LA 25 APRILIE CURENT VA AVEA LOC O ȘEDINȚĂ
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A
CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI
În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) şi (3), art. 53, alin.(1), lit.(f), ale Legii privind
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, președintele raionului,
domnul Nicolae Andronachi, a semnat dispoziţia nr. 6969-g din 19 aprilie 2013,
2013 privind
convocarea, în şedinţă extraordinară, a Consiliului raional, pentru data de 25 aprilie
2013.
Şedinţa va avea loc în Sala mare de şedinţe a Consiliului raional Ialoveni, cu
începere de la orele 10:00.
10:00
Se propune următoarea Agendă pentru discuții:
1.Cu privire la transmiterea valorii unor lucrări de construcție

Informație –Bivol Ștefan, vicepreședinte al raionului
2.Cu privire la casarea unor mijloace fixe din proprietate publică

Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului
3.Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale din proprietate publică

Informație – Andronachi Nicolae, președintele raionului
4.Cu privire la numirea în funcție a directorului IMSP CS Văsieni

Informație – Andronachi Nicolae, președintele raionului
5.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef Secție economie

Informație – Andronachi Nicolae, președintele raionului
6. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în unele
decizii ale Consiliului raional

Informație –Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
7.Cu privire la rectificarea bugetului raional

Informație – Valeriu Racu, șef Direcție finanțe
8.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Informație – Valeriu Racu, șef Direcție finanțe
9. Cu privire la atribuirea statutului de persoană juridică Muzeului din Văsieni

Informație –Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional
10. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu

Informație – Andronachi Nicolae, președintele raionului
11. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu

Informație – Andronachi Nicolae, președintele raionului
12.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional in instanța de
judecată

Informație – Andronachi Nicolae, președintele raionului
13. Cu privire la examinarea Notificărilor Oficiului Teritorial Chișinău, nr. 1304/OT4320 din 10 aprilie 2013, și nr. 1303/OT4-333 din 11aprilie 2013.

Informație – Golban Liliana, specialist principal
14. Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului satului Puhoi

Informație – Beșliu-Basoc Ecaterina, specialist principal, Serviciul relații funciare și
cadastru
15. Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului satului Găureni, comuna Zâmbreni.

Informație – Beșliu-Basoc Ecaterina, specialist principal, Serviciul relații funciare și
cadastru
16.Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilorîn sezonul estival 2013

Informație –Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢELOR
COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI RAIONAL
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(pregătire pentru ședința din 25 aprilie 2013)
Luni, 22 aprilie 2013, ora 09:00,
Biroul vicepreședintelui
vicepreședintelui raionului , Anatolie Melenciuc

Comisia pentru învăţământ,
învăţământ, cultură, tineret, sport
1. Popa Natalia –președinte
2. Nour Ilie - secretar
3. Gandrabur Victor
4 .Grigoriță Tudor
5. Maciuca Mihail
Luni, 22 aprilie 2013, ora 10:00,
Biroul șefului Direcției agricultură
agricultură

Comisia pentru complexul agroindustrial,
ecologie şi relaţii funciare
1. Moroz Anastasia – președinte
2. Gordilă Nicolae - secretar
3. Istratiev Victor
4. Popescu Lilian
5. Sula Ion
Luni, 22 aprilie 2013, ora 11:00,
Biroul vicepreședintelui
vicepreședintelui raionului Anatolie Melenciuc

medicină
Comisia pentru medici
nă şi asistenţă socială
1. Cotovan Mihail – președinte
2. Bolocan Victoria -secretar
3. Cernat Vladimir
4. Cujbă Ion
5. Manțoc Sergiu
6. Popescu Lilian
7. Vârtosu Vasile
Luni, 22 aprilie 2013, ora 13:00,
Biroul președintelui
președintelui raionului

