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PROIECTELE DECIZIILOR 

 

Proiectul nr.1 
 

Cu privire la aprobarea  bugetului raional Ialoveni pe anul 2020 in lectura a 

doua 

Consiliul raional Ialoveni, 

Avînd în vedere: 

-  Prevederile art. 43 alin. (1) lit.b) al Legii privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006; 

-  Prevederile art. 24-25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi 

bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014;   

-  Prevederile art. 20 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 

16 octombrie 2003; 

- Particularitățile privind elaborarea de către autorităţile administraţiei 

publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2020 şi a estimărilor pe anii 

2021-2022; 

-  Examinarea bugetului raional în a doua lectură,  

DECIDE: 

1.Bugetul raional pe anul 2020 în lectura a doua se aprobă la venituri în sumă 

de 256 037.6 mii  lei şi la cheltuieli în sumă de 256 037.6 mii lei. 

2. Se aprobă: 

2.1. sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale  bugetului raional: 

venituri, cheltuieli conform anexei nr.1; 

2.2. sinteza veniturilor bugetului raional, conform anexei nr.2; 

2.3. resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei 

funcţionale şi pe programe, anexa nr.3; 

2.4. nomenclatorul tarifelor serviciilor  prestate contra plată de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr. 4; 

2.5. sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din 

bugetul raional, conform anexei nr.5; 

2.6. fondul de rezervă a bugetului raional în mărime de 3.0 mln lei; 

2.7. sinteza veniturilor și cheltuielilor fondului de susţinere socială a 

populaţiei inclusiv încasările din taxa de la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar, în mărime de 1950.4 mii lei, conform 

anexei nr. 6; 

2.8. efectivul-limită a unităților de personal  pentru  instituţiile finanţate de la 

bugetul raional, conform anexei nr. 7. 

3. Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura: 

 - dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea  acestora în 

sistemul informaţional  de management financiar; 

 - legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 
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 - utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate 

de la bugetul de stat; 

 - raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform 

competenţei. 

4. Se autorizează  domnul Mihail Silistraru, preşedintele raionului, cu rolul 

de administrator de buget: 

- să modifice planurile de alocaţii, inclusiv resursele colectate de la donatori, 

între diferite nivele ale clasificaţiei economice (K2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-

F3), în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal, fără 

modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a  transferurilor interbugetare, 

şi fără modificarea volumului total al alocaţiilor aprobate pe fiecare instituţie. 

- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, 

alocaţiile repartizate prin decizia consiliului raional din fondul de rezervă, precum 

şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul raional, 

repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat. 

5. Se autorizează domnul Mihail Silistraru, preşedintele raionului, cu rolul de 

autoritate bugetară (Org1), să modifice planurile de alocaţii între instituţiile 

subordonate între nivelele (K4),  în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) și aceluiași 

subprogram (P1P2), cu respectarea limitei stabilite la nivel de (K2).  

Totodată, autoritățile bugetare pot modifica  resursele colectate între 

instituțiile din cadrul aceleiași  funcții (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate. 

6. Se autorizează instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între 

nivelele (K5-K6), cu respectarea limitei stabilite la nivel de (K4) al clasificaţiei 

economice de către instituţia superioară. 

7. Domnul Valeriu Racu, şef Direcţiei finanţe: 

- va  analiza sistematic executarea bugetului raional şi va înainta, în caz de 

necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi 

menţinerea echilibrului bugetar; 

- va asigura finanţarea prioritară a cheltuielilor de personal, resurselor 

energetice,  serviciilor comunale, serviciilor de telefonie şi internet, întreţinerea 

mijloacelor de transport. 

8. Domnul Nicolae Mereacre, secretar consiliul raional,  va asigura aducerea 

la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina electronică oficială a consililui 

raional  il.md  a prezentei decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare. 

9. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta Decizie. 

10.Preşedintele raionului domnul Mihail Silistraru, va asigura controlul 

executării prezentei Decizii. 

11. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și intră în 

vigoare la 01 ianuarie 2020. 
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  Anexa nr.1 

 la Decizia Consiliului Raional 

 nr.     din     decembrie 2019 

    
    

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional IALOVENI 

2020 

   (mii lei) 

Denumirea Cod eco Suma 

I. VENITURI, total 1 256,037.6 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   249,670.9 

II. CHELTUIELI, total 2+3 256,037.6 

II.1.Cheltuieli, total 2 232870.4 

II.2. Active nefinanciare, total 3 23167.2 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 0.0 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 0 

    

  

 

Anexa nr.2 

la Decizia Consiliului Raional 

nr.       din     decembrie 2019 

 

Sinteza venitutilor bugetului raional IALOVENI 2020 

Denumirea 
Cod 

eco(k6) 
Suma, mii lei 

I. VENITURI, total   256,037.6 

1. Venituri proprii:   190.0 

Taxa  pentru  apă 114611 170.0 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 10.0 

Amenzi  și sancţiuni 
143120       

143220 
10.0 

 

 

 

2. Defalcări de la impozite şi taxe de stat 

  

