Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
22 februarie 2022, orele 12:00, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia construcție și industrie, protecția mediului, amenajarea teritoriului, resurse
funciare:
Membri:
1. Lavric Vitalie, candidat independent;
2. Poltavcenco Vladislav, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
3. Corcodel Veaceslav, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4. Onceanu Leonid, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
5. Draguțan Natalia, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
6. Sula Daniel, candidat indepemdent;
7. Postică Ion, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
8. Cojocaru Aliona, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
9. Dmitrii Gamarța – Eșanu, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
17 februarie 2022, orele 15.30, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia buget, economie, finanțe și patrimoniu public:
Membri:
1. Bînzari Victor, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
2. Buzila Aliona, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
3. Petco Andrei, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4. Ana Doschinescu, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
5. Plămădeală Tudor, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
6. Frunze Ion, Partidul Democrat din Moldova;
7. Cojocaru Dan, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
22 februarie 2022, orele 12:30, sala de şedinţă a Primăriei oraşului Ialoveni.
Comisia juridică, ordinea publică și administrație publică:
Membri:
1. Gamarța – Eșanu Dmitrii, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
2. Canțer Serghei, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
3. Natalia Draguțan, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
4. Gurițanu Nina, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
5. Poltavcenco Vladislav, Partidul Liberal Democrat din Moldova;
6. Grosu Gheorghe, candidat independent;
7. Balan Vitalie, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;
8. Lavric Vitalie, candidat independent;
9. Doschinescu Ana, Blocul ACUM Platforma DA și PAS;

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/01

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la Raportul de activitate al primarului
orașului Ialoveni pentru anul 2021

Având în vedere Raportul de activitate al primarului orașului Ialoveni pentru
anul 2021, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436/2006 privind
administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act de Raportul de activitate al primarului orașului Ialoveni pentru anul
2021 (se anexează).
2. Se pune în sarcina dlui Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, plasarea
Raportului de activitate pe pagina web a primăriei și pe panourile informaționale.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/02

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la executarea bugetului oraşului
Ialoveni pentru anul 2021
Examinând raportul prezentat de dna Galina Savin, contabil – șef, privind
executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2021, în conformitate cu
prevederile art. 29 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, art. 14 alin.
(2) lit. n³) al legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală şi având în vedere
avizele ale comisiilor de specialitate, Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act de informația prezentată de dna Galina Savin, contabil – șef, privind
executarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2021, conform anexelor 1 –
2, care sunt parte componentă a prezentei decizii.
2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului orașului Ialoveni pentru anul
2021 la venituri în sumă de 59045,6 mii lei (anexa 1) şi cheltuielile în sumă de
59355,7 mii lei (anexa 1 și 2).

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT
Nr. 01/03

DE DECIZIE
din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni
și alocarea mijloacelor financiare
În temeiul art. 26 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, art. 61
alin. (1) al Legii nr. 181/2004 finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale, Legii
bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, art. 14 al.(2) lit. n) din Legea nr. 436/2006
privind administraţia publică locală, decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 04/01 din
15.10.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2022 în
prima lectură, decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 07/02 din 28.12.2021 „Cu privire
la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2022 în a doua lectură”, examinând
informaţia specialistului principal pentru problemele economie, buget şi finanţe, dna Elena
Palii, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
D E C I D E:
1. Se modifică decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 04/01 din 15.10.2021 „Cu
privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2022 în prima lectură,
prin substituirea în text a cifrelor.
2. Se modifică decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni nr. 07/02 din 28.12.2021 „Cu
privire la aprobarea bugetului orăşenesc Ialoveni pentru anul 2022 în a doua lectură”,
după cum urmează:

3.
4.
5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 1 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 1 la prezenta decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 2va avea un nou conţinut conform anexei nr. 2 la prezenta decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 3va avea un nou conţinut conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 6 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 4 la prezenta decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 7 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 5 la prezenta decizie.
Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 8 va avea un nou conţinut conform anexei nr. 6 la prezenta decizie.

