Graficul desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
16 m a i 2022, orele 15:30, 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 mai 2022, orele 16.00, 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;
18 m a i 2022, orele 15:30, 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. 02/01

din 19 m a i 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 2021 nr. 258/2020, 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:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
4.
5.

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.

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.

Întocmit:
Palii Elena;
Coordonat:
Savin Galina;
Radu Chilaru;
Mîra Lucia;
Valentin Bogos;
Avizat: Lilia Raico

Nota Informativă la Decizia
Nr. 02/01

din 19 m a i 2022

Cu privire la modificarea bugetului orașului Ialoveni
și alocarea mijloacelor financiare
1. Se alocă _____ mii lei din Fondul de Rezervă:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Având în vedere Procesul Verbal nr. 04 din 28.02.2022 al ședinței
Comisiei situații excepționale a orașului Ialoveni,
92,3 mii lei – pentru transportarea și repartizarea ajutoarelor umanitare
refugiațiilor din Ucraina; lichidarea/stingerea incendiilor din 20 22.03.2022,
11,4 mii lei – ajutor unic pentru persoanele care au fost deportate (câte 300
lei);
1,0 mii lei - ajutor material unic cet. Stegărescu Gheorghi, pentru rezultate
performante în sport;
3,0 mii lei - ajutor material unic cet. Russu Cristian, pentru rezultate
performante în sport;
___ mii lei - ajutor material unic veteranului de război cet.Coșeru Vasile;
___mii lei - ajutor material unic veteranului de război cet. Șenșențchi
Iacob;
___mii lei - ajutor material unic veteranului de război cet. Propchin A;
___mii lei - ajutor material unic veteranului de război cet.Revenco Vasile;
___mii lei - ajutor material unic veteranului de război cet. Ceban Ion;
___ mii lei - ajutor material unic cet. Savin Galina, pentru tratament;
___ mii lei - ajutor material unic cet. Budeanu Ion, pentru tratament;
5,0 mii lei – ajutor material unic pentru elevii cu cele mai bune însușite în
anul de studii 2021-2022 din orașul Ialoveni.

2. Se alocă _______ mii lei din Soldul liber format la 01.01.2022:

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

_____ mii lei – ajutor material unic funcționarilor publici cu ocazia zilei
profesionale a funcționarului public, în mărimea unui salariu de bază,
conform anexei;
40,0 mii lei – ajutor material unic angajaților din cadrul Primăriei orașului
Ialoveni și sectorului de amenajare, conform anexei;
50,0 mii lei – pentru renovarea monumentul lui Petru Sănduță (neexecutat
în anul 2021);
115,0 mii lei – pentru achitarea ecranului inteligent, (neexecutat în anul
2021) - sposorizat;
45,0 mii lei - pentru elaborarea Raportului tehnic privind termoizolarea
încăperilor Grădiniței de copii nr. 5 ”Regina Maria;
64,5 mii lei – pentru susținerea financiară a ÎM „Serviciul intermunicipal de
întreținere a drumurilor locale Ialoveni – Mileștii Mici”.

3. Se acceptă 45,0 mii lei de la Proiectul moldo-slovac ”Apă potabilă în Ialoveni”.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/02

din 19 m a i 2022

Cu privire la repartizarea profitului net a
ÎM ”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni”
Având în vedere nota informativă a ÎM ”Gospodăria Locativ – Comunală
Ialoveni”, în conformitate cu art. 5 alin. (1), (2), (4) lit. a), art. 7 alin. 2 lit. l) al Legii nr.
246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Hotărârea
Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net
anual al societății pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat,
Hotărârea de Guvern nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea
în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprindereade stat și întreprinderea
municipală, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Profitul net în sumă de 576600 (cinci sute șaptezeci și șase șase sute mii) lei
obținut în anul 2021, de către Întreprinderea Municipală ”Gospodăria Locativ –
Comunală Ialoveni” se varsă în bugetul orașului Ialoveni în mărime totală.
2. Administratorul, dl Ion Cujba și contabulul-șef, dna Tatiana Danu a ÎM
”Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni” vor efectua modificările de rigoare în
evidența contabilă, conform prevederilor legislației în vigoare.
3. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu
Chilaru, Viceprimarul orașului Ialoveni.
Întocmit:
Danu Tatiana
Coordonat:
Radu Chilaru;
Ion Cujbă;
Valentin Bogos;
Galina Savin;
Elena Palii;
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/03