Comisia pentru economie,finanţe,buget
1. Rotaru Petru – președinte
2. Cerbușca Serghei - secretar
3. Bivol Margareta
4. Cernat Vladimir
5. Iasinschi Tudor
6. Gonta Victor
7. Vrabii Ion
Luni, 22 aprilie 2013, ora 14:00,
Biroul vicepreședintelui
vicepreședintelui raionului Bivol Ștefan
Ștefan

Comisia pentru gospodăria comunală, construcţii
şi gestionarea patrimoniului
1. Tonu Grigore – președinte
2. Lupu Varvara -secretar
3. Cotorobai Nicolae
4. Cujbă Ion
5. Murzac Petru
Luni, 22 aprilie 2013, ora 15:00,
Biroul secretarului Consiliului raional
raional

Comisia pentru probleme de drept şi administraţie publică
1. Palancica Victor - secretar
2. Braga Mihail
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3. Cotorobai Ivan
4. Deliu Isidor
5. Dubiță Ghenadie
6. Țurcanu Valeriu
7. Lifciu Ilie
PROIECTE DE DECIZII

Proiectul nr. 1
Cu privire
privire la transmiterea valorii unor lucrări de construcție
construcție
În conformitate cu prevederile art.43 și 77 ale Legii privind administraţia publică
locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii contabilităţii, nr. 113-XVI din 27. 04.
2007, având în vedere Ordinul nr. 94 din 19. 07. 2010 al Ministerului Finanţelor al
Republicii Moldova, Consiliul raional DECIDE:
DECIDE
1.Se transmite Întreprinderii de Stat ”Administraţia de stat a Drumurilor”:
- valoarea bănească în sumă de 7 403 957,16 lei (devizul total de proiect 17 823 670,00 lei) a lucrărilor efectuate la construcţia sectorului de drum regional R3 –
E581 (L 464 Ulmu – M1), la km 19,7 – 23,3;
- valoarea bănească în sumă de 5 386 001,00 lei (devizul total de proiect 10 514
406,0lei) a lucrărilor efectuate la reconstrucţia sectorului de drum public L461 Ialoveni –
Moleşti la km 0,09 – 2,5.
2. Se stabileşte că lucrările nominalizate în valoare totală de 12 789 958,16 lei,
urmează a fi excluse din evidenţa contabilă a Consiliului raional.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de către domnul
Nicolae Andronachi, preşedintele raionului.

Proiectul nr. 2
Cu privire la casarea unor mijloace fixe din proprietate publică
Examinând demersul administrației școlii internat-speciale din orașul Ialoveni, în
conformitate cu prevederile 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 administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
DECIDE
1. Se aprobă Registrul fondurilor fixe, care necesită să fie casate și retrase din
gestiunea contabilă a școlii internat-speciale Ialoveni, după cum urmează:

nr.

Denumire

Nr.
inventar

Anul
producerii

Valoare
(lei)

1
2
3

Automobil RAF 22031-01
Pompă de apă
Pompă de apă ATB
610185
Mașină de călcat rufe
Pompă ATB-66
Total

015002
013098
016040

1989
1996
2005

108 410,00
6 894,00
6 720,00

013085
013131

1988
2000

10 234,00
10 800,00
143 058,00

4
5

2. Doamna Moisei Veronica, director-interimar al școlii, va asigura trecerea la
cheltuieli a mijloacelor fixe nominalizate în anexe, în valoare totală de 143 058,00 lei
(una sută patruzeci şi trei cincizeci și opt lei) şi le va retrage din evidenţa contabilă, în
conformitate cu regulamentele Ministerului Finanţelor în vigoare.
3.Se stabileşte, că piesele utilizabile, obţinute 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 instituţiei, iar ferul vechi
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necesită a fi comercializat conform legislaţiei 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.