2.7.

Se aprobă anexa nouă nr. 10.

Responsabil de executarea prezentei decizii se numește dna Galina Savin, contabil-șef al
primăriei orașului Ialoveni.
Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
Controlul asupra executării prezentei decizii revine dlui Sergiu Armașu, primar al orașului.

Nota Informativă la Decizia
Nr. 01/03

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni
și alocarea mijloacelor financiare
1. Se alocă _____ mii lei din Fondul de Rezervă:
1.1. 30,0 mii lei – ajutor unic familiilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur” (15 familii).
1.2. 1,0 mii lei – ajutor unic pentru primul copil născut în or. Ialoveni în anul 2022.
1.3. 3,0 mii lei - ajutor material unic cetățeanului de Onoare al or. Ialoveni dlui Spiridon
Vangheli, cu ocazia omagierii a 90 ani de la naștrere.
1.4. 3,0 mii lei - ajutor material unic cetățeanului de Onoare al or. Ialoveni dlui Eugen
Doga, cu ocazia omagierii a 85 ani de la naștrere.
1.5. 5,0 mii lei - ajutor material unic cet. Roșca Valentina, pentru cerimonia de funeralii a
ex-primarului or. Ialoveni.
1.6. 5,0 mii lei - ajutor material unic cet. Cojocaru Aliona, pentru cerimonia de funeralii a
mamei (profesoară).
1.7. 5,0 mii lei - ajutor material unic cet. Burac Andrei;
1.8. 2,0 mii lei – ajutor unic cet. Bordei Leonid, pentru tratament.
2. Se alocă _______ mii lei din Soldul liber format la 01.01.2022:
2.1.
80,0 mii lei - compensare pentru ruta locală nr. 1 pentru anul 2022;
2.2.
120,0 mii lei – pentru reparația birourilor din sediul Primăriei Ialoveni
2.3.
37,0 mii lei – ajutor material unic participanților la războiul din Afganistan (31
persoane x 1000 lei; 12 rude a participanților decedați pe timp de pace x 500).
2.4.
239,5 mii lei – ajutor material unic participanților la războiul din Transnistria (225
persoane x 1000 lei; 29 rude a participanților decedați pe timp de pace x 500 lei).
2.5.
1,5 mii lei – ajutor material unic - cet. Eugenia Vutcărău pentru fratele decedat în
războiul din Afganistan.
2.6.
1,5 mii lei – ajutor material unic - cet. Bostănică Mihail invalid al războiul din
Afganistan.
2.7.
1,5 mii lei – ajutor material unic - cet. Gorceac Nicolae invalid al războiul din
Transnistria.
2.8.
5,5 mii lei – ajutor material unic de participanților Cernobâl (5 persoane– 1000,00
lei; 1 văduvă x 500);
2.9.
2,0 mii lei - ajutor material unic pentru văduvile participanților la Războiului II
Mondial. (2x1000);
2.10. 50,0 mii lei – pentru gazificarea sectorului ________cet. Mofluz Maxim.
2.11. 80,5 mii lei – indemnizație pentru consilieri;
2.12. 1000,0 mii lei – contribuția primăriei la Proiectul Crearea zonei pitorești în cadrul
programului Revitalizarea urbană, finanțat FM DRL;

2.13.
2.14.
2.15.