din 19 m a i 2022

Cu privire la repartizarea profitului net a
ÎM ”Piața Agroindustrială Ialoveni”
Având în vedere Nota informativă a ÎM ”Piața Agroindustrială Ialoveni”, în
conformitate cu art. 5 alin. (1), (2), (4) lit. a), art. 7 alin. 2 lit. l) al Legii nr. 246/2017 cu
privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Hotărârea Guvernului nr.
110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societății
pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat, Hotărârea de
Guvern nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a
Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art.
14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc
Ialoveni,

DECIDE:
1. Se repartizează profitul net al Întreprinderii Municipale ”Piața Agroindustrială
Ialoveni” în sumă de 37074 (treizeci și șapte mii șaptezeci și patru) lei obținut în
anul 2021, în scopul dezvoltării întreprinderii, conform procedurilor stabilite de
legislația în vigoare.
2. Administratorul - interimar, contabil-șef, dna Liuba Ușacova ÎM ”Piața
Agroindustrială Ialoveni” va efectua modificările de rigoare în evidența
contabilă, conform prevederilor legislației în vigoare.
3. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lucia
Mîra, Viceprimarul orașului Ialoveni.
Întocmit:
Danu Tatiana
Coordonat:
Radu Chilaru;
Lucia Mîra;
Valentin Bogos;
Galina Savin;
Elena Palii;
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/04

din 19 m a i 2022

Cu privire la aprobarea tarifului la
serviciul prestat de ÎM „Serviciul
intermunicipal de întreținere a drumurilor
locale Ialoveni – Mileștii Mici”
Având în vedere nota informativă a ÎM ”Serviciul intermunicipal de întreținere a
drumurilor locale Ialoveni – Mileștii Mici”, Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice
locale, Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală,
Hotărârea de Guvern nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea
în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprindereade stat și întreprinderea
municipală, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă tariful serviciului (lucrări mecanizate - Autogreider) prestat de către ÎM
”Serviciul intermunicipal de întreținere a drumurilor locale Ialoveni – Mileștii Mici”,
în mărime de minim 750 lei moto/ora, iar Primăriei orașului Ialoveni, în mărime de
650 lei moto/ora.
2. Administratorul, dl Nicolae Stegărescu și contabulul-șef, dna Liuba Ușacov, a ÎM
”Serviciul intermunicipal de întreținere a drumurilor locale Ialoveni – Mileștii Mici”
vor efectua modificările de rigoare în evidența contabilă, conform prevederilor
legislației în vigoare.
3. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu
Chilaru, Viceprimar al orașului Ialoveni.
Întocmit:
Nicolae Stegărescu
Coordonat:
Radu Chilaru;
Liuba Ușacov;
Valentin Bogos;
Galina Savin;
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/05

din 19 m a i 2022

Cu privire la aprobarea efectivului limită
și statului de personal al
ÎM „Serviciul intermunicipal de
întreținere a drumurilor
locale Ialoveni – Mileștii Mici”

Avînd în vedere Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea
angajaţilor dinunităţile cu autonomie financiară, Ordinul Ministerului de Finanțe nr.
218 din 28.12.2018 Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de
încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar, în temeiul art.14 alin.(2) lit.
1) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă efectivul limită și statul de personal al ÎM ”Serviciul intermunicipal
de întreținerea a drumurilor locale Ialoveni – Mileștii Mici” în număr de 2,5
unităţi, conform anexei nr. 1.
2. Asigurarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lucia Mîra,
viceprimarul oraşului Ialoveni.

