PROIECTE PROPUSE PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL
IALOVENI DIN 4 AUGUST 2022

1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru
anii 2022-2025.
Informație – Informație –Andrei Eremia, vicepreședinte al raionului
2. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus
şi serviciul civil, în perioada octombrie 2022–ianuarie 2023, precum și a rezerviștilor
în caz de mobilizare
Informație –Andrei Eremia, vicepreședinte al raionului
3. Cu privire la aprobarea modificărilor operate în unele decizii ale Consiliului
raional
Informație - Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
4. Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Serviciului de Îngrijire Socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate
Informație –Margarita Tonu,șef Direcție Generală Asistență Socială
5. Cu privire la casarea unor mijloace fixe
Informație –Lidia Calmîc, șefa Direcției finanțe
6. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022
Informație –Lidia Calmîc, șefa Direcției finanțe
7. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2022
Informație –Lidia Calmîc, șefa Direcției finanțe
8.Cu privire la edificarea unui monument
Informație – Mihail Silistraru, președintele raionului
9.Cu privire la schimbarea sediului al Întreprinderii Municipale "Biroul de
proiectare și prestări de servicii din Ialoveni"
Informație - Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
10.Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale "Biroul de
proiectare și prestări de servicii din Ialoveni" (în redacție nouă).
Informație –Antonina Hâțu, șefa Serviciului juridic.
11.Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din proprietatea DGE
Ialoveni în proprietatea Gimnaziului Misovca
Informație –Ion Scutaru, șef Direcție Generală Educație
12.Cu privire la acordul transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din
proprietatea DGE în proprietatea Liceului Teoretic Horești și Liceului Teoretic ”Ion
Pelivan”, Răzeni.
Informație –Ion Scutaru, șef Direcție Generală Educație
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13.Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală de la
DGE Ialoveni la primăria orașului Ialoveni
Informație –Ion Scutaru, șef Direcție Generală Educație
14. Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală de la
Consiliul raional la Spitalul raional
Informație –Angela Trofim, contabil-șef
15.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Informație –Lidia Calmîc, șefa Direcției finanțe
16.Cu privire la inițierea procedurii de formare, prin separare, a unui bun imobil
Informație –Andrei Eremia, vicepreședinte al raionului
17. Despre aprobarea Regulamentului privind acordarea bursei Consiliului raional
Informație –Ion Scutaru, șef Direcție Generală Educație
Proiectul nr.1
Cu privire la aprobarea Programului teritorial de răspuns la tuberculoză
pentru anii 2022-2025
În temeiul art.43 al Legii, nr.436/2006 privind administrația publică locală, art. 6,
7, 9 și 72 ale Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, cu
modificările ulterioare, art. 4 al Legii nr.153/2008 cu privire la controlul și profilaxia
tuberculozei, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova,
nr.107 din 23 februarie 2022 privind aprobarea Programului național de răspuns la
tuberculoză pentru anii 2022-2025, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă:
1.1.Programul raional de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 (Anexa 1)
1.2.Planul de acțiuni și Bugetul pentru privind implementarea Programului raional
de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025. (Anexele 2 și 3)
2. Administrația Spitalului raional va prezenta periodic în ședințele Consiliului
raional note informative pe marginea implementării Planului de acțiuni nominalizat.
3.Controlul asupra exectării deciziei va fi asigurat de domnul Andrei Eremia,
vicepreședinte al raionului.
4. Decizia ingtră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale.

Proiectul nr.2
Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen,
termen redus şi serviciul civil în octombrie – ianuarie (anul următor), precum și a
rezerviștilor în caz de mobilizare
- Prevederile art. 28 şi art.29 ale Legii nr.1245/2002 privind pregătirea cetăţenilor
pentru apărarea Patriei;
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- Prevederile Legii nr.156/2007 privind organizarea serviciului civil (de
alternativă);
- Prevederile art.43 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
- Prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 31 ianuarie 2001
despre aprobarea Regulamentului privind activitatea Secţiei administrativ-militară şi
efectivului-limită;
- Prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.864 din 17 august 2005
despre aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul
militar în termen sau în cel cu termen redus, organizarea şi desfăşurarea sărbătorii
„Ziua recrutului”;
DECIDE:
1. Se stabileşte termenul 12 septembrie 2022 – 31 ianuarie 2023 pentru
examinarea medico-militară a recruţilor din raionul Ialoveni cu anii de naştere 19952004 (2005-născuţi în luna ianuarie) la Secţia administrativ-militară (l.d.p. Ialoveni) și
recruții care se adresează după atingerea vârstei de 27 de ani (de la 01 august 2022 –
31 ianuarie 2023).
2. Se confirmă componenţa nominală a Comisiei de recrutare – încorporare şi
Comisiei medicale, conform anexei nr.1.
3. Se aprobă graficul prezentării recruţilor la comisia medico-militară de
încorporare în Forţele Armate a Republicii Moldova conform listelor întocmite de SAM
Ialoveni pentru comunele, satele şi orașul Ialoveni începînd de la data de 12
septembrie 2022 - 31 ianuarie 2023, conform anexei 2.
4. Se aprobă sarcina de încorporare a recruţilor pe primării conform anexei 3.
5. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi:
5.1.să asigure prezentarea în termenul stabilit, la comisia de recrutare –
încorporare a tinerilor conform prevederilor Regulamentului privind încorporarea
cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul civil;
5.2.să studieze, în comun cu specialiştii Secţiei administrativ-militară (l.d.p.
Ialoveni). starea familiară a recruţilor, care au dreptul la amînare de la serviciul militar
în termen, conform prevederilor legislaţiei;
6. Administraţia IMSP Spitalul raional:
6.1.va contribui la organizarea activităţii Comisiei medicale în Policlinica raională
în perioada 12 septembrie 2022 – 31 ianuarieie 2023 şi o va asigura cu utilaj medical
necesar pentru activitate;
6.2.va asigura examinarea medicală suplimentară şi tratamentul recruţilor
utilizînd spitalizarea lor atît în secţiile spitalului raional, precum şi în instituţiile
republicane de profil, în caz de necesitate;
6.3.va desemna numărul necesar de asistente medicale care vor asista
operativitatea în activitatea Comisiei.
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7. Inspectoratul de Poliţie Ialoveni:
7.1.va acorda ajutor Secţiei administrativ-militară (l.d.p. Ialoveni) în vederea
prezentării recruţilor la comisia medico-militară şi încorporării lor în serviciul militar
în termen, conform graficului stabilit;
7.2.va asigura menţinerea ordinii publice în zilele de expediere a recruţilor în
unităţile militare.
8. Secţia administrativ-militară (l.d.p. Ialoveni):
8.1.va informa săptămînal preşedintele raionului despre rezultatele examinării
medicale şi încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi
serviciul civil în octombrie – ianuarie (anul următor), precum şi despre activitatea
primăriilor în problemele vizate;
8.2.în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi va
elabora graficul deplasării în localităţile raionului cu scopul studierii şi examinării stării
familiare a recruţilor.
9. Se stabileşte ca în caz de eliberare a membrilor comisiilor nominalizate din
funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou desemnate în
aceste funcţii, fără adoptarea altei decizii a Consiliului raional.
10. Control asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnii Andrei
Eremia, vicepreşedinte al raionului, Ion Gîscă, şef Secţie administrativ-militară (l.d.p.
Ialoveni).
I.Componenţa comisiei de recrutare-încorporare
Comisia de bază:
Preşedinte EREMIA Andrei, vicepreşedinte al raionului;
Locţiitori ai
preşedintelui - GÎSCĂ Ion, şef Secţie administrativ-militară (l.d.p.Ialoveni);
SOLONENCO Roman, reprezentantul Serviciului Civil.
Membri -