 

 

 

5,341.7 
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Impozit pe venitul persoanelor fizice  reţinut din 

salariu şi din alte surse de venit decît salariu 

111110   

111120 

111130 

5,341.7 

4. Mijloace speciale    735.0 

Mijloace speciale ale instituţiilor publice 142310      

142320 
735.0 

5. Fonduri speciale   100.0 

Taxa de la cumpararea valutei straine de catre 

persoanele fizice în casele de schimb valutar               142245 100.0 

6.Transferuri de la bugetul de stat, total   249,670.9 

Transferuri cu destinatie generala  191131 43,333.4 

Transferuri cu destinatie specială pentru învăţămîntul 

primar, secundar, general şi extraşcolar  
191111 173,484.4 

Transferuri cu destinatie speciala pentru asistenţa 

socială 
191112 5,688.3 

Transferuri cu destinatie speciala  pentru finanţarea 

şcolii sportive 
191113 2,309.5 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru 

infrastructura drumurilor      

191116 14,774.4 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciale intre 

bugetul de stat si bugetele locale 
191120 4,788.0 

Transferuri curente primite cu destinatie generala din 

fondul de compensare 
191132 3,442.5 

Transferuri  de la fondul republican de susţinere 

financiară a populaţiei  
191310 1,850.4 

   

    Anexa nr.3 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe 

ale Consiliului Raional Ialoveni pentru anul 2020 

 

Nr Denumirea 
Cod 

F1 

Cod 

Pr/subpr. 
Suma, mii lei 

  Cheltuieli curente, în total   (2+3)-3192 256037.6 

  Cheltuieli de personal, în total   21 190638.8 

  Investiţii capitale, în total   3192 0.0 

I Servicii de stat cu destinatie general(F1) 1     

  Resurse, total     12921.2 

          Resurse generale   1 12681.2 

  

       

 

  Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 

  

 

 

2 

 

 

240.0 



5 

 

  Cheltuieli, total      12921.2 

  Exercitarea guvernarii   0301 5322.0 

  Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii   0302 2141.6 

  Politici si management in domeniul bugetar fiscal   0501 2457.6 

  Gestionarea fondului de rezerva si de interventie   0802 3000.0 

  Datoria interna a UAT   1703   

II Apararea Nationala 2 F1   

  Resurse, total     413.3 

          Resurse generale   1 413.3 

  

        Resurse colectate de autorităţi/ instituţii 

bugetare 
  

2   

  Cheltuieli, total      413.3 

  Sevicii de suport in domeniul apararii nationale   3104 413.3 

  Pompieri si salvatori   3702   

III Servicii in domeniul economiei 4     

  Resurse, total     19191.4 

          Resurse generale   1 19141.4 

  

        Resurse colectate de autorităţi/ instituţii 

bugetare 
  

2 50.0 

  Cheltuieli, total      19191.4 

  Politici si management in domeniul  agriculturii P2 5101 4417.0 

  

Politici si management in domeniul dezvoltarii 

regionale si constructiilor 
P2 

6101 0.0 

  Dezvoltarea dumurilor P2 6402 14774.4 

IV 

Gospodaria de locuinte si gospodaria 

serviciilor comunale 
6 

    

  Resurse, total     860.0 

          Resurse generale   1 860.0 

  

        Resurse colectate de autorităţi/ instituţii 

bugetare 
  

2   

  Cheltuieli, total      860.0 

  

Dezvoltarea gospodariei de locuinte si servicii 

comunale 
  

7502 860.0 

V Ocrotirea sanatatii 7     

  Resurse, total     400.0 

          Resurse generale   1 400.0 

  

        Resurse colectate de autorităţi/ instituţii 

bugetare 
  

2   

  Cheltuieli, total      400.0 

  

Programe nationale si speciale in domeniul 

ocrotirii sanatatii 
P2 

8018 400.0 

VI Cultura, sport, tineret, culte si odihna 8     

  Resurse, total     9165.5 

          Resurse generale     9155.5 

  

        Resurse colectate de autorităţi/ instituţii 

bugetare 
  

  10.0 

  Cheltuieli, total      9165.5 

  Sport P2 8602 3369.5 
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  Tineret P2 8603 400.0 

  Dezvoltarea culturii P2 8502 3516.1 

  

Protejarea si punerea in valoare a patrimoniuuil  

cultural national 
P2 

8503 468.9 

  Sustinerea culturii scrise P2 8504 200.0 

  Politici  si management in domeniul culturii P2 8501 1211.0 

VII Invatamînt 9     

  Resurse, total     182162.9 

          Resurse generale   1 181727.9 

  

        Resurse colectate de autorităţi/ instituţii 

bugetare 
  

2 435.0 

  Cheltuieli, total      182162.9 

  Educatie timpurie P2 8802 1375.5 

  Invatamint primar P2 8803 4770.0 

  Invatamint gimnazial P2 8804 43180.8 

  Invatamint special P2 8805 1856.5 

  Invatamint liceal P2 8806 123537.9 

  Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati P2 8814 3661.1 

  Curriculum P2 8815 190.6 

  Servicii generale in educatie P2 8813 939.4 

  Politici  si management in domeniul educatiei P2 8801 2651.1 

VIII Protectie sociala 10     

  Resurse, total     30923.3 

          Resurse generale   1 30823.3 

  