Proiectul nr. 3
Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietate publică
În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,
nr.523-XIV din 16 iulie 1999, art.14 al Legii, nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind
administrarea și deetizarea proprietății publice, cu modificările și completările ulterioare,
art.43 și 77 ale Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, Consiliul raional DECIDE:
DECIDE
1.Se transmit, cu titlu gratuit, din gestiunea Consiliului raional Ialoveni:
1.1.În gestiunea primăriei Costești următoarele mijloacele fixe (amplasate în
încăperile IMSP CS Costești, transmise primăriei Costești):

Ascensor - cu valoarea de 28536,00 lei;
Convector B 2 – cu valoarea de 27820,00 lei;
Convector GF 2,5 - cu valoarea de 3840,00 lei;
Convector GF 8,5 – cu valoarea de 5760,00 lei.
1.2.În gestiunea primăriei Puhoi imobilul amplasat în localitatea respectivă,
nr.cadastral 5526203.420.01, cu o suprafață de 272,5 m.p., în scopul amenajării unei
cantine sociale.

Notă. Se stabilește, că trei incăperi cu un spațiu total de 30,0 m.p din edificiul
nominalizat rămân în comodatul Centrului de Poștă Ialoveni.
1.3. În gestiunea Școlii sportive pentru copii și tineret Stadionul orășenesc din
centrul raional.
2.Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul Nicolae
Andronachi, președintele raionului.

Proiectul nr. 4
Cu privire la numirea în funcție
funcție a directorului IMSP CS Văsieni
Văsieni
În temeiul prevederilor art. 43 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006, art.6 (lit. a) al Legii privind ocrotirea sănătăţii, nr. 411-XIII din 28
martie 1995, cu modificările ulterioare, Regulamentului IMSP CS Văsienii, aprobat prin
decizia Consiliului raional Ialoveni nr. 04-04 din 17 mai 2011, Consiliul raional D E C I D
E:
1.Doamna Corcodel Georgeta, medic de familie, se desemnează în funcţia de
director al IMSP Centrul de Sănătate Văsieni, pe un termen de 5 ani.
2.Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Proiectul nr. 5
Cu privire la asigurarea interimatului funcției
funcției de șef Secție
Secție economie
În conformitate cu prevederile art. 49 al Legii privind funcția publică și statutul
funcționarului public, nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, art.43 al Legii privind administrația
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
DECIDE
1. Doamna Levinte Lilia, specialist în Secția economie, va asigura interimatul funcției
de șef Secție economie pe perioada concediului de maternitate a doamnei Podubnii
Viorica, stabilindu-i-se salariul corespunzător funcţiei publice pentru care asigură
interimatul.
2. Decizia se aduce la cunoștința persoanelor vizate.

Proiectul nr. 6
Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor, ce se operează în unele decizii
ale Consiliului raional
Examinând documentele prezentate, in temeiul art. 43 al Legii privind administraţia
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
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1. Se operează modificări și completări in unele decizii ale Consiliului raional, după
cum urmează:
1.1.Poziția 13 (Molești) a Anexei Deciziei Consiliului raional, nr. 01-22 din 28
februarie 2013 (Cu privire la distribuirea mijloacelor bugetare pentru finanţarea lucrărilor

de construcţie, reparaţie şi proiectare ale obiectelor de menire social-culturală în anul
2013) va avea următorul conținut:
Primări
Destinație
ție
Primări Destina
Din Bugetul raional (mii
lei)
e
1.Grădinița de copii nr.2, procurarea mobilei