Veaceslav SCOARȚĂ, şef S.S.P. al I.P. Ialoveni;
VRANCEAN Alina, medic-internist, preşedintele comisiei
medico-militare;
BORȘ Lilia, psiholog, specialist SAM Ialoveni;
Secretar EȘANU Tatiana, specialist superior SAM Ialoveni.
Comisia de rezervă:
Preşedinte TONU Galina, vicepreşedinte al raionului;
Locţiitor al
preşedintelui FRECĂUŢAN Iurie, specialist superior SAM Ialoveni;
Membri Ion DAVID, şef adjunct S.S.P. al I.P. Ialoveni;
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COTLĂU Andrian, preşedinte a comisiei medico-militare de
rezervă;
Secretar EȘANU Tatiana, specialist superior SAM Ialoveni.
II. Componenţa comisiei medico-militare la încorporare,
formată din medici-specialişti (de bază şi de rezervă)
de bază:
de rezervă:
Preşedinte – Alina VRANCEAN
Preşedinte- Andrian COTLĂU
Internist –Alina VRANCEAN
Internist – Tamara GARMANDIR
Chirurg-traumatolog-Andrian COTLĂU
Chirurg – Iulian ROȘCA
Neurolog – Ludmila CUCU
Neurolog – Ludmila GOREA
Psihiatru – Cristina RUSU
Psihiatru – Victoria REBAIA
Oftalmolog –Marina ARHIREU
Oftalmolog – Marina ARHIREU
Otorinolaringolog – Zinaida GRECU
Otorinolaringolog – Iurie OBOR
Dermatolog - Dumitru MELEGA
Dermatolog – Dumitru MELEGA
GRAFICUL
prezentării recruţilor la comisia medico-militară de încorporare.

12.09.2022

13.09.2022

14.09.2022

1. Costeşti
2. Horeşti
3. Ialoveni
4. Mileştii Mici

1. Bardar
2. Dănceni
3. Hansca
4. Horodca

1. Cigîrleni
2. Cărbuna
3. Gangura
4. Răzeni

15.09.2022

19.09.2022

20.09.2022

1. Malcoci
2. Nimoreni
3. Pojăreni

1. Suruceni
2. Văratic
3. Zîmbreni

1. Ţîpala
2. Ulmu
3. Văsieni

21.09.2022
1. Moleşti
2. Ruseştii Noi
3. Sociteni
4. Puhoi

SARCINA
de încorporare a recruţilor în FARM din raionul Ialoveni
în octombrie – ianuarie (anul următor) pe primării
Nr.
d/r

1.

Primăria

BARDAR

Numărul de recruţi
aflaţi la e/m, chemaţi la
comisia medico – militară
de încorporare.