Întocmit:
Liuba Ușacov
Coordonat:
Radu Chilaru;
Lucia Mîra;
Valentin Bogos;
Galina Savin;
Avizat:
Lilia Raico

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului orășenesc
nr. 02/05 din 19.05.2022

Statele de personal

ÎM „Serviciul intermunicipal de întreținere a drumurilor
locale Ialoveni – Mileștii Mici”

Nr. d/o

Denumirea subdiviziunii/
funcției

1

2

Total
I
1.
II
1.
2.

Funcții de conducere, total
director
Funcții de execuție, total
Contabil-șef
Mașinist la autogreider

Note:
- funcții de conducere
- funcții de execuție
TOTAL: 2,5 unități

Director
Nicolae Stegărescu
Contabil-șef
Liuba Ușacov

1 unități
1,5 unități

Unități
(număr)

4

2,5

1
0,5
1

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/06

din 19 m a i 2022

Cu privire la remunerarea membrilor consiliului
de administrare a Întreprinderilor Municipale
Luând în considerație revigorarea întreprinderilor municipale care 2 ani la rînd
raportează venituri nete, în conformitate cu decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr.
04/12/01 din 11 septembrie 2020 Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii
Municipale Piața Agroindustrială Ialoveni în redacția nouă, decizia nr. 04/12/02 Cu
privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ
Comunală Ialoveni, prevederile art. 24 din Legea salarizării nr. 847/2002, Legea nr.
1432/2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim, prevederile
Hotărîrii Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind
punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017, art. 5, 7, 8, 10 a Legii nr. 246/2017 cu privire
la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, art. 29 al Legii nr. 397/2003
privind finanţele publice locale, prevederile Codului Administrativ al RM, art. 14 alin.
(2), (3) al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se stabilește pentru fiecare membru a consiliului de administrație a
întreprinderilor municipale remunerare lunară în mărime de 1270 lei.
2. Serviciul contabil al întreprinderilor menționate vor efectua calculul necesar și
achitarea remunerării în conformitate cu cadrul legal.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanelor vizate, contra semnătură.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președinților consiliilor
de administrație.
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.
Întocmit:
Bogos Valentin;
Coordonat:
Radu Chilaru;
Avizat
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/07

din 19 m a i 2022

Cu privire la stabilirea categoriei instituțiilor
de învățământ pentru anul de studii 2022-2023
În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231/2018
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar
de salarizare în sectorul bugetar, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se stabileşte categoria instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2022 –
2023, după cum urmează:
nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Instituţia
Şcoala de Arte
Grădiniţa nr. 1
Grădiniţa nr. 3
Grădiniţa nr. 5

elevi/copii

nr. de
grupe

categoria de
instituţii

380
----------

----14 grupe
6 grupe
14 grupe

III
III
V
III

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Sergiu
Armaşu, Primarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Elena Palii;
Coordonat:
Directorii de instituții;
Galina Savin;
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Raico;

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/08

din 19 m a i 2022

Cu privire la aprobarea acordului
de înfrăţire și cooperare

În scopul consolidării şi dezvoltării pe baze reciproc avantajoase a relaţiilor
economice, culturale, tehnico-ştiinţifice, de antreprenoriat şi comerciale dintre oraşul
Ialoveni şi municipiul Moinești, județul Bacău, România, în temeiul scrisorilor de
intenţii reciproce, prezentate de către părţi, în baza art. 14 alin. (2), litera k) şi art. 29,
alin. (1), litera n) din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Se aprobă acordul de înfrăţire și cooperare, dintre oraşul Ialoveni şi municipiul
Moinești, județul Bacău, România.
2. Se împuterniceşte Dl Sergiu ARMAȘU, Primarul oraşului Ialoveni să semneze
pentru şi în numele oraşului Ialoveni acordul de cooperare și înfrăţire.

