Raport de monitorizare
a transparenței decizionale online a primăriilor din raionul Ialoveni, în perioada 01 decembrie 2021 - 25 februarie 2022
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Pentru ședințele Consiliului sătesc din 9 decembrie 2022 și 8 februarie 2022, primăria a a postat în premieră
Ordinele de zi pe pagina sa de Facebook. Cu toate acestea, proiectele de decizii nu a fost făcute publice nici
la solicitarea IaloveniOnline.
Primăria declară ca ședințele pot fi vizionate online prin intermediul camerelor de luat vederi instalate în
clădire, însă nu explică cum.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria radiază informații de interes
public cum ar fi: nume funcționar primărie, numele membrilor comisiei pentru inventarierea bunurilor
materiale.

www.facebook.com/Primăria.cigirleni.9
da
parțial
da

nu

Pentru ședințele consiliului sătesc din 17.12.2021 și 22.02.2022, primăria a publicat Ordinele de zi și
proiectele de decizii (parțial pentru ședința din 17.12), sub formă de text, pe pagina de Facebook. Totodată
au fost organizate consultări publice referitor la proiectele de decizii pe 15.12.2021.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria radiază informații de interes
public, cum ar fi: număr cadastral al terenului vândut de primărie și numele cumpărătorului, numele și
funcția persoanei angajate de către primăre.

nu

Pentru ședința consiliului sătesc din 17.12.2021, primăria nu a publicat Ordinea de zi și proiectele de decizii
nici pe site și nici pe pagina de Facebook.
Ultimele decizii ale Consiliului sătesc publicate pe site-ul primăriei sunt din 26 februarie 2021.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria radiază informații de interes
public.cum ar fi: număr cadastral; denumirea SRL-urilor scutite de taxa de arendă, denumirea
ansamblulurilor cărora le-au fost alocați bani din bugetul public.

Dănceni
www.danceni.localitate.md
www.facebook.com/Primăria.danceni.9
parțial parțial
nu
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Horești

nu

nu

nu

Comentarii

Primăria anunță despre organizarea ședințelor Consiliului local, publică Ordinea de zi și proiectele de
decizii, transmite live ședințele pe pagina de Facebook.
www.facebook.com/Pagina-Oficiala-a-Primariei-Bardar-115594116549586
da
da
da
da
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria radiază informații de interes
public, cum ar fi: nume câștigător licitație publică, nume funcționar public.

Costești www.costesti.mdwww.facebook.com/Primăriacostesti/
nu
nu
da

Gangura

Transmite
live/publică
înregistrări
video

Pentru ședința extraordinară a consiliului sătesc din 07.12.2021, primăria nu a publicat Ordinea de zi și
proiectele de decizii.
Pentru ședința consiliului sătesc din 17.12.2021, primăria a publicat Ordinea de zi și a transmis evenimentul
parțial în direct pe pagina de Facebook..
Pentru ședința consiliului sătesc din 08.02.2022, a fost postată doar Ordinea de zi și proiectele de decizii.
Pe site-ul primăriei, la compartimentul APL/Transparență/Acte administrative, se face trimitere către
pagina Registrului de Stat al Actelor Locale.

Pentru ședințele consiliului comunal din 03.12.2021 și 15.02.2022, primăria a postat pe grupul comunității
de pe Facebook, Ordinea de zi și proiectele de decizii, iar pentru ședința extraordinară din 21.12.2021 a fost
www.facebook.com/groups/816660631785746
da
parțial
da
parțial publicată doar Ordinea de zi.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria radiază informații de interes
public, cum ar fi: numele persoanelor beneficiare de loturi de casă gratuite din proprietate publică.

www.facebook.com/groups/1692806220859111
da
nu
da
nu

În perioada monitorizată au avut loc o ședință pe 15.12.2021. Primara localității a publicat pe pagina sa de
Facebook doar ordinea de zi, fără proiectele de decizii. În actele publicate în Registrul Actelor Locale,
primăria radiază unele informații precum numele persoanei în sarcina căreia se pune executarea unei
decizii, numele contabilului-șef etc.

www.facebook.com/primaria.horesti.3
da
nu
da

nu

În perioada monitorizată au avut loc două ședințe: pe 21.12.2021 și 28.01.2022. Primăria a publicat pe
pagina sa de Facebook doar ordinea de zi, fără proiectele de decizii, însă ulterior, a publicat proiectele de
decizii deja aprobate.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria radiază informații de interes
public, cum ar fi: numere cadstrale, numărul și denumirea contractelor de arendă cu primăria.

nu

Primăria Horodca și-a creat un blog www.primariahorodca.xyz, pe care a postat Ordinea de zi, proiectele de
decizii și deciziile aprobate aferente ședinței Consiliului sătesc din 16.12.2021. Cu toate acestea informațiile
nu au fost distribuite pe grupul comunității locale https://www.facebook.com/groups/223488081791121
Pentru ședința extrordinară a Consiliului sătesc din 25.01.2022, primăria nu a publicat informații.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria radiază informații de interes
public, cum ar fi: numele funcționarilor numiți responsabili pe domenii.