100,0 (bug/stat)+45,0
(bug/raion)
28,0

13.
2.Grădinița de copii nr.1, procurarea
Molești
Molești mobilei,inventarului
3.Construcția monumentului la Casa de cultură
60,0
4.Construcția WC la primărie
50,0
5.Procurarea materialelor de construcție
68,0
6.Procurarea pompei la fântâna atreziană
39,0
7.Procurarea turnului de apă
60,0
Total:
450,0
1.2.La poziția 25 (Zâmbreni) a Anexei Deciziei Consiliului raional, nr. 01-22 din 28
februarie 2013 ((Cu privire la distribuirea mijloacelor bugetare pentru finanţarea lucrărilor de

construcţie, reparaţie şi proiectare ale obiectelor de menire social-culturală în anul 2013)
textul ”1.Amenajarea teritoriului comunei Zâmbreni – 450,0 mii lei” se substituie cu textul ”1.
Procurarea materialelor pentru amenajarea teritoriului comunei – 421,6 mii lei; 2. Prestarea
serviciilor cu mecanisme la amenajarea teritoriului comunei – 28,4 mii lei”.
1.3. Alineatul 3 al subpunctului 1.1. al Deciziei Consiliului raional, nr. 01-06 din 28
februarie 2013 (Cu privire la alocarea mijloacelor financiare) va avea următoul conținut: ” -1,5
mii lei -Organizației raionale a pensionarilor și veteranilor (președinte – Carchelan Valentina)
pentru organizarea și desfășurarea conferinței raionale”;
1.4.În alineatul 11 al subpunctului 1.1. al Deciziei Consiliului raional, nr. 01-06 din 28
februarie 2013 (Cu privire la alocarea mijloacelor financiare) textul cifra 200,0 mii lei din
textul ”- 200,0 mii lei la procurarea unei unități de transport pentru necesitățile Comisariatului
raional de poiliție” se substituie cu cifra ”177,0 mii lei”.
1.5. În subpunctul 1.1. al Deciziei Consiliului raional, nr. 01-06 din 28 februarie 2013 (Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare), subalineatul 1 al alineatului 5 (text: -59,0 mii lei

finanțar
țarea
reparației
Consiliului raional pentru finan
țarea repara
ției unei porțiuni de drum spre Liceul Teoretic
Costești)
Coste
ști) se exclude.
1.6. Subpunctul 1.2. al Deciziei Consiliului raional, nr. 01-06 din 28 februarie 2013 (Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare) se suplimentează cu un nou alineat, care va avea
următorul conținut: ”- 59,0 mii lei primăriei Costești pentru finanțarea reparației unei porțiuni
de drum spre Liceul Teoretic din localitate”
Proiectul nr. 7
Cu privire la rectificarea bugetului raional
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 micșorează cu suma totală de 550,0 mii lei alocațiile preconizate în bugetele
subdiviziunilor Consiliului raional pentru anul 2013, după cum urmează:
a) Grupa 20.9.214 (Situații excepționale)
- 50,0 mii lei;
b) Grupa 8.2.220 (Alocări centralizate)
- 300,0 mii lei;
c) Grupa 6.7.69 (Odihna de vară)
- 200,0 mii lei.
2. Domnul Racu Valeriu, șef Direcție finanțe, se desemnează responsabil de
ewxecutarea deciziei.
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3. Controlul asupra executăîrii deciziei va fi asigurat de domnul Andronachi Nicolae,
președintele raionului.