        Resurse colectate de autorităţi/ instituţii 

bugetare 
  

2 100.0 

  Cheltuieli, total      30923.3 

  Protectia familiei si copilului P2 9006 8495.8 

  Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati P2 9010 16574.6 

  Protectia sociala in cazuri exceptionale P2 9012 470.1 

  Politici  si management in domeniul social P2 9001 3054.0 

  

Asigurarea egalitatii de sanse intre femei si 

barbati 
P2 

9013 80.0 

  Protectia sociala a unor categorii de cetateni P2 9019 2248.8 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4 

la Decizia Consiliului Raional 
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nr.   din     decembrie 2019 

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plata de catre instituţiile publice, finanţate 

de la bugetul raional pe anul 2020 

  
 (lei) 

Nr. 

d/o 

Codul 

Eco(K6) 
Denumirea serviciilor 

Costul serviciilor 

(lei) 

1 2 3 4 

Consiliul Raional 

        

1 142310 
Ordonarea, pastrarea şi valorificarea documentelor (467 

bucati*42,8 lei) 20000.00 

2 142320 Plata pentru arenda încăperilor (590,93*261,18) 113902.00 

3 142320 Energie electrică (12869 kw *2,2 lei) 28311.00 

4 142320 Gaz (21614,55 m*5,29 lei) 114341.00 

5 142320 Apa şi canalizare (457,81*29.37) 13446.00 

        

      290000.00 

  

Casa  raionala de cultură Ialoveni 

1 142320 Arenda încăperii (20 x 500) 10000.00 

        

      10000.00 

Directia generala educatie   

1 142310 Personalizarea actelor de studii (1000 bucati*100lei) 100000 

      100000 

        

    Educatie timpurie   

1 142310 Copii alimentati (24*8.75 lei*171 zile) 35000.00 

        

      35000.00 

Odihna de vara a copiilor 

1 142310 Plata pentru foi la tabere (20%),(1040 copii x 290 lei) 300000.00 

Total 735000.00 

 

    

 

  

 

 

 

 

Anexa nr.5 

   la Decizia Consiliului Raional 
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   nr.   din     decembrie 2019 

      

Sinteza veniturilor colectate de către institutiile bugetare finanţate din bugetul raional pe 

anul 2020 

      

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 
Cod,grupa 

functie 

Suma preconizata spre încasare pe 

subcomponente de resurse 

resurse 

fonduri 

speciale(296) 

resurse 

atrase de 

institutii 

(297) 

resurse atrase 

pentru proiecte 

finanţate din 

surse externe 

(298) 

1 Aparatul presedintelui raionului 0111   140.0   

2 Servicii de transport 0133   100.0   

3 
Economie agricultura si 

cadastru 0429   50.0 
  

4 Odihna de vara 0950   300.0   

5 Educatie timpurie 0911   35.0   
6 Secţia cultură 0820   10.0   
7 Directia generala  educatie 0989   100.0   

8 
Directia generala asistenta 

sociala 1070 100.0   
  

Total general   
100.0 735.0 0.0 

      

Anexa 6  

 

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor  

Fondului de susţinere socială a populaţiei anul 2020 

  K6 Suma  

Total venituri, dintre care 
  

1,950.4 

Transferuri din Fondul Republican de 

susţinere socială a populaţiei 
191310 1850.4 
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Incasari din taxa de la cumpararea valutei 

straine de catre persoane fizice in casele de 

schimb valutar 

142245 100.0 

Total cheltuieli, dintre care 
  

1,950.4 

   

 

 

 Anexa nr.7 

la Decizia Consiliului Raional 

nr.      din     decembrie 2019 

 

Efectivul limită a unităţilor de personal pentru instituţiile finanţate din bugetul raional 

Ialoveni anul 2020 

  
Denumirea 

Cod                     

Org1/Org2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 Aparatul presedintelui raionului 13527 22.00 

