poliţie (Oleg Pohilă) să acorde ajutor autorităţilor
administrasţiei publice locale de nivelul I şi Secţiei administrativ-militare Ialoveni
pentru luarea tinerilor în evidenţă militară.
8.Şeful Secţiei administrativ militare Ialoveni să informeze săptămînal
preşedintele raionului despre desfăşurarea trecerii în evidenţa militară a tinerilor.
9.Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii il va asigura
Melenciuc Anatol, vicepreşedinte al raionului.

Cu privire la graficul concediilor de odihnă în anul 2013 pentru persoanele alese în
funcție de Consiliul raional 06-21
În conformitate cu prevederile art.82 al Legii privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă graficul de concedii de odihnă în anul 2013 pentru preşedintele şi
vicepreşedinţii raionului, după cum urmează :
ANDRONACHI Nicolae- iulie-august;
BIVOL Ștefan- iunie-iulie;
MELENCIUC Anatolie- august-septembrie
2. Decizia se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate.

Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier raional 06-22
În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (2), lit.(z), art.24, alin.1, lit. (b) şi (d),
ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
art.5, alin.2, lit. (c) și art.7, alin.1, lit. (b), ale Legii privind statutul alesului local,
nr.768-XIV din 2 februarie 2000, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:
1. Se ridică înainte de termen mandatul de consilier raional al domnului
Silistraru Mihail, care deţine funcţia de șef-adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al
Cancelariei de Stat, funcţie incompatibilă cu calitate de ales local, urmare a punerii
in aplicare a Legii, nr. 168 din 11.07.2012 pentru modificarea Legii nr.768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial nr.190-192/642 din
14.09.2012)
2. Se declară vacant un mandat în Consiliul raional Ialoveni.

3. Prezenta decizie se comunică Comisiei Electorale Centrale.

Cu privire la casarea şi excluderea din evidență contabilă
a unui buni imobil 06-23
În conformitate cu prevederile art.43, 77 ale Legii privind administraţia publică
locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, având drept temei Decizia Consiliului
raional, nr.05-25 din 15 decembrie 2011 „Cu privire la iniţierea Partenerului
Public-Privat”, cu modificările ulterioare, prevederile Caietului de sarcini pentru
obiectivul de investiţii în Parteneriat Public Privat: „Construcţia complexului
locativ cu menire socială pentru specialiştii din cadrul instituţiilor bugetare ale
căror fondator este Consiliul raional Ialoveni”, în baza Contractului de Societate
Civilă, nr.01 din 25 septembrie 2012, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă casarea imobilului cu numărul cadastral 5501205107.1,
amplasat pe terenul cu numărul cadastral 5501205107 (orașul Ialoveni,
str.Basarabia 1/3), pe care urmează a fi edificat un bloc locativ in cadrul
Proiectului de Parteneriat Public Privat „Construcţia complexului locativ cu menire
socială pentru specialiştii din cadrul instituţiilor bugetare ale căror fondator este
Consiliul raional Ialoveni”.
2. Se stabileşte că imobilul nominalizat în pct.1, valoarea căruia echivalează cu
863 991, 00 lei, urmează a fi exclus din evidenţa contabilă a Consiliului raional şi
radiat din documentaţia cadastrală.
3. Prezenta decizie se comunică Oficiului Cadastral Teritorial Ialoveni.
4.Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de către domnul
Nicolae Andronachi, preşedintele raionului.

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect şi
de constituire a unui parteneriat public privat 06-24
În temeiul Legii, nr.523-XIV din 16 iulie 1999, cu privire la proprietatea publică a
unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii,nr.121-XVI din 04 mai 2007, privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii, nr.179 din 10 iulie 2008, cu
privire la parteneriatul public privat , în scopul atragerii de investiţii private pentru
realizarea proiectelor de interes public, utilizării eficiente a patrimoniului public şi a
mijloacelor financiare publice, Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia
publică locală, şi avînd drept temei demersul Agenţiei pentru Eficienţa Energetică,
nr.29-1121 din 14.11.2012, Consiliul raional, DECIDE:
1. Se aprobă participarea la propunerea de proiect pentru instalarea unei linii de
peletizare a biomasei.
2. Se stabileşte iniţierea parteneriatului public-privat, având drept obiect
proiectele în Energie şi Biomasă.