Sarcina de
încorporare

90

2
5

Data prezentării la comisia
medico-militară

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

CĂRBUNA
CIGÎRLENI
COSTEŞTI
DĂNCENI
GANGURA
HANSCA
HOREŞTI
HORODCA
IALOVENI
M.MICI
MALCOCI
MOLEŞTI
NIMORENI
POJĂRENI
PUHOI
R.NOI
RĂZENI
SOCITENI
SURUCENI
ŢÎPALA
ULMU
VĂRATIC
VĂSIENI
ZÎMBRENI
total

37
44
314
55
25
36
77
19
323
83
20
53
32
11
65
144
180
31
72
77
43
13
50
51
1945

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
49

Proiectul nr.3
Cu privire la aprobarea modificărilor operate in unele decizii ale Consiliului
raional
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii nr.436/2006 privind administrația
publică locală, Consiliul raional Ialoveni DECIDE operarea de modificări în unele
decizii proprii, după cum urmează:
1.În Anexa 2 La Decizia Consiliului raional,nr.6/12 din 11 noiembrie 2021
(Componența nominală a Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului):
1.1.Textul Rusu Veronica, șef-adjunct, Direcția Generală Asistență Socială și
Protecție a Familiei se substituie cu textul Tonu Margarita;
1.2. Textul Beșliu Raisa se substituie cu textul Urmașu Elena.
2.În punctul 1 al Deciziei nr.7/19 din 16 decembrie 2021 (Cu privire la lichidarea
Fondului local de susținere socială a populației) cifra 2013 se substituie cu cifra 2003.
3. În punctul 2 al Deciziei nr.2/12 din 19 mai 2022 (Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare) textul ”...97,5 mii lei, Gimnaziului Văratic pentru dotarea
sălilor de clasă cu mobilier și echipament” se substituie cu textul ” ...97,5 mii lei,
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Gimnaziului Văratic pentru fiunanțarea lucrărilor de amenajare a accesului în incinta
edificiului instituției”.
Proiectul nr.4
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Serviciului de Îngrijire Socială la domiciliu și a Standartelor minime de calitate
În scopul implementării Legii nr. 547/2003 privind asistența socială, cu
modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova,nr.
1034/2014, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire
socială la domiciliu și a Standartelor minime de calitate, cu modificările și completările
operate prin Hotărârea Guvernului RM,nr. 903/2020, art. 43 al Legii, nr. 436/2006,
privind administrația publică locală, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1.Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului de
Îngrijire Socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate (Anexa 1).
2.Colectivul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, va
asigura implementarea prevederilor Regulamentului nominalizat.
3.Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor
locale.
Proiectul nr.5
Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate complet
Consiliul raional Ialoveni,
Avînd în vedere:
- Prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 397/2003;
- Prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetare-fiscale nr.
181/2014;
- Prevederile art. 43 alin.(1) lit.(e) al Legii privind administraţia publică locală nr.
436/2006;
- Pevederile Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacr
fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500/1998;
- Ordinul Ministerului Finanțelor „Cu privire la aprobarea Planului de Conturi în
sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea
financiară în sistemul bugetar” nr.216/2015;
- Demersul Gimnaziului „Alexandrina Rusu”,Dănceni, nr.70 din 18.04. 2022;
-Procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe nr.01-09 din 20.05.2022 al
Gimnaziului „Alexandrina Rusu”,Dănceni;
- Demersul IMSP Centrul de Sănătate Răzeni, nr.35 din 30.06. 2022;
-Procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe nr.04 din 29.06.2022 al IMSP CS
Răzeni.
DECIDE:
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1. Se autorizează casarea mijloacelor fixe ale Gimnaziului „Alexandrina Rusu”,
Dănceni, în valoare de 5259,62 lei, uzate complet conform termenului de păstrare, și
radierea acestora din Registrul mijloacelor fixe, (Anexa 1).
2. Se autorizează casarea mijloacelor fixe ale IMSP Centrul de Sănătate Răzeni în
valoare de 34817,00 lei, uzate complet conform termenului de păstrare, și radierea
acestora din Registrul mijloacelor fixe, (Anexa 2).
3. Instituțiile nominalizate vor exclude de pe conturile contabile mijloacele fixe
casate respectînd prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.216 din 28
decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de Conturi în sistemul bugetar și a
Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul
bugetar”.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura doamna Lidia Calmîc,
șef Direcția finanțe.
5. Prezenta decizie se comunică instituțiilor nominalizate, și se publică în Registrul
de stat al actelor locale
Proiectul nr.6
Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022
Consiliul raional Ialoveni,
Avînd în vedere:
- Prevederile art. 27, art.28 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397/
2003;
- Prevederile art.43, art.44, art.61 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi
bugetare-fiscale nr.
181/2014;
- Prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436/2006,
DECIDE:
1.Bugetul Consiliului raional Ialoveni pe anul 2022, aprobat prin Decizia
Consiliului raional nr.7/1 din 16 decembrie 2021, se majorează cu suma de 471,0 mii
lei, după cum urmează:
a) - 30,0 mii lei Bugetul Școlii Sportive pentru Copii și Tineret Ialoveni (Org214591) din donații voluntare de la Federația Moldovenească de Fotbal, cod ECO de
Venituri:144114„Donații Voluntare”, codurile ECO de Cheltuieli: 281900„Alte
cheltuieli curente”-20,0 mii lei, 337110„Materiale de construcție”-5,0 mii lei,
339110„Alte materiale”-5,0 mii lei S3S4(297) F1F3(0812) P1P2(8602) P3(00238);
b) - 4,0 mii lei Bugetul Aparatului Secției Cultură Ialoveni (Org2-16099) din
incasarea mijloacelor bănești în urma casării mijloacelor de transport aflate la
balanța Aparatului secției, cod ECO de Venituri:149100„Venituri din realizarea
activelor de către instituții”, coduri ECO de Cheltuieli: 315110„Procurarea mijloacelor
de transport” S3S4(297) F1F3(0861) P1P2(8501) P3(00005);
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c) - 21,0 mii lei Bugetul Liceului Teoretic „Andrei Vartic” Ialoveni (Org2-14620)
din plata pentru locațiune, în baza contractului de locațiune a terenului aferent
clădirii cu Librarius, cod ECO de Venituri:142320„Plata pentru locațiunea bunurilor
patrimoniului public”, cod ECO de Cheltuieli:339110„Procurarea altor materiale”
S3S4(297) F1F3(0922) P1P2(8806) P3(00203);
d) - 100,0 mii lei Bugetul Liceului Teoretic Ruseștii Noi (Org2-14615) din bugetul
Primăriei comunei Ruseștii Noi, conform deciziei consiliului comunal nr.4/3 din
19.05.2022, pentru lucrările de reparații a podelelor cu teracotă din blocul B al
Liceului Teoretic Ruseștii Noi (Transfer capital între bugetul de nivelul I și II), cod ECO
de Venituri: 193120„Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele
locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unitati administrativteritoriale”, P3 (00203) cod ECO de Cheltuieli: 311120„Reparatii capitale ale
cladirilor” S3S4(100) F1F3(0922) P1P2(8806) P3(00203);
e) -316,0 mii lei Bugetul Aparatului Președintelui raionului (Org2-13527) din
donații voluntare în cadrul Proiectului privind organizarea taberei de vară pentru
elevii din raionul Ialoveni, colaborare între Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul
raional Ialoveni, cod ECO de Venituri:144124„Donatii voluntare pentru cheltuieli
curente din surse externe pentru institutiile bugetare”, coduri ECO de Cheltuieli:
222990„Servicii netribuite altor aliniate” S3S4(297) S5S6(1000) F1F3(0950)
P1P2(8814) P3(00211).
2. Doamna Lidia Calmîc, şefa Direcţiei finanţe, se desemnează responsabilă de