2 Directie economie  14583 14.00 

3 Direcţia  finanţe 14589 15.00 

4 Sectia administrativ militara 14588 5.00 

5 Şc.pr. Ialoveni "Ion Creanga" Ialoveni 14639 22.86 

6 Şc.pr.gradinira Ruseştii Vechi 15787 19.39 

7 Sc pr Pojoreni 14630 8.00 

8 Gimnaziul Costeşti 14623 25.76 

9 Gimnaziul  Horodca 14627 27.60 

10 Gimnaziul    Hansca 14624 27.08 

11 Gimnaziul Ialoveni"Grigore Vieru"  14625 30.45 

12 Gimnaziul Misovca 14628 23.51 

13 Gimnaziul Nimoreni"Mitropolit Gurie" 14629 27.19 

14 Gimnaziul Sociteni 14631 27.32 

15 Gimnaziul Văsieni 14632 26.70 

16 Gimnaziul Văratic 14633 26.38 

17 Gimnaziul Gangura 14634 27.64 

18 Gimnaziul Dănceni"Alexandrina Rusu" 14635 31.52 

19 Gimnaziul Malcoci 14636 31.23 

20 Gimnaziul Сigîrleni 14637 24.12 

21 Gimnaziul Carbuna 14638 27.86 

22 Gimnaziul Ulmu 14622 30.09 

23 L\T  Bardar"Aurel David" 14607 75.03 

24 L/T ,,Olymp" Costesti 14608 69.63 

25 L\T  Costeşti 14609 70.67 

26 L\T  Horeşti 14610 57.68 

27 L\T,,Petru St." Ialoveni 14611 94.72 

28 L/T,,Mihail Bîrcă"M.Mici 14612 52.24 
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29 L\T  Moleşti 14613 54.14 

30 L\T  Puhoi 14614 75.46 

31 L/T  Ruseştii Noi 14615 71.86 

32 L\T  Suruceni"Ion Suruceanu" 14616 53.68 

33 L\T  Ţîpala 14617 74.71 

34 L\T  Zîmbreni 14618 48.22 

35 L\T  Văsieni"Dimitrie Cantemir" 14619 44.46 

36 L/T ,,Andrei Vartic'' Ialoveni 14620 82.97 

37 L/T  Rezeni "Ion Pelivan" 14621 107.78 

38 Serviciu asistenta psihopedagogică 14604 10.00 

39 Centrul de creaţie 05687 12.00 

40 Serviciul transport scolar 14605 2.00 

41 Şcoala sportivă pentru copii si tineret 14591 25.00 

42 Direcţia  generala educatie  03758 23.00 

43 Sectia cultura 03759 7.00 

44 Orchestra raională de muzică populară 

"Porumbiţa" 12533 12.00 

45 Casa raională de cultură Ialoveni 12236 23.50 

46 Muzeul raional de istorie și etnografie 

"Anatol Candu" s. Văsieni 12236 5.00 

47 Serviciul ingrijire sociala la domiciliu 14593 50.75 

48 Directia generală asistenţă socială şi 

protecţia familiei 14592 28.00 

49 Serviciul sprijin familial Ialoveni 14603 3.00 

50 Serviciul de asistenta  sociala comunitara 14598 39.00 

51 Serviciul social "Echipa Mobilă" 14601 5.00 

52 Serviciul asistenţa parentală profesionistă  14599 24.00 

53 Casa comunitară Hansca 14590 7.00 

54 Casa comunitară Ialoveni 14602 10.50 

55 Casa de copii de tip familie(23 copii) 14595 8.00 

56 Serviciul asistenţa personala 14600 120.0 

57 Serviciul plasament familial pentru adulti 14597 5.00 

58 Personal de deservire 13527 19.00 

  Total general   1992.70 

 

RAPORT  

la proiectul de Decizie cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2020 în lectura a doua 

 

Direcția Finanțe a Consililui raional Ialoveni, avînd ca bază: 

- Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014;   

- Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003; 

- Scrisoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 06/2-07 din 04 noiembrie 2019 

“ privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2022”; 

- Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a 

proiectelor bugetelor locale pentru anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2022; 

-În concordanță cu recomandările Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, și prognoza 

principalilor indicatori macroeconomici elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii;  
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-Discuțiile cu 33 instituții de învățămînt (3 scoli primare, 15 gimnazii, 15 licee) și 6 ordonatori 

de buget de nivelul II (educație, asistență, cultură, aparatul președintelui, finanțe, școala sportiva); 

 VĂ INFORMEAZĂ DESPRE URMĂTOARELE: 

-a elaborat și prezentat la Miniterul Finanțelor  proiectul bugetului raional pentru anul 2020 la 

venituri în sumă de 256 037.6  mii  lei și la cheltuieli în sumă de  256 037.6  mii  lei; 

- a prezentat și s-a aprobat la data de 12 decembrie 2019 de către Consiliul raional Ialoveni în 

prima lectură bugetul raional pentru anul 2020 la venituri în sumă de 256 037.6  mii  lei și la cheltuieli 

în sumă de  256 037.6  mii  lei; 

- a elaborat și se propune pentru consultari publice și aprobarea în lectura a doua a  proiectului 

de decizie a bugetului raional pentru anul 2020, la venituri în sumă de 256 037.6  mii  lei și la cheltuieli 

în sumă de  256 037.6  mii  lei cu anexele de rigoare, după cum urmează:  

1. sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale  bugetului raional: venituri, cheltuieli 

conform anexei nr.1; 

2. sinteza veniturilor bugetului raional, conform anexei nr.2; 

3. resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, 

anexa nr.3; 

4. nomenclatorul tarifelor serviciilor  prestate contra plată de către instituţiile publice finanţate 

de la bugetul raional, conform anexei nr. 4; 

5. sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional, 

conform anexei nr.5; 

6. fondul de rezervă a bugetului raional în mărime de 3.0 mln lei; 

7. sinteza veniturilor și cheltuielilor fondului de susţinere socială a populaţiei inclusiv 

încasările din taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb 

valutar, în mărime de 1950.4 mii lei, conform anexei nr. 6; 

8. efectivul-limită a unităților de personal  pentru  instituţiile finanţate de la bugetul raional, 

conform anexei nr. 7. 