Întocmit/Avizat:
Lilia Raico
Coordonat:
Radu Chilaru
Valentin Bogos

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/09/01

din 19 m a i 2022

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea reprezentantului legal prin procură a cet. Rusu Rodica,
privind eroarea comisă la perfectarea titlului de proprietate asupra terenului cu nr.
cadastral 55011302032, eliberat deținătorului de teren Aftenii Ion Andrei la data de
19.12.2002, cu înscrierea greșită a prenumelui, astfel în conformitate cu art. 55 1 alin.
(1), (2) al Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în temeiul art. 14 alin.
(2), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr. cadastral
55011302032, după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului Aftenii Ion Andrei” se rectifică
cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului Aftenii Ivan Andrei”, în rest titlul
rămâne neschimbat.
2. Prezenta decizie se prezintă Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP”Agenţia
Servicii Publice” pentru efectuarea corectărilor în Registrul de stat al bunurilor
imobile.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură și/sau
prin intermediul poștei cu aviz de recepție 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.
Întocmit:
Andrei Ţabur
Coordonat:
Radu Chilaru
Valentin Bogos
Avizat
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/09/02

din 19 m a i 2022

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea a cet. Vutcariov Vasile Mihail, privind eroarea comisă
la perfectarea titlului de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral 55011209140,
eliberat deținătorului de teren Vutcărău Vasile Mihail la data de 23.10.2003, cu
înscrierea greșită a numelui, astfel în conformitate cu art. 55 1 alin. (1), (2) al Legii nr.
1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr.
436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr. cadastral
55011209140, după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului Vutcărău Vasile Mihail” se
rectifică cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului Vutcariov Vasile Mihail”,
în rest titlul rămâne neschimbat.
2. Prezenta decizie se prezintă Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al
IP”Agenţia Servicii Publice” pentru efectuarea corectărilor în Registrul de stat al
bunurilor imobile.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură și/sau
prin intermediul poștei cu aviz de recepție 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.
Întocmit:
Andrei Ţabur
Coordonat:
Radu Chilaru
Valentin Bogos
Avizat
Lilia Raic

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/09/03

din 19 m a i 2022

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea a cet. Vutcariov Vasile Mihail, privind eroarea comisă
la perfectarea titlului de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral 550101302085,
eliberat deținătorului de teren Vutcărău Vasile Mihai la data de 19.12.2002, cu
înscrierea greșită a numelui și a patronimecului, astfel în conformitate cu art. 55 1 alin.
(1), (2) al Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în temeiul art. 14 alin.
(2), al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc
Ialoveni,
DECIDE:
1. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr. cadastral
55011302085, după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului Vutcărău Vasile Mihai“ se
rectifică cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului Vutcariov Vasile Mihail”, în
rest titlul rămâne neschimbat.
2. Prezenta decizie se prezintă Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al
IP”Agenţia Servicii Publice” pentru efectuarea corectărilor în Registrul de stat al
bunurilor imobile.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură și/sau
prin intermediul poștei cu aviz de recepție 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.
Întocmit:
Andrei Ţabur
Coordonat:
Radu Chilaru
Valentin Bogos
Avizat
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/09/04

din 19 m a i 2022

Cu privire la rectificarea titlului de autentificare
Având în vedere cererea cet. Croitor Sergiu, privind eroarea comisă la
perfectarea titlului de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral 55011215013,
eliberat deținătorului de teren Croitor Serghei Ion la data de 15.10.2003, cu înscrierea
greșită a prenumelui patronimicului, astfel în conformitate cu art. 55 1 alin. (1), (2) al
Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în temeiul art. 14 alin. (2), al Legii
nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se rectifică Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr. cadastral
55011215013, după cum urmează:
La pct. 1, sintagma ,,este eliberat deţinătorului Croitor Serghei Ion“ se
rectifică cu sintagma ,,este eliberat deţinătorului Croitor Sergiu Ion”, în rest
titlul rămâne neschimbat.
2. Prezenta decizie se prezintă Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni al IP”Agenţia
Servicii Publice” pentru efectuarea corectărilor în Registrul de stat al bunurilor
imobile.
3. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură și/sau
prin intermediul poștei cu aviz de recepție 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.
Întocmit:
Andrei Ţabur
Coordonat:
Radu Chilaru
Valentin Bogos
Avizat
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/10