1100,0 mii lei – procurarea autospecialei;
104,0 mii lei – Proiectarea groapei Bekkari;
1300,0 mii lei – reparația drumurilor;

2.16.
300,0 mii lei – servicii de proiectare pentru Grădiniță de copii;
2.17.
3500,00 mi lei – construcția rețelelor de canalizare;
3. Se alocă 35,8 mii lei din Soldul liber format din resurse colectate la 01.01.2022:
3.1.
9,0 mii lei - pentru cheltuieli curente la Școala de Arte Ialoveni;
3.2.
3,8 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 1 ”Andrieș;
3.3.
1,1 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 3 ”Lăstărel;
3.4.
0,6 mii lei - pentru alimentația copiilor la grădinița nr. 5 ”Regina Maria;
3.5.
21,3 mii lei – pentru reparații;

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 01/04

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la declararea anului – 2022
„Anul Cultural Spiridon Vangheli”
În scopul promovării și valorificării operei și personalității marelui scriitor,
Maestru Emerit al Artei, Cetățean de onoare al orașului Ialoveni, dl Spiridon
Vangheli, în contextul celebrării celei de-a 90-a aniversări din ziua nașterii, în
temeiul Legii nr. 26/2008 privind întrunirile, Legii culturii nr. 413/1999, Legii nr.
21/2013 Cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație, Legii nr. 397/2003
privind finanțele publice locale, art. 14 alin. (2) lit. n³) al Legii nr. 436/2006 privind
administrația publică locală şi având în vedere avizele comisiilor de specialitate,
Consiliul orășenesc Ialoveni,
D E C I D E:
1. Se declară anul 2022 – „Anul Cultural Spiridon Vangheli”.
2. Se aprobă planul de acțiuni dedicate celei de-a 90-a aniversări de la nașterea
scriitorului Spiridon Vangheli.
3. Instituțiile din subordine se vor implica plenar în coordonare cu dna Lucia Mîra,
viceprimar al orașului, pentru implementare cu succes al planului aprobat.
4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu
ARMAȘU, Primar al orașului Ialoveni.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/05

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr. 1304/OT4 – 68 din 13.01.2022
Examinând notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu
nr. 1304/OT4 – 68 din 13.01.2022, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436/2006
privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act şi se acceptă notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei
de Stat nr. 1304/OT4 – 68 din 13.01.2022 privind abrogarea Deciziei nr. 06/09
din 11.12.2020 „Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului orășenesc
în instanțele de judecată”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia
Raico, Secretar al Consiliului.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/06

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la numirea reprezentantului
Consiliului orășenesc în instanțele de judecată

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 436/2006
privind administraţia publică locală şi având în vedere avizul comisiei juridice,
pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,

DECIDE
1. Dl Victor Dodon, avocat, se numeşte reprezentant al Consiliului orăşenesc
Ialoveni în instanţele de judecată cu toate drepturile părţii în proces stabilite
de art. 81 al Codului de procedură civilă al Republicii Moldova.
2. Se stabilește taxa pentru serviciile prestate în mărime de 6250 lei lunar, Sursa
de acoperire din supravenit format de la plata taxelor și impozitelor locale.
3. Se împuterniceşte Primarul oraşului Ialoveni dl Sergiu ARMAȘU, să:
3.1. Încheie contract de prestări servicii, în baza prezentei decizii;
3.2. Elibereze procură dlui Victor Dodon, avocat.
4. Prezenta decizie se aduce spre cunoştinţă persoanelor vizate.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

POROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/07

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la numirea reprezentantului
în comisia de concurs
Având în vedere Ordinul Ministerul Educației nr. 163/2015 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general,
art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală şi având în
vedere avizele ale comisiilor de specialitate, Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se aprobă reprezentanții Consiliului orășenesc Ialoveni, în comisiile de
concurs pentru funcțiile de directori în instituțiile de învățământ primar,
gimnazial și liceal, după cum urmează:
Denumirea instituției

Numele, prenumele
reprezentantului

Funcția

Nr.
d/o
1.
2.

Liceul Teoretic ”Petre Ștefănucă”
Liceul Teoretic ”Andrei Vartic”

Lilia Raico

Secretar al
consiliului

3.
4.