La partea de Venituri bugetul raional pentru anul 2020 este format din: 

- Venituri proprii- 6366,7 mii lei 

- Tansferuri de la bugetul de stat - 249 670,9 mii lei 

Total venituri -256 037.6  mii  lei. 

La partea de Cheltuieli  bugetul raional pentru anul 2020 este format din : 

- Cheltuieli – 232 870,4 mii lei 

- Active nefinanciare – 23 167,2 mii lei 

Total Cheltuieli - 256 037.6  mii  lei. 

Proiectul bugetului pentru anul 2020 la compartimentul cheltuieli de personal s-au luat în 

calcul costurile generale  de implementare a Legii nr 270/2018 privind  sistemul unitar de salarizare  

în sectorul bugetar inclusiv: 

- majorarile valorii de referință pentru toți bugetarii; 

- stabilirea noilor clase de salarizare pentru unele categorii de salariați din învățămînt: directori, 

învățători, educatori etc. 

Mentionăm că bugetul raional pentru anul 2020 include cifrele de buget pentru 33 instituții de 

învățămînt (3 scoli primare, 15 gimnazii, 15 licee) și 6 ordonatori de buget de nivelul II (educație, 

asistență, cultură, aparatul președintelui, finanțe, școala sportiva). 

Avînd în vedere că, cuantumul normativului  valoric pentru un elev ponderat și a normativului 

valoric pentru o instituție luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale, stabilite pentru anul 

2020 nu a acoperit necesitățile cheltuielilor de personal la 13 instituții de învățămînt din raionul 

Ialoveni, aceasta a fost  distribuită instituțiilor în cauză din  Componenta de bază a bugetului raional. 

Şef Direcţia finanţe                                   Valeriu RACU 

Proiectul nr.2 
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Cu privire la confirmarea componenței nominale a comisiei de concurs  

pentru suplinirea funcţiilor vacante  

În conformitate cu prevederile  art.43 al Legii privind administraţia publică locală, 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.201 

din 11 martie 2009, despre punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Anexa 1-

Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs), Consiliul 

raional DECIDE: 

1.Se instituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul 

subdiviziunilor Consiliului raional, în următoarea componenţă: 
Președinte - 

SILISTRARU Mihail, președintele raionuilui 

Secretar -  

BALAN Eleonora, specialist principal, Aparatul președintelui raionului 

Membri - 

TONU Galina, vicepreşedinte al raionului 

MARIAN-BOGOS Victoria, vicepreședinte al raionului 

______________________________, consilier raional  

______________________________, consilier raional  

______________________________, consilier raional  

Membri supleanți - 

EREMIA Andrei, vicepreședinte al raionului  

______________________, consilier raional  

2.La momentul intrării în vigoare a deciziei prezente, decizia nr.02-03 din 15 iulie 2015 

(Cu privire la confirmarea componenței comisiei de concurs pentru suplinirea 

funcţiilor vacante) se abrogă. 

3. Decizia intră în vigoare  din data publicării în Registrul de stat al actelor 

locale. 

 Proiectul nr.3 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor operate în unele decizii ale Consiliului 

rational  

Examinând demersurile prezentate, ținând cont de situația de moment, în 

conformitate cu prevederile  art.43 al Legii privind administrația publică locală, nr. 

436-XVI din  28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE  operarea de modificări 

în unele decizii proprii, după cum urmează:  

1.Anexa 1 la Decizia Consiliului raional, nr.04-09 din 27 noiembrie 2008, cu 

modificiările ulterioare, va avea următorul conținut: 

”COMPONENŢA NOMINALA 

a Consiliului raional pentru securitatea circulaţiei rutiere 

Preşedinte- 

Eremia Andrei, vicepreşedinte al raionului  
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Vicepreşedinte- 

Alcază Andrei, șef-adjunct, Inspectoratul raional de poliţie  

Secretar- 

Bordea Ion, specialist principal, Secția administrație publică  

Membri- 

Scoarță Veaceslav, șef-adjunct, Secția securitate publică IP Ialoveni 

Matcovschi Neofit, inspector auto superior  de stat 

Cucu Stelian, șeful  Centrului de Sănătate Ialoveni 

Arhireu Iurie, medic-narcolog raional netitular  

Nedelciuc Daniela, şef, Direcţia Generală Educație  
Meșină Ion, şef, Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri  

Caunov Ştefan, director, SA „Drumuri-Ialoveni"  

Armașu Sergiu, primarul orașului Ialoveni 

Trohin Gheorghe, şef, Inspecția „Intehagro-Ialoveni"  

__________________, consilier raional  

__________________, consilier raional 

__________________, consilier raional  

__________________, consilier raional  

Bivol Ștefan, consilier raional 

2.În tot cuprinsul Deciziei nr.05/23 din 14 decembrie 2017 (Cu privire la 

coordonarea regulamentelor de funcționare și confirmarea componențelor nominale 

ale consiliilor de administrare de la instituțiile medico-sanitare publice din raion) 

sintagma Carmanu Lilian se substituie cu sintagma  Silistraru Mihail, sintagma 

Mereacre Oleg se substituie cu sintagma Eremia Andrei. 