Proiectul nr. 8
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
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 Soldul disponibil al bugetului raional, suma de 42 614,5 lei, dintre care:
-2 614,5 lei - Consiliului raional, pentru achitarea procedurii anuale de acreditare a
instituțiilor medicale, inclusiv la IMSP CS Mileștii Mici - 2 490,0 lei, IMSP CS Costești – 124,5
lei;
- 40,0 mii lei primăriilor din raion, desemnate învingătoare în cadrul concursului raional
”Cea mai salubră, cea mai amenajată și modernă localitate”.
2. Se distribuie suma de 408 637,00 lei, din suma de 550,0 mii lei formată de pe urma
micșorării alocațiilor în bugetele subdiviziunilor Consiliului raional pe anul 2013, după cum
urmează:
- 120,00 mii – la organizarea și desfășurarea Concursului raional ”Topul personalităților2012”;
- 288 637,00 lei la restabilirea sumei modificate de la grupa 25.2.179 (amenajarea
teritoriului)
3.Se alocă, din sursele planificate în bugetul raional pentru anul 2013 suma de ,dintre
care
- 88,0 mii lei - Consiliului raional, dintre care 30,0 mii lei - pentru acoperirea
cheltuielilor, ce țin de reparația aparatului de anestezie și ventilare artificială ”Saturn-EVO3”
din dotarea Secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional, și 58,0 mii lei – pentru
achitarea cheluielilor la transportarea materialelor de construcție oferite cu titlu de ajutor
umanitar de către Organizaţia internaţională pentru ajutoare umanitare „Pro Humanite” din
Germania.
- 38,0 mii lei - Școlii sportive Ialoveni pentru salarizarea a două unități de paznic la
Stadionul din centrul raional.
4.Se alocă din Fondul de rezervă al bugetului raional, suma de 5,0 mii lei doamnei
Grădinaru Profira Vasile din satul Suruceni, cu titlu de ajutor material la organizarea
funeraliilor nepotului său.
5. Se alocă, din contul taxelor pentru folosirea drumurilor, suma de 1 050,0 mii lei,
dintre care:
- 600,0 mii lei - primăriei Bardar cu titlu de contribuție la construcția unui segment de
drum cu lungimea de 1,86 km, în cadrul unui proiect finanțat de Unitatea Consolidată pentru
Implementarea Programelor IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltare in Agricultură),
costul total al lucrărilor fiind de 4,6 mln lei;
- 350,0 mii lei - primăriei Ruseștii Noi cu titlu de contribuție la recondiționarea drumului
din centrul localității spre Liceul Teoretic, cu lungimea de 1,0 km, costul total al lucrărilor fiind
de 4,5 mln lei;
- 100,0 mii lei primăriei Văsieni cu titlu de contribuție la recondiționarea drumului de
acces spre cimitirul satului și biserica ”Sfinții Arh. Mihail și Gavriil”.
6.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează domnul Valeriu Racu,
şef Direcţie finanţe.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Nicolae Andronachi,
președintele raionului.

Proiectul nr. 9
Cu privire la atribuirea statutului de persoană juridică Muzeului din satul Văsieni
Examinînd demersul administrației muzeului din satul Văsieni, în conformitate cu
prevederile Legii privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritorilae, nr 523-XIV
din 16.07.1999, Legii, nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
administrativă, cu modificările ulterioare, Legii, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
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administrația publică locală, având drept temei decizia Consiliului raional Ialoveni, nr. 05-20
din 30 octombrie 2003 ”Cu privire la atribuirea statutului de persoană juridică Secţiei cultură şi
statutului de instituţie raională unor instituţii de cultură de nivel raional”, Consiliul raional
DECIDE:
1.Se atribuie statut de persoană juridică Muzeului raional de istorie şi etnografie
”Anatol Candu” din satul Văsieni, cu începere de la 1 iulie 2013.
2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama dlui Anatolie
Melenciuc, vicepreşedinte al raionului.

Proiectul nr. 10
Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
În conformitate cu prevederile art.65, alin.1 și 3, al Legii, nr.158-XVII din 04 iulie 2008
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art.43 al Legii nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 cu privire la administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1.Se ia act de încetarea raporturilor de serviciu cu doamna Șerșun Claudia, șefa
Secției cultură, din data de 15 aprilie 2013.
2.Se declară vacanța funcției de șef Secție cultură.
3.Contabilitatea Secției cultură va acorda funcționarului public nominalizat, la cererea
lui scrisă, o indemnizaţie unică în proporţie de 15% din salariul funcţiei stabilit pe funcţia
deţinută pentru anii compleţi de vechime în serviciul public după perioada pentru care a fost
achitată indemnizaţia unică anterioară, potrivit prevederilor art.42 al Legii privind funcția
publică și statutul funcționarului public, nr. 158-XVI din 04 iulie 2008.
4. Comisia de concurs, instituită prin Decizia Consiliului raional, nr.02-03 din 28 iulie
2011, va organiza concursul pentru suplinirea funcției vacante de șef Secție cultură, în
conformitate cu legislația și actele normative în vigoare.
5. Doamna Mușat Sofia, specialist principal, Secția cultură, va asigura interimatul
funcției de șef Secție până la desemnarea unui manager al serviciului nominalizat
6.Decizia se aduce la cunoștința persoanelor vizate.
7.Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Andronachi Nicolae,
președintele raionului.