Gimnaziul ”Grigore Vieru”
Școala primară ”Ion Creangă”

Radu Chilaru

Viceprimar al
orașului

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu
ARMAȘU, Primar al orașului.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

POROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/08

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la examinarea demersului
Centrului Medicilor de Familie Ialoveni

Având în vedere demersul Centrului Medicilor de Familie Ialoveni, cu privire
la strămutarea instituției, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația
publică locală şi având în vedere avizele ale comisiilor de specialitate, Consiliul
orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se ia act de demersul Centrului Medicilor de Familie Ialoveni și a sondajului
publicat pe rețelele de socializare și efectuat la data de 31.01.2022.
2. Decizia va fi expediată conform competenței Consiliului raional, pentru luare
de cunoștință și examinare.
3. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lucia Mîra, viceprimar al
orașului Ialoveni.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr.01/09

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la privatizarea loturilor pomicole
Având în vedere cererile depuse și actele anexate, în conformitate cu prevederile
art. 7 a Legii nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a
pămîntului, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Hotărîrea Guvernului nr.
629/1991 cu privire la întovărășirile pomicole, art. 10, 20, 40 Cod Funciar a RM, art. 4,
5, 28 a Legii nr. 1543/1998 cadastrul bunurilor imobile, art. 14 alin. (2), (3) art. 20 alin.
(5) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,

DECIDE:
1. Se înregistrează dreptul de proprietatea publică, domeniul privat a orașului
Ialoveni loturile pomicole și se permite privatizarea loturilor de pămînt din
întovărăşirile pomilegumicole, după cum urmează:
Nr. Numele,
d/o Prenumele
1.
2.
3.

Pavlov Veronica
Ciolac Ludmila
Tarlev Ion

Denumirea Î.P.
„AGROSADCO”
“LIVADA-VIS”
“VILA SĂLCIOARA”

Bonitatea
solului

65
65
65

Nr.
Cadastral
5501…

308448
107729
306849

Suprafața

ha

0.0549
0.0802
0.06

Suma
lei
1211
1768
1323

2. Prezenta decizie urmează a fi prezentată la I.P.”Agenția Servicii Publice”,
Departamentul Cadastru pentru înregistrare în registrul bunurilor imobile.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei recomandat.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
Viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cerere de chemare în judecată, depusă la
judecătoria Hîncești sediul Ialoveni, în termen de 30 de zile de la comunicare
deciziei, în corespundere cu prevederile Codului Administrativ al Republicii
Moldova.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/10/02

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la examinarea cererii
Luând în considerare rezultatul consultărilor publice din 20.01.2021, efectuate în
baza Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în
procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016, prevederile Legii nr.
835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, art. 14 alin. (2) litera
o), art. 79 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc
Ialoveni,

DECIDE:
1. Se operează modificări în Regulamentul local de urbanism, aferent Planului urbanistic
General, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 06/01 din 19 decembrie
2018, după cum urmează:
1.1. Pentru terenul cu nr. cadastral 5501.203.254, UTR – 1, prescripțiile actuale se
modifică în prescripții specifice zonei funcționale E-1, Subzona unități economice,
întreprinderi industriale și agricole, conform PUD (în volum redus) anexat.
2. Arhitectul-șef al orașului Ialoveni va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei decizii.
3. Prezenta decizie poate fi atacată în instanță de judecată în termen de 30 de zile de la data
publicării în Registrul actelor locale.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/10/03

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la examinarea cererii
Luând în considerare rezultatul consultărilor publice din 20.01.2021, efectuate în
baza Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în
procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016, prevederile Legii nr.
835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, art. 14 alin. (2) litera
o), art. 79 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc
Ialoveni,

DECIDE:
1. Se operează modificări în Regulamentul local de urbanism, aferent Planului urbanistic
General, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr. 06/01 din 19 decembrie
2018, după cum urmează:
1.1. Pentru terenul cu nr. cadastral 5501.205.065, UTR – 4, prescripțiile actuale se
modifică în prescripții specifice zonei funcționale C-4, Zona instituții de comerț parcări publice şi aferente funcţiunilor admise, conform PUD anexat.
2. Arhitectul-șef al orașului Ialoveni va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei decizii.
3. Prezenta decizie poate fi atacată în instanță de judecată în termen de 30 de zile de la
data publicării în Registrul actelor locale.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROECT DE DECIZIE