3.Punctul 1 al Deciziei nr.04/09 din 26 noiembrie 2015 (Cu ptivire la institurea 

Comisiei de licitaţie), cu modificările ulterioare, se  expune în următoarea redacție: 

”1.Se instituie comisia de licitaţie pentru efectuarea procedurii de licitaţie cu 

strigare  și cu reducere, în următoarea componenţă: 

Preşedinte-  

MARIAN –BOGOS Victoria, vicepreşedinte al raionului 

Secretar-   

Plamadeala Igor, specialist principal, Secție economie 

Membri- 

Eremia Andrei, vicepreşedinte al raionului 

Racu Valeriu, şef, Direcţia finanţe 

Mofluz Ana, contabil-şef, Aparatul preşedintelui 

Meşină Ion, şef, Secţia construcţii, gopodărie comunală şi drumuri 

Gâncota Tatiana, specialist principal (jurist) 

_________________________, consilier raional 

_________________________,consilier raional 

_________________________,consilier raional 

_________________________,consilier raional 

4. Anexa 2 la Decizia, nr.02-10 din 26 mai 2016 se expune în următoarea redacție: 
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COMPONENȚA NOMINALĂ  

a Comisiei raionale pentru  protecţia copilului aflat în dificultate 

Eremia Andrei, vicepresedinte al raionului 

Jumir Viorica, șef Secție, Direcția Generală Educație  

Manțog Nadejda,șef Secție, Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei 

Virtosu Galina, specialist principal în problemele ocrotirii sănătății mamei și 

copilului, și Protecția Familiei, CS Ialoveni  

Șincovici Angela, șef Serviciu SAP 

Secrii Vera, psiholog/asistent social, Serviciul Social ”Echipa Mobilă”  
Sănduța Nelia,Inspector Superior, Inspectoratul de Poliție Ialoveni 

Plămădeală Iurie,parohul Bisericii”Acoperămîntul Maicii Domnului” Ialoveni 

Bogos Gheorghe,consilier raional 

Puiu Sergiu, primar de Malcoci 

5.Partea dispozitivă a Deciziei, nr.7/9 din 25 noiembrie 2019 (Cu privire la 

încetarea mandatului de  vicepreședinte al raionului Ialoveni) se expune în 

următoarea redacție: 

”1.Se ia act de incetarea mandatului de vicepreședinte al raionului Ialoveni al 

domnului Oleg Mereacre în legătură cu expirarea termenului. 

2.Contabilul-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului va efectua 

calculele necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale persoanei nominalizate. 

3.Decizia se comunică persoanei nominalizate și intră în vigoare la data 

adoptării”. 

6.Partea dispozitivă a Deciziei, nr.7/9 din 25 noiembrie 2019 (Cu privire la 

încetarea mandatului de  vicepreședinte al raionului Ialoveni) se expune în 

următoarea redacție: 

”1.Se ia act de incetarea mandatului de vicepreședinte al raionului Ialoveni al 

domnului  Victor Istratiev în legătură cu expirarea termenului. 

2.Contabilul-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului va efectua 

calculele necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale persoanei nominalizate. 

3.Decizia se comunică persoanei nominalizate și intră în vigoare la data 

adoptării”. 

Proiectul nr.4 

Cu privire la aderarea raionului Ialoveni la Obiectivele-2030 în cadrul 

Convenției primarilor 

Consiliul raional Ialoveni, 

Având în vedere: 

-Prevederile  art. 4 (2) din Legeanr.435/2006  privind descentralizarea 

administrativă; 

-Prevederile art. 43 (1) lit.(t) din Legeanr.436/2006  privind administraţia publică 

locală; 

-Prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional; 

-Prevederile Legii nr.139/2018 privind eficiența energetică; 
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-Prevederile Deciziei Consiliului raional, nr.03/12 din 11 iulie 2019 privind 

aprobarea  Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă a raionului Ialoveni, 

Având drept temei colaborarea Consiliului raional Ialoveni cu Convenția 

Primarilor, semnatar al căreia este din anul 2016,  

DECIDE: 

1.Se acceptă aderarea raionului Ialoveni la Obiectivele-2030 în cadrul Convenției 

Primarilor. 

2.Se acordă domnului Silistraru Mihail, președintele raionului, depline 

împuterniciri pentru semnarea actelor privind aderarea raionului Ialoveni la Obiectivele- 

2030 în cadrul Convenției Primarilor. 

3.Domnul Plamadeala Igor, specialist principal în cadrul Secției Economie, se 

desemnează responsabil de plasarea pe site-ul  Convenției Primarilor a informațiilor 

aferente privind mersul implementării Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă și 

Climă a raionului Ialoveni, aprobat prin decizia Consiliul raional nr. 03/12 din 11 iulie 

2019. 