din 19 m a i 2022

Cu privire la aprobarea hotarelor fixe
Având în vedere cererea proprietarului bunului imobil cet. Poltavcenco Vladislav
privind aprobarea actului de constatare pentru terenul cu nr. cadastral 55012051034,
în conformitate cu prevederile art. 18; art. 19; art. 55 1 alin (1), (2) din Legea nr.
1543/1998, cadastrului bunurilor imobile și în conformitate cu pct. 22 din
instrucțiunea aprobată prin Ordinul 70/2019 privind aprobarea modului de executare
a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, cu modificările ulterioare, art. 209 Cod
Administrativ, art. 14 alin. (1), (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se aprobă Actul de constatare pe teren din 04.05.2022 și Planul geometric al
terenului cu nr. cadastral 5501 55012051034, conform anexei.
2. Se aprobă documentația cadastrală conform documentației anexate.
3. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Țabur, specialist
principal.
4. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură și/sau
prin intermediul poștei cu aviz de recepție recomandat.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
6. 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
Întocmit:
Andrei Ţabur
Coordonat:
Radu Chilaru
Valentin Bogos
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/11

din 19 m a i 2022

Cu privire la stabilirea zonei de protecție
râulețelor, râurilor mici și mijlocii
pe teritoriul orașului Ialoveni
Având în vedere multiplele cereri ale persoanelor interesate cu privire la
clarificarea zonei de protecție a râului Ișnovăț (râu mic), art. 5, art. 6, art. 7 al Legii nr.
440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă,
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. De-a lungul malurilor râulețelor şi râurilor mici (cu o lungime de la 10 la 100
kilometri ce traversează teritoriul orașului Ialoveni) se stabilește zona de protecţie a
apelor egală cu lățimea de 30 metri pe ambele maluri ale cursului apei.
2. De-a lungul malurilor râurilor mijlocii (cu o lungime de la 100 la 200 kilometri care
traversează teritoriul orașului Ialoveni) se stabilește zona de protecţie a apelor egală
cu lăţimea de 60 de metri pe ambele maluri ale cursului apei.
3. Lăţimea fâşiilor riverane de protecţie a apelor se stabileşte, în dependenţă de lungimea
râurilor, în următoarele mărimi:
3.1. pentru râuleţe şi râuri mici – 20 metri;
3.2. pentru râuri mijlocii – 50 metri;
4. Prezenta decizie se aduce spre cunoștința publicului prin publicare pe site-ul oficial
al Primăriei orașului Ialoveni și panourile de informații, și persoanei vizate contra
semnătură și/sau prin intermediul poștei recomandate.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu Chilaru,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
6. 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.
Întocmit:
Oleg Palii
Coordonat:
Valentin Bogos:
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/12

din 19 m a i 2022

Cu privire la privatizarea lotului pomicol
Având în vedere cererea depusă 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, Hotărârea 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 lotul
pomicol și se permite privatizarea lotului de pămînt din întovărăşirea pomicolă, după cum
urmează:
Nr.
d/o

Numele,
Prenumele

Denumirea
Î.P.

Bonitatea
solului

1.

Ciumacenco
Silvia

”Lunca Verde”

65

Nr.
Cadastral
5501…
308480

Suprafața,
ha

Suma
lei

0.06

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.
Întocmit:
Andrei Ţabur
Coordonat:
Valentin Bogos
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 02/13