executarea prezentei decizii.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura preşedintele
raionului, domnul Mihail Silistraru, președintele raionului.
4. Decizia intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale.
Proiectul nr.7
Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2022
Consiliul raional Ialoveni,
Avînd în vedere:
- Prevederile art. 27 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397/2003;
- Prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.
181/2014;
- Prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436/2006,
DECIDE:
1.Se redistribuie suma de 98,1 mii lei din Bugetul Consiliului raional (NV) de la
F1F3(0911)P1P2(8802)P3(00199) Școlii Primare-Grădiniță Ruseștii Vechi, pentru
achitarea salariilor cadrelor didactice și personalului auxiliar pentru lunile august –
noiembrie 2022.
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2. Doamna Lidia Calmîc, şefa Direcţiei finanţe, se desemnează responsabilă de
executarea prezentei decizii.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura preşedintele
raionului, domnul Mihail Silistraru, președintele raionului.
4. Decizia intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale.
Proiectul nr.8
Cu privire la edificarea unui monument
În scopul promovării valorilor naţionale prin intermediul operelor de artă
monumentală, integrării lor în politicile educaţionale, patriotice, precum și de
dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, în conformitate Legii,
nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă inițiativa conducerii Inspectoratului de poliție Ialoveni de a înveșnici
memoria polițiștilor din raion, căzuți la datorie, prin edificarea unui monument.
2.Se stabilește, că selectarea autorului pentru edificarea monumentului va fi
realizată prin procedura negocierilor directe, de o comisie specială, instituită prin
dispoziție a președintelui raionului.
3.Mijloacele financiare necesare pentru elaborarea documentației de proiect,
edificarea monumentului de for public şi amenajarea terenului vor fi acoperite din
contul mijloaceor financiare ale bugetului raional, precum și din donații, sponsorizări,
alte surse neinterzise de lege.
4.Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de domnul Mihail
Silistraru, președintele raionului.
5.Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării în Registrul de Stat al actelor
locale.
Proiectul nr.9
Cu privire la schimbarea sediului Întreprinderii Municipale "Biroul de
proiectare și prestări de servicii din Ialoveni"
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, art. 10 al Legii 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea
de stat şi întreprinderea municipal, Hotărîrii Guvernului 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 municipal, Legii nr. 1350/2000 cu
privire la activitatea arhitecturală, Consiliul raional DECIDE:
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1. Se aprobă schimbarea sediului Întreprinderii municipale ”Biroul de proiectare și
prestări de servicii din Ialoveni”, după cum urmează: din str. Alexandru cel Bun nr. 90
or. Ialoveni - în str. Alexandru cel Bun nr. 33, orașul Ialoveni.
2. Se stabilește că modificările operate în legătură cu schimbarea sediului vor fi fi
incluse în Statul Întreprinderii municipale ”Biroul de proiectare și prestări de servicii
din Ialoveni” în redacția nouă.
3. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina domnului Cernat Nicon,
administratorul Întreprinderii municipale "Biroul de proiectare și prestări de servicii
din Ialoveni".
4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Mihail
Silistraru, preşedintele raionului.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor / instituţiilor vizate, intră în
vigoare la data adoptării, se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale şi poate fi
contestată cu cerere prealabilă adresată Consiliului raional Ialoveni la adresa: or.
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, în termen de 30 zile de la comunicare / notificare.
Proiectul nr.10
Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale
"Biroul de proiectare și prestări de servicii din Ialoveni"
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii nr.436/2006 privind administraâția
publică locală, Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea
municipală, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.484/2019 pentru aprobareaq
unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la
întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,Legii nr.1350/2000 cu privire la
activitatea arhitecturală și în temeiul Demersului nr.1498/02 din 23 decembrie 2021 al
Biroului de Proiectare și Prestări Servicii din Ialoveni, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă, în redacție nouă, Statutul Întreprinderii municipale ”Biroul de
proiectare și prestări de servicii din Ialoveni” (denumirea abrevată -Î.M. ”B.P.P.S.
Ialoveni”), conform anexei nr. 1.
2. Se majorează capitalul social al Întreprinderii municipale Biroul de proiectare
și prestări de servicii din Ialoveni de la 1000 lei la 6400 lei.
3.Se împuternicește președintele raionului, domnul Mihail Silistraru, să semneze
Statutul Întreprinderii municipale "Biroul de proiectare și prestări de servicii din
Ialoveni".
4.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor / instituţiilor vizate, intră în
vigoare la data adoptării, se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale şi poate fi
contestată cu cerere prealabilă adresată Consiliului raional Ialoveni la adresa: or.
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, în termen de 30 zile de la comunicare / notificare.
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5.La intrarea în vigoare a prezentei decizii, se abrogă pct. 2 din Decizia Consiliului
raional Ialoveni nr. 04-12 din 07.10.2004, pct 1 și sintagma ”Se majorează capitalul
social al Întreprinderii municipale Biroul de proiectare și prestări de servicii din
Ialoveni de la 0 lei la 5400 lei din pct.2 al Deciziei nr. 1/15 din 24.02.2022.
Proiectul nr.11
Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri din proprietatea
DGE Ialoveni în Proprietatea Gimnaziului Misovca
În conformitate cu prevederile art.43 din legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, art.8 alin.(2) din legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a
unităților administrativ - teritoriale, art.14 alin.(1) lit.b) din Legea 121/2007 privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice, Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică, Circularei Ministerului Educației și
Cercetării al Republicii Moldova nr.05/3-09/111 din 15.01.2021 privind Acceptarea cu
titlu gratuit a bunurilor materiale pentru dotarea cabinetelor de Limbă și literatură
română în instituțiile de învățământ cu predare în limbile Minorităților naționale și
dotarea instituțiilor de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale
cu suporturi didactice pentru implementarea Curriculumului național la limba și
literatura română în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților
naționale, având drept temei Decizia nr. 6/19 din 11 noiembrie 2021, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea DGE Ialoveni în
proprietatea Gimnaziului Misovca, a materialelor didactice ilustrative, în valoare
de 1961.00 lei, oferite de către MEC, pentru dotarea cabinetelor de limbă și
literatură romană în instituțiile de învățămint general cu predare în limbile
minorităților naționale.
2. Direcția Generală Educație (Ion Scutaru):
a) va aduce la cunoștința administrației Gimnaziului Misovca prevederile prezentei
decizii;
b) va transmite bunurile materiale Gimnaziului Misovca;
3. Doamna Galina Tonu, vicepreședinte al raionului Ialoveni, va asigura controlul
asupra executării prevederilor prezentei decizii.
4. Decizia intră in vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale.