4.Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de Comisia 

consultativă-de specialitate a Consiliului raional Activităţi economico-financiare și 

atragerea investițiilor.  
 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

privind proiectul de decizie a Consiliului raional Ialoveni 

Cu privire la aderarea raionului Ialoveni la Obiectivele 2030 în cadrul Convenției Primarilor 

Prezentul act a fost elaborat în baza  CONVENȚIEI PRIMARILOR  care este un program conceput 

pentru a oferi inspirație municipalităților din întreaga regiune a Parteneriatului Estic. Municipalitățile 

care obțin finanțare, prin care efectuează intervenții în domeniul eficienței energetice în orașele lor . 

 Municipalitățile din toate țările din regiune - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și 

Ucraina - au fost invitate să depună propuneri de proiecte prin intermediul a 2 Apeluri de proiecte 

lansate în 2014 și, respectiv, 2018. Au fost selectate 31 de proiecte, dintre care multe au implicat un 

parteneriat cu organizațiile societății civile: 17 în Ucraina, 4 în Moldova, 5 în Belarus, 3 în Armenia 

și 2 în Georgia. Proiectele cuprind o varietate de intervenții diferite pe segmentul eficienței 

energetice, care implică o serie de tehnologii, dintre care unele sunt descrise în continuare: 

- Reabilitarea eficienței energetice în clădirile publice 

- Iluminat stradal LED 

- Sistemele de încălzire 

- Energia solară 

Reabilitarea eficienței energetice în clădirile publice 

 Multe clădiri publice din regiune au fost construite într-un moment în care energia a fost ieftină și 

abundentă, iar schimbările climatice nu au fost încă considerate o problemă majoră.  

Timpurile s-au schimbat, iar încălzirea clădirilor publice de încălzire a devenit foarte costisitoare. În 

unele cazuri, încălzirea nu este disponibilă deloc, ceea ce duce la condiții foarte inconfortabile pentru 

persoanele care folosesc clădirea. 

În școli, încălzirea deficitară a fost identificată drept o provocare majoră; copiii nu se pot concentra 

dacă este prea rece, se îmbolnăvesc prea des și trebuie să stea acasă. 

Intervențiile relativ simple, cum ar fi izolarea pereților și a acoperișurilor și înlocuirea ferestrelor cu 

geamuri termopan duble, pot asigura păstrarea căldurii în interiorul sălii de clasă, îmbunătățind 

confortul și făcând experiența de învățare mult mai plăcută și mai plină de satisfacții. 
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Iluminat stradal LED 

Lămpile și corpurile de iluminat cu LED-uri oferă două avantaje principale față de tehnologiile vechi 

de iluminare precum erau lămpile cu mercur sau sodiu: consum redus de energie și costuri reduse de 

întreținere. Deși lămpile cu LED-uri costă mai mult pe unitate, acestea au o durată mai mare de viață 

și consumă mult mai puțină energie, astfel încât investițiile în iluminatul stradal cu LED-uri se 

răscumpără, în general, într-o perioadă relativ scurtă de timp. 

 Bugetele restrânse din multe orașe din Parteneriatul Estic au făcut dificilă finanțarea investiției 

inițiale necesare pentru trecerea la iluminatul stradal cu LED-uri. Proiectele demonstrative ale CoM 

în orașe precum Cantemir, Ocnița și Călărași (Moldova) utilizează finanțarea din proiecte pentru 

această investiție inițială. Este importantă, de asemenea, documentarea pe deplin a costurilor, an 

economiilor și a timpului de rambursare, ajutând alte orașe să pregătească propuneri mai credibile și 

fezabile pentru bănci, donatori și alți investitori. 

  

Sistemele de încălzire 

 Consumul de energie pentru încălzire și apă caldă în Ucraina este aproape de două ori mai mare 

decât în țările UE cu o climă similară (UNECE, 2004), iar situația este identică în multe alte țări ale 

Parteneriatului Estic. Sistemele și rețelele termice (DH) sunt adesea depășite și insuficient izolate și 

pierd până la 30% din căldură în timpul distribuției. În general, sistemele DH cu cărbune, reprezintă 

20% din emisiile totale de CO2 și peste 80% metan din combustibili fosili. Costurile de energie, în 

mod artificial scăzute timp de decenii, paralizează în prezent multe municipalități, făcând investițiile 

în modernizarea sistemelor de încălzire urbană o prioritate din motive de sustenabilitate financiară și 

de mediu. 

 Zhovkva și Gola Prystan (Ucraina) și Feștelița (Moldova) se numără printre cele opt orașe ale 

Proiectelor Demonstraționale care lucrează la sisteme de încălzire mai eficiente din punct de vedere 

energetic. 
  

Energia solară 

 Două foste republici sovietice din UE se numără printre cele mai performante din Europa în ceea ce 

privește energia regenerabilă: în 2011, Letonia a fost alimentată cu 33% din surse regenerabile, în 

timp ce Estonia a atins pragul de 25% (Eurostat). Toate țările din regiunea Parteneriatului Estic au 

un potențial bun pentru producerea de energie din surse regenerabile, inclusiv energia eoliană și 

solară. Prețurile în scădere pentru celulele fotovoltaice înseamnă că energia solară reprezintă o 

opțiune mai accesibilă pentru municipalitățile și gospodăriile din Europa. 