Nr. 01/11

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la casarea mijloacelor fixe
Având în vedere Procesele Verbale din 14.02.2022 privind casarea mijloacelor
fixe și în baza actelor prezentate de Comisia de casare a mijloacelor fixe, în
conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la
mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998, art. 14 alin. (2) din
Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se autorizează casarea bunurilor, mijloacelor fixe cu amortizare de peste 80%,
uzate, ieșite din uz sau defecte, materialelor de construcție generate în
rezultatul reparației capitale, conform anexei;
2. Dna Galina SAVIN, Contabilul șef al Primăriei orașului Ialoveni va asigura
efectuarea procedurilor contabile ce se impun;
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sergiu
ARMAȘU, Primarul or. Ialoveni

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/12

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la schimbarea
destinației construcției
Având în vedere cererea dlui Goțenco Valeriu, înregistrată cu nr. 578 din
14.12.2021, Cu privire la schimbarea destinației construcţiei şi în temeiul prevederilor
pct. 27, 32 al Hotărârii Guvernului nr. 306/2000 ”Privind autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor”, în conformitate cu art. 14 alin. (2)
al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite schimbarea destinaţiei, construcţiei proprietate privată, cu nr. cadastral
5501204.799.01 din construcție comercială, prestarea serviciilor în construcție
locativă, cu suprafaţa totală de 42,8 m², amplasat în or. Ialoveni, str. Alexandru cel
Bun, nr. 51/N.
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Palii Oleg, specialist superior.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
Viceprimar al orașului.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

P R OI E C T D E D E C I Z I E
Nr. 01/13/01

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la schimbarea
modului de folosință terenului
Având în vedere cererea cet. Stegărescu Nicolae, înregistrată cu nr. 511 din
08.11.2021, cu privire la schimbarea modului de folosință grădini a terenului pentru
construcții locative, în conformitate cu art. 39 Cod Funciar al Republicii Moldova,
în temeiul prevederilor pct. 24, pct. 26 al Hotărârii Guvernului nr. 1170/2016 Privind
probarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere schimbare a destinaţiei
şi schimb de terenuri, prevederile planului Urbanistic al orașului Ialoveni aprobat
prin decizia nr. 06/01 din 19.12.2018, în conformitate cu art. 14 alin. (2), al Legii nr.
436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se acceptă schimbarea modului de folosință grădini a terenului cu nr. cadastral
5501208503 amplasat în intravilanul orașului Ialoveni în modul de folosință
pentru construcții locative, cu suprafața de 0,1165 ha terenului cu nr. cadastral
5501208503, amplasate în or. Ialoveni.
2. Se solicită Agenției Servicii Publice, departamentul Cadastru să opereze
modificările de rigoare în Registrul bunurilor imobiliare, potrivit prevederilor
prezente decizii.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură
și/sau prin intermediul poștei recomandat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cerere de chemare în judecată, depusă la
judecătoria Hîncești sediul Ialoveni, în termen de 30 de zile de la comunicare
deciziei, în corespundere cu prevederile Codului Administrativ al Republicii
Moldova.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/13/02

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la modificarea modului
de folosință a terenului
Având în vedere cererea dlui Mîra Denis, înregistrată cu nr. 02/1f-335 din
24.09.2021, Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului şi în temeiul
prevederilor pct. 26, 34-37 din Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb
de terenuri, pct. 122 litera e) din Instrucțiunea nr.112 din 22.06.2005 cu privire la
înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, prevederilor Planului
urbanistic general și Regulamentului local de urbanism, art. 14 din Legea nr. 436/2006
privind administrația publică locală,
DECIDE:
1. Se ia act și se acceptă modificarea modului de folosință a terenului cu nr.
cadastral 5501301.400 din extravilanul orașului Ialoveni, din modul de
folosință ”agricol” în modul de folosință ”pentru construcții agricole”.
2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință cet. Mîra Denis.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
viceprimarul orașului Ialoveni.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/14