Proiectul nr.12
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Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din proprietatea
DGE în proprietatea Liceului Teoretic Horești și Liceului Teoretic ”Ion
Pelivan”, Răzeni.
În temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, în baza
activităților desfășurate în cadrul Proiectului ,,Reforma Învățământului în Republica
Moldova,, în conformitate cu Planul de implementare a Proiectului și în baza
Procesului-verbal nr.2 din 07.11.2018 al ședinței Consiluilui Coordonator pentru
monitorizarea procesului de reabilitare a infrastructurii instituțiilor de învățământ,
creat prin Dispoziția Prim-Ministrului Republicii Moldova, nr. 47-d din 26.03.2018
cu privire la selectarea și aprobarea a 100 instituții de învățământ, potențiale
beneficiare pentru dotarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă din cadrul
acestora cu materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu
cerințe educaționale speciale/dizabilități, Decizia CR Ialoveni nr. 5/10 din 15.10.2020,
Consiliul raional
DECIDE:
1. Se aprobă transmiterea, cu titlul gratuit, a materialelor de predare, învățare și
echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale/dizabilități către
Centrele de Resurse pentru Educația Incluzivă din Liceul Teoretic Horești și Liceul
Teoretic ,,Ion Pelivan” Răzeni, conform Anexei.
2. Direcția Generală Educație (Ion Scutaru):
a) va aduce la cunoștința administrației Liceului Teoretic Horești și Liceului
Teoretic ,,Ion Pelivan,” Răzeni, prevederile prezentei decizii;
b) va transmite bunurile materiale instituțiilor nominalizate.
3. Doamna Galina Tonu, vicepreședinte al raionului Ialoveni, va asigura
controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii.
4. Decizia intră in vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale.
Proiectul nr.13
Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație
capitală de la DGE Ialoveni la primăria orașului Ialoveni
În temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, art.11,
alin.(2) al Legii contabilității nr. 113/2007, Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova, nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică, cap.I, p. 46, anexa 3, cap. VI, p.
41, ale Ordinului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova privind
aprobarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în institutiile publice, nr.
93 din 19 iulie 2010, Consiliul rational DECIDE:
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1. Se aprobă transmiterea, din gestiunea DGE Ialoveni în gestiunea
primăriei orașului Ialoveni a volumului de lucrări efectuate la reparația
capitală a instituțiilor de învățămînt– în sumă de 39 468,98 lei.
2. Se stabilește, că transmiterea valorii lucrărilor efectuate va fi realizată
la prezentarea documentelor justificative.
3. Domnul Mihail Silistraru, președintele raionului, se abilitează cu
dreptul de a institui, prin act normativ, o comisie specială, care va aduce la
executare procedurile de predare-primire a valorii lucrărilor efectuate la
reparații capitale.
4. Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de către
președintele raionului.
5. Decizia intră în vigoare din data includerii în Registrul de Stat al
actelor locale.