Horodca
www.primariahorodca.xyznu

parțial

parțial

da

În perioada monitorizată au avut loc trei ședințe: la 17.12.2021, 28.12.2021, 22.02.2022. Primăria publică
ordinea de zi și proiectele de decizii. Pentru ședința din 22 februarie, primăria a omis un proiect de decizie
cu privire la schimbarea destinației unui teren. De asemenea, pe pagina web a Primăriei sunt publicate și
Ialoveni www.ialoveni.mdwww.facebook.com/Primăria-Ialoveni-438740852928129
da
parțial
da
da
proiectele aprobate. Atât în Registrul Actelor Locale, cât și pe pagina web, Primăria radiază unele informații
precum numele viceprimarului, secretarului consiliului, contabilului șef, numere cadsatrale ale terenurilor
pentru care s-a solicitat schimbarea destinației (proiecte de decizii), numere cadastrale a bunurilor imobile
primite la balanța Primăriei (proiect aprobat).

Malcoci

nu

da

nu

În perioada monitorizată au avut loc trei ședințe: pe 22.12.2021, 27.01.2022 și 22.02.2022. Pentru ședința
din 22 decembrie, primăria a publicat doar ordinea de zi, pentru ședința din 27 ianuarie a fost publicată atât
ordinea de zi, cât și singurul proiect de pe ordinea de zi. Pentru ședința din 22 februarie 2022, a fost
publicată doar Ordinea de zi a ședinței dar de pe o altă pagină de facebook. Primăria radiază unele
informații de interes public precum numele directorului interimar desemnat în fruntea Munmilcom, numele
consilierilor, cantitatea de combustibil care se alocă lunar primăriei.

nu

nu

nu

În perioada de monitorizare, la Molești a avut loc o ședință a Consiliului sătesc, pe 14 decembrie 2021.
Primarul a publicat pe grupul comunității locale Ordinea de zi însă fără proiectele de decizii.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria nu a radiat informații de interes
public.

nu

da

da

Pentru ședința din 10.12.2021, Primăria Nimoreni a publicat pe pagina sa de Facebook ordinea de zi a
ședinței, fără proiectele de decizie. De asemenea, ședința a fost transmisă LIVE pe Facebook. Primăria
radiază din actele oficiale informații de interes public precum numele persoanei și numărul cadastral al unui
teren privatizat.
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În perioada de monitorizare, la Malcoci a avut loc două ședințe ale Consiliului sătesc pe data de 10 ianuarie
2021 și 25 februarie 2022. Primăria nu a publicat informații online despre Ordinea de zi și proiectele de
decizii.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria radiază informații de interes
public, cum ar fi: numele primarului, consilierilor, funcționarilor primăriei.

nu

da
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www.facebook.com/pojareni.Primăria
parțial
nu
da

www.facebook.com/Primăria.puhoi.3
parțial parțial
da

nu

În perioada monitorizată au avut loc trei ședințe: pe 07.12.2021, 24.12.2021 și 18.02.2022. Pentru prima
dată, Primăria a postat pe pagina sa de Facebook, pentru ședința din 18.02.2022 ordinea de zi, însă fără
proiectele de decizii.
În actele administrative din Registrului de Stat al Actelor Locale, primăria a radiat informații privind numele
unui consilier, numele unui specialist din cadrul primăriei din dispoziție cu privire la colectarea cheilor
electronice.

nu

În perioada monitorizată au avut loc două ședințe: pe 14.12.2021, 22.02.2022. Pentru prima dată de la
monitorizare, la solicitarea IaloveniOnline, Primăria a început să publice pe pagina sa de Facebook ordinea
de zi și proiectele de decizii. Acestea au fost publicate pentru ședința din 22.02.2022. Din actele sale,
primăria radiază unele informații de interes public precum numele unor angajați dintr-o dispoziție cu privire
la deplasările de serviciu, numele grădiniței, numele directorului grădiniței, numele educatorului căruia i se
deleagă atribuțiile directorului.

În perioada de monitorizare au avut loc două ședințe: pe 17.12.2021 și 23.12.2021. Primăria a publicat
ordinea de zi și proiectele de decizii, însă doar pentru ședința din 17.12.2021. De asemenea, ședința din 17
decembrie a fost transmisă live pe Facebook. Deciziile aprobate în urma ședinței din 23.12.2021 au fost
www.razeni.md www.facebook.com/profile.php?id=100009816542360
parțial parțial
da
parțial
publicate pe pagina web a primăriei. Primăria radiază unele informații din acte precum numele noului
director al grădiniței, numele primarului, viceprimarilor, numele consilierilor, asistentului social, medicului
șef al Centrului de sănătate.