3. Pentru desfăşurarea procedurii de selectare a partenerului privat se creează
comisia, în următoarea componenţă:
Andronachi Nicolae, preşedintele raionului
Bivol Ştefan, vicepreşedinte al raionului
Racu Valeriu, şef Direcţie finanţe
Podubnii Viorica, şef Secţie economie
Cazac Claudia , arhitect-şef
Golban Lilia, specialist principal, Aparatul preşedintelui
Maiduc Vladimir ,consilier raional
Popescu Lilian , consilier raional
Istratiev Victor, consilier raional
Cujbă Ion, consilier raional
Reprezentantul Agenţiei Proprietăţii Publice
4. În activitatea sa, comisia de selectare a partenerului privat, va asigura
aplicarea principiilor egalităţii, imparţialităţii şi nediscriminării, ttransparenţei,
proporţionalităţii, concurenţei, conform prevederilor Legii nr.179 din 10 iulie 2008
cu privire la parteneriatul public privat.
5. Domnul Nicolae Andronachi, preşedintele raionului, se desemnează
responsabil de executarea prezentei decizii.

Cu privire la preschimbarea denumirii unui liceu din orașul Ialoveni 06-25
Examinând Decizia Consiliului orășenesc Ialoveni, nr.08-06 din 15 noiembrie
2012, in temeiul prevederilor art.43 al Legii privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă propunerea Consiliului orășenesc Ialoveni privind preschimbarea
denumirii Liceului Teoretic din ”Ana Munteanu” in „Andrei Vartic”.
2. Prezenta decizie se comunică colectivuluiu Liceului nominalizat, Consiliului
orășenesc Ialoveni și Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
Cu privire la transmiterea unor bunuri material 06-26
Examinând Demersul primăriei orașului Ialoveni, în temeiul Legii cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, nr.523-XIV din 16 iulie
1999 cu modificările şi completările ulterioare, lit.a) alin.(1) art.6 şi lit.c) alin.(1)
art.14 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, art.43 şi 77 ale
Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se transmit, cu titlu gratuit, bunuri materiale din gestiunea Școlii specialeinternat in gestiunea unor instituţii publice, după cum urmează:

Biblioteca publică orășenească ”P.Ștefănucă”
Nr
1
2
3
4

Denumire
Dulap mare
Dulap incălţări
Noptiere
Dulap

Unități
5
3
12
4

Preț/unitate (lei)
3030,48
3010,00
100,00
130,00

Suma (lei)
15152,40
9030,00
1200,00
520,00

Școala de arte Ialoveni
Nr
1
2
3
4
5
6

Denumire
Dulap incălţări
Dulap haine (mare)
Dulap haine
Pat de lemn
Saltea
Noptiere

Unități
3
3
2
1
1
1

Preț/unitate (lei)
3010,00
3030,48
150,00
1000,00
326,89
100,00

Suma (lei)
9030,00
9091,44
300,00
1000,00
326,89
100,00

Școala primară ”Ion Creangă”
Nr
1
2

Denumire
Bancă școlară
Scaun școlar

Unități
20
20

Preț/unitate (lei)
40,23
50,00

Suma (lei)
804,60
1000,00

3.Transmiterea bunurilor materiale se va efectua conform Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de
stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995, cu modificările şi
completările ulterioare.
4.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează Gheorghe
Caracuian, primarul orașului Ialoveni, conducătorii instituţiilor care transmit și
care primesc bunurile.
5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Melenciuc
Anatolie, vicepreşedinte al raionului.
Președintele ședinței

Tudor IASINSCHI

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului

Nicolae MEREACRE