Proiectul nr.14
Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație de la Consiliul
raional Ialoveni la Spitalul raional Ialoveni
În temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, art.11,
alin.(2) al Legii contabilității nr. 113/2007, Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova, nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică, cap.I, p. 46, anexa 3, cap. VI, p.
41, ale Ordinului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova privind
aprobarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în institutiile publice, nr.
93 din 19 iulie 2010, Consiliul rational DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea, din gestiunea Consiliului raional Ialoveni
în gestiunea Spitalului raional Ialoveni a volumului de lucrări efectuate la
reparația Blocului sanitar B– în sumă de 39 468,98 lei.
2.Se stabilește, că transmiterea valorii lucrărilor efectuate va fi realizată
la prezentarea documentelor justificative.
3.Domnul Mihail Silistraru, președintele raionului, se abilitează cu
dreptul de a institui, prin act normativ, o comisie specială, care va aduce la
executare procedurile de predare-primire a valorii lucrărilor efectuate la
reparații capitale.
4.Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de către președintele
14

raionului.
5.Decizia intră în vigoare din data includerii în Registrul de Stat al
actelor locale.
Proiectul nr.15
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Consiliul raional Ialoveni,
Avînd în vedere:
-Prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436/2006;
-Prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 397/ 2003;
-Prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetare-fiscale nr. 181/2014;
-Regulamentul privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă a bugetului raional,
aprobat prin Decizia Consiliului raional Ialoveni nr. 02-12 din 03 iunie 2004,