din 19 m a i 2022

Cu privire la vînzarea terenului aferent
Având în vedere cererea cet. Mircea Darii cu privire la cumpărarea terenului aferent
construcției proprietate privată, amplasată în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 9/1, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților
administrativ-teritoriale, a Legii nr. 354/2004 privind formarea bunurilor imobile, art. 3; 4 alin. (9);
10 al Legii nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului,
Codului Funciar, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1428/2008 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente,
prevederile Codului Administrativ al RM, art. 14 alin. (1), (2), ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se vinde terenul aferent construcţiei proprietate privată a cet. Mircea Darii, amplasat în or.
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 9/1, cu suprafaţa terenului de 0.0071 ha, ceia ce constituie 9,25
% din terenul cu suprafața totală de 0.077 ha nr. cadastral 5501210205, preţul de vînzare a
terenului aferent conform Raportului de evaluare (se anexează) constituie 30287 lei (treizeci mii
două sute optzeci și șapte lei).
2. Achitarea preţului de vînzare-cumpărare a terenului, aferent, potrivit Raportului de evaluare se
va efectua prin virament bancar, ca plată unică la contul trezorial a primăriei or. Ialoveni până
la încheierea contractului de vânzare cumpîrare.
3. Se pune în sarcina Dlui Sergiu ARMAȘU, primar al orașului Ialoveni, încheierea contractului
de vînzare-cumpărare a terenului aferent menționat în pct. 1 din prezenta decizie.
4. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate contra semnătură sau prin intermediul
poștei recomandat.
5. Executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Valentin Bogos, specialist principal
6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru, viceprimar al
orașului Ialoveni.
7. 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.
Întocmit:
Andrei Ţabur
Coordonat:
Radu Chilaru
Valentin Bogos
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 02/14/01

din 19 m a i 2022

Cu privire la schimbarea modului
de folosinţă a terenului agricol
Având în vedere cererea cet. Peccarino Annalisa înregistrată cu nr. 45 din
14.02.2022, cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului, în temeiul
prevederilor pct. 36 al Hotărârii Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației şi schimb
de terenuri, în conformitate cu prevederile art. 73 din Codul funciar nr. 828/1991 şi
în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
avizele pozitive al comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orășenesc
Ialoveni,

DECIDE:
1. Se schimbă modul de folosință a terenului cu numărul cadastral 5501
5501101045, proprietate privată a cet. Peccarino Annalisa, în limitele şi conform
planului general anexat în modul de folosință pentru construcții agricole şi
agroindustriale.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate şi serviciilor
desconcentrate interesate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu Chilaru,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Andrei Ţabur
Cordonat:
Radu Chilaru, Viceprimar
Valentin Bogos,
Oleg Palii
Avizat:
Lilia Raico
Secretar al Consiliului

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 02/14/02

din 19 m a i 2022

Cu privire la schimbarea modului
de folosinţă a terenului agricol
Având în vedere cererea ”Iugintrans” S.A în persoana administratorului Patloja
Ivan, înregistrată cu nr. 166 din 01.04.2022, cu privire la schimbarea modului de
folosință a terenului, în temeiul prevederilor pct. 36 al Hotărârii Guvernului nr.
1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere,
schimbare a destinației şi schimb de terenuri, în conformitate cu prevederile art. 73
din Codul funciar nr. 828/1991 şi în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006
privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se schimbă modul de folosință a terenului cu numărul cadastral 55015501106358,
proprietate privată a ”Iugintrans” S.A în persoana administratorului Patloja Ivan,
în limitele şi conform planului general anexat în modul de folosință pentru
construcții agricole şi agroindustriale.
2. Prezenta decizie se aduce spre cunoștință persoanei vizate şi serviciilor
desconcentrate interesate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Dlui Radu Chilaru,
viceprimarul oraşului Ialoveni.
Întocmit:
Andrei Ţabur
Cordonat:
Radu Chilaru
Valentin Bogos;
Oleg Palii
Avizat:
Secretar al Consiliului

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/15

din 19 m a i 2022

Cu privire la schimbarea destinaţiei
construcţiei proprietate privată

Având în vedere cererea Î.I “Liudmila-Piatihacinîi, înregistrată cu nr. 02/1j-154
din 16.03.2022, Cu privire la schimbarea destinației construcţiei, în temeiul
prevederilor Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării
destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
306/2000, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul orăşenesc Ialoveni,
DECIDE:
1. Se permite schimbarea destinaţiei, construcţiei proprietate privată, cu nr.
cadastral 5501205.403.01 amplasat în or. Ialoveni, str. Basarabia, nr. 1, cu
suprafața totală de 638.0 m², din clădire de producere în construcție comercială,
prestări servicii.
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Oleg Palii, specialist
superior.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu
Chilaru, viceprimar al orașului.
4. 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, potrivit prevederile Codului Administrativ al Republicii Moldova.