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la permiterea tăierii de îngrijire
a arborilor din teritoriul orașului Ialoveni 2022
Având în vedere demersul Dl Gheorghe Sanduța, pădurar, cu privire la efectuarea
lucrărilor tăierii de îngrijire a arborilor, în conformitate cu Codul Silvic al Republicii
Moldova, Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația
forestieră din afara fondului forestier aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 27/2004,
cu art. 14 alin. (2) lit. f¹) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite tăierea de îngrijire a arborilor din unitatea administrativ teritorială al
orașului Ialoveni, după cum urmează:
1.1. Tăieri de igienă:
1.1.1. Sectorul 309, conturul 121, suprafața – 0,40 ha;
1.1.2. Sectorul 202,conturul 39, suprafața – 2,00 ha;
1.2. Curățiri:
1.2.1. Sectorul 202,conturul 39, suprafața – 1,01 ha;
1.2.2. Sectorul 305, conturul 204, suprafața – 0,75 ha;
1.2.3. Sectorul 305, conturul 204, suprafața – 1,2 ha;
1.3. Se permite tăierea de îngrijire a arborilor din parcuri, din curțile blocurilor
locative și spații verzi din orașul Ialoveni.
2. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gheorghe Sanduța,
pădurar.
3. Controlul asupra prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu Chilaru,
Viceprimar al orașului Ialoveni.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/15

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la aprobarea Planului
de activitate al Consiliului orășenesc
pentru trimestrul II al anului 2022

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2), lit. p) al Legii 436/2006 privind
administrația publică locală și având în vedere avizele pozitive ale comisiilor
consultative de specialitate Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului orășenesc pentru trimestrul II al
anului 2022 (se anexează).
2. Decizia se aduce la cunoștința tuturor persoanelor vizate.
3. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lilia Raico,
secretar al Consiliului orășenesc.

Anexă
la decizia Consiliului orășenesc nr.01/15
din 22 februarie 2022

Planul de activitate
al Consiliului orășenesc Ialoveni
pentru trimestrul II al anului 2022
Nr.
d/o

1.

2.

Chestiuni preconizate pentru a fi
examinate în cadrul ședințelor

Termen de Responsabil de
examinare,
executare
data ședinței
I. ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL
Cu privire
la
modificarea 27.05.2022 Elena Palii,
specialist
bugetului orașului Ialoveni şi
principal
alocarea mijloacelor financiare.
Cu privire la aprobarea planului
27.05.2022 Lilia Raico,
secretar al
de activitate a Consiliului
Consiliului
orășenesc pentru trimestrul II al
orășenesc
anului 2022.
Ialoveni;

1.
2.
1.

II. ŞEDINŢELE COMISIILOR DE SPECIALITATE
Chestiunile din ordinea de zi a
aprilie-iunie Comisiile de
ședințelor consiliului local
2022
specialitate
Examinarea petițiilor din partea
aprilie-iunie Comisiile de
cetățeniilor.
2022
specialitate
III. AUDIENŢA CETĂŢENILOR DE CĂTRE ALEŞII LOCALI
aprilie –iunie
Președintele
2022
fracțiunii,
Lilia Raico,
secretarul
Consiliului şi aleşii
locali

BE ”ACUM„ zi de audiență în prima zi
de joi a lunii de la orele 15.00 – 17.00.

Secretar al Consiliului orășenesc

Lilia Raico

Note

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 01/16

din 22 f e b r u a r i e 2022

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna
deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele
şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1), al Legii 436/2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
D E C I D E:
1. Se desemnează dl ___________________, consilier orăşenesc, să semneze
deciziile Consiliului orăşenesc din 22 februarie 2022 în cazul în care
președintele ședinței dl _______________, consilier orășenesc se va afla în
imposibilitatea de a le semna.