DECIDE:
1.Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din Soldul Disponibil al Bugetului
raional, în sumă 1010,9 mii lei, după cum urmează:
1.1.Aparatului Președintelui raionului suma de 711,7 mii lei, dintre care:
- 11,8 mii lei, IMSP Centrului de Sănătate Ruseștii Noi în cadrul Proiectului
„Îmbunătățirea eficienței energetice în instituțiile de sănătate din raionul Ialoveni”
NEFCO la efectuarea auditului energetic și pentru examinarea stării tehnice a
construcției Centrului de Sănătate Ruseștii Noi;
- 3,8 mii lei, Cabinetului Individual al Medicului de Familie „Corcodel Georgeta”
din satul Ulmu în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în instituțiile
de sănătate din raionul Ialoveni” NEFCO la acoperirea costurilor de achiziționare a
serviciilor de expertiză tehnică a clădirii;
- 30,1 mii lei, IMSP Centrului de Sănătate Mileștii Mici, din care 2,3 mii lei în cadrul
Proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în instituțiile de sănătate din raionul
Ialoveni” NEFCO la achitarea serviciilor de expertiză tehnică a acoperișului edificiului,
și 27,8 mii lei pentru achitarea datoriei la reparația birourilor din instituție;
- 15,4 mii lei, IMSP Centrului de Sănătate Țîpala pentru procurarea jaluzelelor în
edificiu cu 2 nivele și 42 ferestre;
- 50,6 mii lei, IMSP Centrului de Sănătate Răzeni pentru procurarea a două cazane
de gaz CSRăzeni și OMFCărbuna;
- 600,0 mii lei, pentru implimentarea Proiectului ”Construcția Stadionului raional
Ialoveni”.
1.2.Primăriilor raionului suma de 261,2 mii lei, după cum urmează:
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- 80,0 mii lei, Primăriei Pojoreni pentru susținerea financiară la implementarea
sub-proiectului ”Lucrări civile la grădinița de copii”, FISM;
- 49,9 mii lei, Primăriei Cărbuna cu titlu de contribuție la implementarea
Proiectului „Amenajarea unui parc cu panouri fotovoltaice cu capacitatea de 30 kw”,
în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește ”DAR1+3”.
- 131,3 mii lei, Primăriei Ruseștii Noi cu titlu de contribuție la implimentarea
Proiectului ”Implicare pentru bunăstare”, în cadrul Programului Diaspora Acasă
Reușește ”DAR1+3”.
1.3.Serviciilor Consiliului raional suma de 38,0 mii lei, după cum urmează:
- 38,0 mii lei, Secției Cultură Ialoveni pentru Casa raională de cultură la deplasarea
orchestrei de fanfară în cadrul Festivalului dedicat tradițiilor și culturii basarabene, care
va avea loc la Slănic Moldova, România, în perioada 12-21 august 2022.
2. Se rambursează în bugetul raional, mijloacele financiare ale anului precedent
în sumă de 480,0 mii lei din cofinanțarea proiectului ”Poduri pentru creșterea
încrederii între poliție și cetățenii raionului Ialoveni și județului Iași” acordate în baza
deciziei nr.1/6 din 05.02.2021, care vor fi utilizate la implimentarea Proiectului
”Construcția Stadionului raional Ialoveni”.
3.Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din Componenta Bugetului raional
(NV), în sumă 1320,7 mii lei, după cum urmează:
- 40,9 mii lei, Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă” pentru achitarea serviciilor
transport/cadre didactice;
- 22,2 mii lei, Liceului Teoretic „Gheorghe Palade” pentru achitarea serviciilor
transport/cadre didactice;
- 9,2 mii lei, Liceului Teoretic Țîpala, pentru achitarea serviciilor transport/cadre
didactice;
- 8,9 mii lei, Liceului Teoretic Ruseștii Noi, pentru achitarea serviciilor
transport/cadre didactice;
- 22,8 mii lei, Gimnaziului Gangura pentru executarea lucrărilor de mărire a
puterii contractate energie electrică de la 8 kW la 20 kW, conform prescripției ÎCS
„Premier Energy Distribution”;
- 152,0 mii lei Gimnaziului Sociteni pentru finalizarea Proiectului Internațional
”Igiena contează-școala progresează”;
- 85,0 mii lei, Liceului Teoretic Molești pentru reparația capitală a unei săli de
clasă din cadrul liceului;
- 70,0 mii lei, Liceului Teoretic Ruseștii Noi pentru executarea lucrărilor de
reparație a podelelor cu teracotă în Blocul B al liceului, conform cerințelor ANSP;
- 459,8 mii lei, Gimnaziului Misovca pentru achitarea salariului, concedialelor
cadrelor didactice și personalului auxiliar pentru lunile iunie, iulie, august 2022;
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- 55,0 mii lei, Liceului Teoretic „Olimp” Costești pentru reparația cazangeriei
instituției;
- 41,9 mii lei, Școlii Primare-Grădiniță Ruseștii Vechi pentru achitarea salariilor
cadrelor didactice și personalului auxiliar pentru lunile august – noiembrie 2022;
- 100,0 mii lei, Gimnaziului Costești pentru reparația pardoselelor din două clase,
cu suprafața de 120m2;
- 25,0 mii lei, Gimnaziului Gangura pentru achitarea serviciilor transport/elevi;
- 108,0 mii lei, Gimnaziului „Grigore Vieru” pentru lucrări de reparații a scării din
fața gimnaziului;
- 100,0 mii lei, Gimnaziului Cărbuna pentru finalizarea lucrărilor de reparație a
sălii de mese;
- 20,0 mii lei, Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Vasieni pentru lucrări de
demontare-montare a cazanului din centrala termică a instituției.
4.Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al bugetului
raional, în sumă 2274,5 mii lei, după cum urmează:
4.1.Aparatului Președintelui raionului în sumă de 1524,5mii lei, dintre care:
- 5,0 mii lei, elevului Borta Victor pentru participare la Campionatul SUD EST
European, în cadrul echipei Republicii Moldova de Orientare Sportivă, care va avea loc
la Brașov, România;
- 920,0 mii lei, pentru implimentarea Proiectului ”Construcția Stadionului raional
Ialoveni”;
- 56,4 mii lei, pentru construcția unui monument în cinstea eroilor căzuti la
datorie în timpul îndeplinirii obligațiunilor de serviciu, apărînd suveranitatea
Republicii Moildova și educarea tinerii generații de polițiști;
- 154,1 mii lei, pentru lucrări de reparații și instalarea contoarelor de evidență a
energiei termice și consumul de apă rece la Centrul de Sănătate Ialoveni;
- 389,0 mii lei, cu titlu de contribuție la implementarea Proiectului „Finalizarea
construcției sediu Centrul de Sănătate din Bardar”, inițiat cu ajutorul CNAM și
Consiliul Județean Ilfov în baza Acordului de cooperare aprobat prin Hotărîrea
Consililui Județean nr.19/2017.
4.2. Primăriilor raionului suma de 750,0 mii lei, dintre care:
- 350,0 mii lei, Primăriei Dănceni, cu titlu de contribuție la implementarea
Proiectului Construcția rețelei de canalizare și stația de epurare, în cadrul etapei a IV;
- 400,0 mii lei, Primăriei Ialoveni, pentru compensarea parțială a costului
serviciilor prestate de către ÎM ”Regia Transport Electric”.
5.Instituţiile publice nominalizate, în calitate de beneficiari ai mijloacelor
financiare alocate, vor perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru
efectuarea plăţilor respective.
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6.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează doamna Lidia
Calmîc, şef Direcţia finanţe, doamna Angela Trofim, contabil-șef în Aparatul
președintelui raionului.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura domnul Mihail
Silistraru, preşedintele raionului.
Proiectul nr.16
Cu privire la inițierea procedurii de formare, prin separare, a unui bun imobil
Consiliul raional Ialoveni,
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- prevederile Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală;
- prevederile Legii nr.411/1995 privind ocrotirea sănătății;
- procesul-verbal de control, nr.PV-ANSP-2020-03545 din 18 noiembrie 2020 al
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
- Procesul-verbal de control, nr.1652 din 08 noiembrie 2021 al Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică;
în scopul asigurării condițiilor optime pentru activitatea Centrului de Sănătate
Ialoveni și a Spitalului raional Ialoveni
DECIDE:
1. Se inițiază procedura de formare, prin separare, a bunului imobil, din
complexul curativ -fosta Policlinică raională, cod cadastral 5501210169.01, suprafața
totală – 2286,5 m.p., amplasat în orașul Ialoveni, strada Alexandru cel Bun nr.7.
2. Responsabilă de executarea deciziei se desemnează doamna Beșliu-Basoc
Ecaterina, Serviciul relații funciare și cadastru.
3. Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de domnul Eremia Andrei,
videpreședinte al raionului.
4. Decizia intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale.
Proiectul nr.17
Despre aprobarea Regulamentului privind acordarea de burse ale Consiliului
raional pentru elevii din raionul Ialoveni
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii nr.436/2006 privind administraţia
publică locală, art.141, alin.1, lit.(h), al Codului Educației, nr.152/2014, Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova, nr.17 din 04 ianuarie 2006 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, în scopul creării unor condiţii
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optime de dezvoltare şi manifestare a capacităţilor intelectuale ale elevilor dotaţi din
învăţămîntul preuniversitar, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Regulamentul privind acordarea de burse ale Consiliului raional
pentru elevii din raionul Ialoveni, conform anexei.
2. Se stabilește, că cheltuielile financiare necesare implementării
Regulamentului nominalizat vor fi suportate din contul resurselor planificate în
bugetul raional la compartimentul ”învățământ”
3. Direcția Generală Educație se desemnează responsabilă de executarea
prevederilor Regulamentului nominalizat.
4. Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de Comisia consultativă-de
specialitate a Consiliului raional (președinte – consilierul Eugenia Bordianu).
5. Prezenta decizie întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al
actelor locale.
6.La momentul intrării în vigoare a deciziei prezente, Decizia Consiliului raional,
nr. 06-04 din 12 decembrie 2009 “Despre aprobarea Regulamentului privind
acordarea de burse ale Consiliului raional pentru elevii din raion” cu modificările
operate prin decizia nr. 01-09 din 23 februarie 2012, se abrogă.
Anexa