Întocmit:
Oleg Palii;
Coordonat:
Radu Chilaru;
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/16

din 19 m a i 2022

Cu privire la aprobarea Planului
de activitate a Consiliului orășenesc
pentru trimestrul III 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,

D E C I D E:
1. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului orășenesc pentru trimestrul III 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,
secretarul Consiliului orășenesc.
Întocmit/Avizat.
Lilia Raico

Anexă:
la decizia Consiliului orășenesc
nr.02/16 din 19 m a i 2022

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

1.

2.

3.

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 bugetului 09.09.2022
Elena Palii,
orașului Ialoveni şi alocarea
specialist
mijloacelor financiare.
principal;
Cu privire la executarea bugetului 09.09.2022
Galina Savin,
orașului Ialoveni pentru I semestru al
Contabil-șef;
anului 2022.
Cu privire la aprobarea planului de
09.09.2022
Raico Lilia,
activitate a Consiliului orăşenesc
secretarul
pentru trimestrul IV al anului 2021.
Consiliului
orăşenesc
Ialoveni;

4.

1.

2.

1.

II. ŞEDINŢELE COMISIILOR DE SPECIALITATE
Chestiunile din ordinea de zi a
iulieComisiile de
şedinţelor consiliului orășenesc
septembrie
specialitate
2022
Examinarea petițiilor din partea
iulieComisiile de
cetăţenilor.
septembrie
specialitate
2022
III. AUDIENŢA CETĂŢENILOR DE CĂTRE ALEŞII LOCALI
Președintele fracțiunii,
BE ”ACUM„ zi de audiență în
iulieLilia Raico, secretarul
prima zi de joi a lunii de la orele
septembrie
Consiliului şi aleşii
15.00 – 17.00.
2022
locali

Lilia Raico
Secretar al Consiliului orăşenesc

Note

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/17

din 19 m a i 2022

Cu privire la casarea și defrișarea
plantațiilor perene
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere
pe rod, casare și defrișare a plantațiilor perene; Regulamentului cu privire la modul de casare și
defrișare a plantațiilor;Actul de casare nr. 01; art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 435/2006 privind
descentralizarea administrativă, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală,

DECIDE:
Se permite casarea și defrișarea plantațiilor perene (viță de vie) situate în extravilanul or.
Ialoveni:

1.

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2.
3.
4.

Denumirea
Gospodăriei
Țărănești
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”
”Petrașco Victor”

Plantațiile
perene
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie
viță de vie

Nr. cadastral al
terenului
5501108046
5501108047
5501108181
5501108182
5501108183
5501108184
5501108185
5501108186
5501108187
5501108189
5501108190
5501108194
5501108195

Suprafața
(ha)
0,358
0,37
0,62
0,6142
1,14
0,5641
0,5593
0,5593
0,5592
0,5593
0,5592
0,5001
0,5

Anul
plantării
(vîrsta)
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

Se obligă proprietarii terenurilor agricole să evacueze vița de vie.
Responsabili de monitorizarea prezentei decizii se numește dl Andrei Țabur, specialistul
principal.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului orașului Ialoveni,
dlui Radu Chilaru și comisiei pentru casarea plantației perene, comisiei pentru construcţie şi
industrie, protecţia mediului, amenajarea teritoriului, resurse funciare.