nu

www.facebook.com/ComunaRusestiiNoi
da
parțial
da

da

În perioada monitorizată au avut loc trei ședințe: două ședințe ordinare, pe 15.12.2021 și 22.02.2022, și o
ședință extraordinara - pe 18.01.2022. Pentru ședințele ordinare primăria a publicat pe Facebook ordinea de
zi, proiectele de decizii (cinci proiecte au lipsit din proiectele de pe ordinea de zi a primei ședințe
menționate), iar ulterior și proiectele de decizii aprobate deja. Pentru ședința extraordinară a fost publicată
ordinea de zi și proiectele de decizii. De asemenea, ședințele ordinare au fost transmis LIVE pe grupul de
Facebook al Primăriei, însă nu și cea extraordinară. Primăria radiază unele informații din acte precum
numele primarului, viceprimarului, consilierilor, contabilului șef, directorul Casei de Cultură.

nu

În perioada monitorizată au avut loc două ședințe: pe 10.12.2021 și 22.02.2022. Primăria nu a publicat nici
ordinea de zi, nici proiectele, însă la solicitare, au fost expediate proiectele de decizii pentru ședința din
22.01.2022. Primăria radiază din actele sale informații de interes public, precum sumele alocate și
activitățile pentru care sunt alocate sumele respective, dar și locul în care va fi amplasată o pensiune
agroturistică (lot acordat prin decizia consilierilor).

nu

www.facebook.com/Primăria.sociteni.5
nu
nu
da

nu

În perioada monitorizată au avut loc trei ședințe: 17.12.2021 - ședință ordinară, 21.12.2021 - ședință
extraordinară, 25.02.2022 - ședință ordinară. Pentru ședința din 17.12.2021 a fost publicată ordinea de zi și
doar 6 proiecte de decizie din cele 8. Pentru ședința din 21.12.2021 a fost publicată doar ordinea de zi.
www.facebook.com/Primăria-Suruceni-100185294790903/
da
parțial
da
da
Ambele ședințe au fost transmise LIVE pe pagina de Facebook a Primăriei. Pentru ședința din 25.02.2022 a
fost publicată ordinea de zi și doar 3 proiecte din cele 13 de pe ordinea de zi. Primăria radiază din actele
publice sumele de bani oferite drept premii sau spor de performanță.

www.tipala.md www.facebook.com/Primăriacomuneitipala
da
da
da
da

În perioada monitorizată au avut loc două ședințe: la 14.12.2021 și la 23.02.2022. Pentru ambele ședințe, pe
pagina web a Primăriei au fost publicate ordinea de zi, proiectele de decizii și deciziile aprobate. Primăria
radiază din actele sale unele informații precum sumele de bani achitate drept sporuri.

Ulmu
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da
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În perioada menționată a avut loc o singură ședință, la 09.12.2021. Autoritatea locală nu a publicat online
ordinea de zi sau proiectele de decizii. Primăria radiază din actele sale informații precum suma totală a
sporului pentru performanță achitat de către autoritatea locală, numele câștigătorului unei licitații publice.

Văratic
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da

nu

În perioada monitorizată a avut loc două ședințe, pe 07.12.2021 și 25.02.2022. Primăria nu a publicat
ordinea de zi sau proiectele de decizii. Primăria radiază din acte unele informații precum numele membrilor
comisiei de inventariere a patrimoniului primăriei, rezultatele unor licitații publice (numere cadastrale,
prețul de arendare, prețul de expunere).

Văsieni

nu

În perioada monitorizată a avut loc o singură ședință, la 14.12.2021. Primarul a publicat ordinea de zi și doar
3 proiecte de decizii propuse spre consultări publice, din cele 17 proiecte de pe ordinea de zi. Ședința a fost
www.facebook.com/Primăria-Văsieni-Ialoveni-101995438490560/?ref=page_internal
da
parțial
da
da
trasmisă LIVE pe pagina de Facebook a primarului. Primăria radiază din actele sale informații precum
numele angajaților.

Zâmbreni

nu

www.facebook.com/primaria.zimbreni.31
nu
nu
da

Consiliul
raional
Ialoveni

nu

www.il.md https://www.facebook.com/raionulialoveni
da
da
da
nu

În perioada monitorizată au avut loc două ședințe: pe 08.12.2021 și 25.02.2022. Primăria nu a anunțat
despre ședințe pe pagina sa de Facebook, nu a publicat ordinea de zi și proiectele de decizii. Primăria
radiază unele informații de interes public din actele sale, precum numele membrilor unor comisii, numele și
funcția unor persoane angajate, numele și funcția unei persoane transferate în funcție.
În perioada monitorizată au avut loc trei ședințe: 16.12.2021, 24.12.2021 și 24.02.2022. Consiliul raional
Ialoveni publică pe pagina sa web și pe Facebook anunțuri cu privire la ședințele Consiliului. De asemenea,
este publicată ordinea de zi și proiectele de decizii. Pentru a accesa deciziile aprobate, site-ul Consiliului
Raional redirecționează utilizatorul către site-ul Registrului de stat al actelor locale. Ședințele sunt
înregistrate video și postate pe pagina web și contul de YouTube a Consiliului.