Proiectul nr. 11
Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
În conformitate cu prevederile art.62, alin.1, lit.(d), al Legii privind funcția publică și
statutul funcționarului public, nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, art.43 al Legii privind
administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
DECIDE
1.Se ia act de încetarea raporturilor de serviciu cu domnul Coreișa Stelian, șef Direcție
asistență socială și protecție a familiei, din data de 20 mai 2013.
2.Se declară vacanța funcției de șef Direcție asistență socială și protecție a familiei din
data de 20 mai 2013.
3.Contabilitatea Direcției asistență socială și protecție a familiei va acorda
funcționarului public nominalizat, la cererea lui scrisă, o indemnizaţie unică în proporţie de
15% din salariul funcţiei stabilit pe funcţia deţinută pentru anii compleţi de vechime în serviciul
public după perioada pentru care a fost achitată indemnizaţia unică anterioară, potrivit
prevederilor art.42 al Legii privind funcția publică și statutul funcționarului public, nr. 158-XVI
din 04 iulie 2008.
4.Comisia de concurs, instituită prin Decizia Consiliului raional, nr.02-03 din 28 iulie
2011 va organiza concursul pentru suplinirea funcției vacante de șef Direcție asistență
socială și protecție a familiei în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare.
5.Doamna Ursuleac Vera, specialist principal, Direcția asistență socială și protecție a
familiei, va asigura interimatul funcției de șef Direcție până la desemnarea unui manager al
serviciului nominalizat.
6.Decizia se aduce la cunoștința persoanelor vizate.
7.Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Andronachi Nicolae,
președintele raionului.

Proiectul nr. 12
Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional in instanța
instanța de judecată
judecată
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În temeiul art. 75,79-81 al Codului de procedură Civilă al Republicii Moldova, art. 242258 al Codului Civil al Republicii Moldova şi 43 al Legii privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
DECIDE
1.Doamnei Golban Liliana, specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului, i se
acordă dreptul de a executa, în numele Consiliului raional Ialoveni, actele procedurale şi a
apăra interesele Consiliului în instanţele de judecată şi în organele administraţiei publice ale
Republicii Moldova, a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiunile procedurale, la
modificarea temeiului şi obiectului acţiunii, la încheierea tranzacţiei de împăcare, atacarea
hotărârilor şi deciziilor instanţelor judecătoreşti pe căile ordinare şi extraordinare de atac.
2.Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării și are un termen de valabilitate de
până la 25 aprilie 2014.

Proiectul nr. 13
Cu privire la examinarea Notificărilor Oficiului Teritorial Chișin
Chișinău
șinău
Examinând Notificările Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, nr.
1304/OT4-320 din 10 aprilie 2013, și nr. 1303/OT4-333 din 11aprilie 2013, in temeiul art. 43
al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul
raional DECIDE:
DECIDE
1. Se mențin în vigoare:
1.1.Prevederile Anexei la Decizia, nr. 01-22 din 28 februarie 2013, în partea ce ține de
finanțarea (100,0 mii lei) lucrărilor de construcții și reparații capitale a Bisericii ”Sfânta
Cuvioasă Parascheva” din orașul Ialoveni;
1.2.Decizia nr. 01-25 din 28 februarie 2013 ”Cu privire la expunerea la licitație a unor
spații libere din incinta Consiliului raional”.
2. Prezenta decizie se comunică Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat.