REGULAMENTUL
privind acordarea de burse ale Consiliului raional
pentru elevii din raionul Ialoveni
I.
Dispoziții generale.
1.1.Prezentul Regulament stabilește scopul și obiectivele concursului raional
„Bursa Consiliului Raional” (în continuare - Concurs), modul de organizare, condițiile
de participare și acordare a burselor elevilor din instituţiile de învăţământ ale raionului.
1.2.Regulamentul este elaborat în baza:
• art. 9 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 404 din 16 iunie 2015 privind aprobarea
Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a organului de specialitate în
domeniul învățământului și a structurii – tip a acestuia,
• art.43 alin.(1) din Legea privind administrația рublică locală, nr. 4З6/2006
• art.l41 alin.1) lit.h) al Codului Educației nr.|152/2014
II.
Scopul premierii.
2.1.Scopul premierii constă în identificarea, încurajarea și promovarea celor mai
talentați elevi din instituțiile de învățământ din subordine, Școala de arte Ialoveni,
Școala sportivă pentru copii și tineret Ialoveni și Centrul de Creație Ialoveni, care pe
parcursul desfășurării procesului instructiv-educativ, au obținut rezultate excepționale
la învățătură, în domeniul sportului și artelor, s-au implicat activ în activitățile
extracurriculare, extrașcolare, demonstrând competențele obținute și poziția civică în
societate, și care au obţinut rezultate notorii în cadrul concursurilor, competiţiilor,
festivalurilor raionale, republicane, internaţionale pe parcursul unui an şcolar.
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2.2.Acordarea burselor Consiliului raional reprezintă o formă de sprijin material
vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care îşi realizează studiile și dau
dovadă de performanțe academice și comportament adecvat.
III.
Obiectivele premierii.
3.1. Aprecierea meritelor şi succeselor obţinute;
3.2. Susţinerea materială a elevilor distinşi;
3.3. Stimularea motivației elevilor pentru activitatea de învățare;
3.4. Constituirea comunității elevilor dotați.
IV.
Condiții de desfășurare.
4.1.Bursa instituită anual de către Consiliul raional Ialoveni, se acordă, la finele
anilor de studii, elevilor instituțiilor de învățământ din raionul Ialoveni pentru
performanţe deosebite în domeniul şcolar, artistic, sportiv, participare activă la viaţa
asociativă şi care au obţinut rezultate notorii în cadrul concursurilor, competiţiilor,
festivalurilor raionale, republicane, internaţionale pe parcursul anului şcolar;
4.2.Pot participa elevii care au avut rezultate remarcabile la nivel republican,
internațional doi ani consecutivi.
4.3.Comisia de stabilire a potențialilor candidați la bursa Consiliului raional va fi
aprobată prin decizia Președintelui Consiliului Raional Ialoveni.
V. Criterii de eligibilitate.
Criterii de bază pentru acordarea bursei:
5.1. Media anuală la fiecare disciplină școlară să fie nu mai mică de 9,0 (cu
excepţia laureaţilor concursurilor republicane şi internaţionale);
5.2. Locuri premiante la olimpiadele raionale, republicane și internaţionale;
5.3. Activitatea extracurriculară, implicarea în viața comunității (voluntariat,
proiecte, etc.);
5.4. Eligibili pentru a beneficia de bursa Consiliului raional sunt elevii din clasele
a VIII-a – a XII-a din instituțiile de învățământ din raion.
VI. Acordarea bursei Consiliului raional.
6.1. Bursierii beneficiază de bursă raională pentru o perioadă de un an de studii
(2 semestre) şi pot fi deţinătorii ei în mod repetat.
6.2. Valoarea lunară a bursei se stabileşte în sumă de 300 lei (300 x 9 =2700
lei).
6.3. În instituțiile mici se alocă câte o bursă la fiecare 100 elevi;
6.4. În instituțiile de învățământ mari se alocată câte o bursă la fiecare 150 elevi;
6.5. Beneficiarilor de burse li se înmânează adeverinţe de conformitate, elaborate
şi perfectate de către Aparatul preşedintelui raionului.
Notă: Deţinătorii locurilor I, II, III la concursurile republicane, internaţionale
vor fi acceptaţi în afara concursului.
VII. Modalitatea de selectare şi confirmare a candidaţilor la bursă.
7.1. Preşedintele raionului constituie, prin dispoziţie, comisia raională, care va
selecta candidaţii propuşi pentru bursă.
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7.2. Dreptul de a propune candidaţi pentru participare la concursul obţinerii bursei
raionale îl au consiliile profesorale din instituţiile de învăţămînt, sport, arte, creație din
raion.
7.3. Managerii instituţiilor de învățământ, anual, în termen de până la 15 aprilie ,
vor prezenta comisiei raionale următoarele documente:
• Decizia Consiliului profesoral;
• Actul ce confirmă rezultatele la învăţătură, în domeniile sport, artă, etc;
• Referinţa.
7.4. Rezultatele activităţii comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal, care
va fi prezentat preşedintelui raionului pentru emiterea dispoziţiei.
VIII. Dispoziții finale.
8.1.Diplomele și bursa Consiliului raional vor fi înmânate în cadrul unui
eveniment festiv.
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