Întocmit:
Andrei Țabur;
Coordonat:
Comisia de casare;
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 02/18

din 19 m a i 2022

Cu privire la scutirea de plată pentru
rezervarea lotului în cimitirul nou
Având în vedere cererea cet. Cherdivara Vera, cu privire la scutirea de plată
pentru rezervarea unui lot în cimitirul nou, de pe str. Viilor, or. Ialoveni, în temeiul
art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
DECIDE:
1. Cet. Vera Cherdivara se scuteşte integral de la plata pentru rezervarea lotului în
cimitirul nou din str. Viilor, sector nr. __, rândul __, locul __ (lîngă soțul decedat
Cherdivara Dumitru).
2. Controlul asupra exercitării prezentei decizii se pune în seama directorului Î.M.
Gospodăria Locativ – Comunală Ialoveni, Ion Cujbă.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
viceprimar al orașului Ialoveni.

Întocmit:
Cujbă Ion
Coordonat
Valentin Bogos
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/19

din 19 m a i 2022

Cu privire la aprobarea modificărilor
la Regulamentul local de urbanism
Avînd în vedere cererea ““Smadic&CO” SRL nr. 02/1j-200 din 19.04.2022,
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 5501.209.437, UTR – 9, prescripțiile actuale se
modifică în prescripții specifice zonei funcționale R1, Subzona cu locuințe în
regim mic de înălțime și alte funcțiuni complementare.
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Oleg Palii, specialist superior.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
viceprimar al orașului.
4. 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 comunicarea
deciziei, potrivit prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova.

Întocmit:
Oleg Palii;
Coordonat:
Radu Chilaru;
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/20

din 19 m a i 2022

Cu privire la aprobarea reglenemtărilor
urbanistice pentru terenurile proprietate privată
Având în vedere cererea S.C. „MOLDCONSTRUCT SERVICE” SRL cu nr.
02/1j-197 din 18.04.2022, Planul Urbanistic General, aprobat prin decizia Consiliului
orășenesc Ialoveni nr. 06/01 din 19 decembrie 2018, 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 aprobă Planul Urbanistic de Detaliu și se permite eliberarea actelor permisive
pentru terenurile cu numerele cadastrale 5501.204.728, 5501.204.023,
5501.204.024, 5501.204.025 și 5501.204.763, din UTR – 3, Subzona funcțională
R1-3, Subzona cu locuințe în regim mic de înălțime și alte funcțiuni
complementare, conform PUD (anexat), se permite amplasarea unui complex
locativ cu case multifamiliale în regim mic de înălțime S+P+2E+M în limitele
terenurilor private.
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Oleg Palii, specialist superior.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Radu Chilaru,
viceprimar al orașului.
4. 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 comunicarea
deciziei, potrivit prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova.

Întocmit:
Oleg Palii;
Coordonat:
Radu Chilaru;
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE
Nr. 02/21

din 19 m a i 2022

Cu privire la scutirea de plată
pentru lemne de foc
Având în vedere Procesul verbal nr 04 din 28.02.2022 a Comisiei Situații
Excepționale a orașului Ialoveni, examinând cererile motivate ale locuitorilor orașului
Ialoveni cu privire la acordarea lemnelor de foc pentru întreținerea refugiaților din
Ucraina, în temeiul art. 9 lit. a) art. 32 alin. (2) lit. b) al Codului Silvic, Hotărârea
Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022 privind declararea stării de urgență și nr. 105 din
21.04.2022 privind prelungirea stării de urgență, art. 4 alin. (1) lit. a) al Legii nr.
435/2006 privind descentralizarea administrativă, 14 alin. (1), (2), (3) al Legii nr.
436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă distribuirea cu titlu gratuit lemne de foc, câte un metru ster pentru
fiecare familie, în calitate de ajutor material, care au la întreținere refugiați din
Ucraina, conform anexei la prezenta decizie.
2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Sanduța Gheorghe, pădurar
și dnei Galina Savin, contabil-şef.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Lucia Mîra,
viceprimar al orașului Ialoveni.
Întocmit:
Lucia Mîra;
Coordonat:
Gheorghe Sănduța;
Valentin Bogos;
Avizat:
Lilia Raico

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PROIECT DE DECIZIE

Nr. 02/22

din 19 m a i 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 19 mai 2022 în cazul în care președintele
ședinței dl _______________, consilier orășenesc se va afla în imposibilitatea de
a le semna.