Proiectul nr. 14
Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului satului Puhoi
Examinînd materialele de modificare și actualizare a hotarelor intravilanului satului
Puhoi, întocmite de către Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, decizia
Consiliului sătesc Puhoi, nr. din 03/07, reieșind din Legea Cadastrului bunurilor imobile și
Regulamentul cu privire la Registrul de Stat a Unităților administrativ-teritoriale și străzilor din
localitățile de pe teritoriul 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 stabilire a hotarelor intravilanului satului
Puhoi, cu suprafața totală de 526,7686 ha, inclusiv și suprafața adăugată 60,4986 ha pășuni,
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.

Proiectul nr. 15
Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului satului Găureni, comuna Zâmbreni
Examinînd materialele de modificare și stabilire a hotarelor intravilanului satului
Găureni, comuna Zîmbreni, întocmite de către Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea
Teritoriului”, decizia Consiliului comunal Zîmbreni, nr.3/01 din 18.04.2013, reieșind din Legea
Cadastrului bunurilor imobile și Regulamentul cu privire la Registrul de Stat a Unităților
administrativ-teritoriale și străzilor din localitățile de pe teritoriul 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 436XVI din 28.12.2006, Consiliul raional DECIDE:
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1.Se aprobă materialele de modificare și stabilire
Găureni, comuna Zîmbreni, cu suprafața totală de 55,4012
3,5912 ha pășuni, conform planului anexat.
2.Serviciul raional relații funciare și cadastru va
funciar în concordanță cu prezenta decizie.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl
vicepreședintele raionului.

a hotarelor intravilanului satului
ha, inclusiv și suprafața adăugată
aduce documentația cadastrului
va asigura domnul Bivol Ștefan,

Proiectul nr. 16
Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilorîn sezonul
sezonul estival 2013
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administrația publică locală, nr 436XVI din 28.12.2006, în scopul bunei organizări a odihnei şi întremării copiilor în sezonul
estival 2013, în temeiul Deciziei Consiliului raional nr. 06-07 din 29 noiembrie 2012 „Cu
privire la aprobarea bugetului raionului pentru anul 2013 în lectura a doua”, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se instituie Comisia raională pentru organizarea odihnei şi întremării copiilor şi
adolescenţilor în sezonul estival 2013, în următoarea componenţă:

Preşedinte
Melenciuc Anatolie, vicepreşedinte al raionului

Vicepreşedinte
Busuioc Ion, şef Direcţie învăţământ

Secretar Buzulan Alexandru, specialist, Direcția învățământ

Membri-Membri
Gîrneţ Tatiana, şef adjunct, Direcţia învăţământ
Racu Valeriu, șef Direcție finanțe
Ursuleac Vera, specialist principal, Direcția asistenţă socială
Trofim Angela, contabil-șef
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, Direcția asistenţă socială
____________________, consilier raional
____________________, consilier raional
____________________, consilier raional
____________________, 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 primăria respectivă, Direcţia învăţământ, Direcţia asistenţă socială şi protecţie
a familiei);
2.2. Pentru celelalte bilete de odihnă se va achita taxa de către părinţi, în proporţie de
25% din costul total al biletului.
3. Direcţia învăţămînt:
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 managerii instituțiilor de învăţămînt:
- vor asigura instituirea comisiilor locale pentru organizarea odihnei şi întremării copiilor în
sezonul estival 2013.
- vor asigura prezentarea listelor, confirmate cu semnătura tuturor membrilor comisiei,
către Direcţia Învăţămînt;
- vor asigura trasnportarea copiilor până în centrul raional;
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-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 Sănătate Publică:
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 20 mai 2013, în conformitate cu
legislaţia, documentaţia necesară, pentru organizarea concursului şi încheierea contractelor
cu administraţiile taberelor de odihnă.
8. Direcţia finanţe va 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 2013, 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.
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