 Orașul Erevan, precum și orașele Artik și Aparan (Armenia) sunt orașe ale Proiectelor 

Demonstraționale care se concentrează pe energia solară, iar Festelita (Moldova) are o componentă 

de parc solar.NȚIA PRIMARILOR – PROIECTE DEMONSTRAȚIONALE (COM-DEP) 

Convenția Primarilor este activă în țările din Parteneriatul Estic (PE) începând din 2011, încurajând 

orașele să semneze Convenția și le sprijină în planificarea și punerea în aplicare a acțiunilor de 

economisire a energiei. Până în prezent, sute de primari au semnat și și-au dezvoltat Planurile de 

Acțiune privind Energia Durabilă (PAED). 

Chiar și investițiile mici în economia de energie pot aduce mari recompense la nivel municipal în ceea 

ce privește consumul redus de energie (și emisiile de CO2), îmbunătățirea serviciilor publice locale 

și, de asemenea, creșterea confortului pentru rezidenți.  

Planificatorii Convenției Primarilor din cadrul Comisiei Europene (CE) au dorit să demonstreze cum 

poate fi atins acest lucru în orașele Parteneriatului Estic care pun în aplicare strategiile PAED, astfel 

încât în 2014 au lansat programul „Proiecte durabile demonstrative urbane”, cunoscut acum sub 

denumirea de "Convenția Primarilor - Proiecte demonstrative”. 
  

Programul cuprinde:  
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• O componentă de grant, cu 17 proiecte (implicând 19 administrații locale) în faza a I-a (2014-2019) 

și 14 proiecte (implicând 15 administrații locale) în faza a II-a (2018-2021) ale căror proiecte 

energetice municipale au fost acordate prin intermediul unui Apel de Proiecte. 

• Sprijin tehnic, procedural, de comunicare și de rețea de la o echipă de asistență specializată din Lviv, 

precum și asistență tehnică din partea Centrului Comun de Cercetare (JRC) al CE în Europa. 

• Facilitarea accesului la finanțare pentru investiții în eficiență energetică și regenerabile.  

Încurajând inspirația din proiectele demonstrative, know-how-ul din partea echipei de sprijin și a JRC, 

programul are scopul să arate tuturor municipalităților din Parteneriatul Estic că investiția în eficiența 

energetică are sens. 

http://com-east.eu/ro/about  

Prin decizia nr. 03/12 din 11 iulie 2019, Consiliul raional a aprobat Planul de Acțiune pentru 

Energie Durabilă și Climă al raionului Ialoveni pentru anii 2019-2030. 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă este un document-cheie prin 

intermediul căruia raionul Ialoveni subliniază modul în care intenționează să își îndeplinească 

angajamentele. Acesta definește acțiunile de adaptare și atenuare la schimbările climatice și metodele 

de atingere a obiectivului general - reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie finală 

în teritoriul administrat. 

Acest plan acoperă tot teritoriul raionului Ialoveni, fiind elaborat începând cu analiza a ceea ce 

se întâmplă din punct de vedere al consumului energetic și al evoluției acestuia. Prin urmare, PAEDC-

ul include acțiuni care privesc deopotrivă sectorul public, dar și pe cel privat. 

Obiectivul general va fi realizat prin acțiuni și obiective specifice de investiții, finanțate de la 

bugetul local și/sau surse de finanțare externă atrase la bugetul local, dar și prin dezvoltarea cooperării 

între instituții și oameni, transferul experienței pozitive, a bunelor practici și a noilor cunoștințe 

tehnice din domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile, stimularea utilizării 

noilor tehnologii, îmbunătățirea capacității organizaționale a instituțiilor publice prin management 

energetic performant, precum și prin creșterea rolului APL ca model pentru comunitate. 

 

Proiectul nr.5 

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă  

pentru anul 2020 ale persoanelor cu funcții de demnitate publică  

În conformitate cu prevederile art.82 al Legii privind administraţia publică locală, 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.15 al Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la 

statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Consiliul raional  DECIDE: 

1.Se aprobă graficul de concedii de odihnă în anul 2020 pentru preşedintele şi 

vicepreşedinţii raionului, după cum urmează : 

 Silistraru Mihail: __________________________________ 

 Eremia Andrei: ____________________________________  

Marian-Bogos Victoria: ______________________________ 

Tonu Galina: _______________________________________ 

2.Decizia se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate și intră în vigoare la data 

publicării  în Registrul de stat al actelor locale. 

Proiectul nr.6 
 

Cu privire la acordarea concediului suplimentar parțial plătit pentru 

îngrijirea copilului  

http://com-east.eu/ro/about
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  În conformitate cu prevederile art. 53, 54 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006, privind administraţia publică locală, art. 54 alin. (1) lit. b)  al Legii nr. 158-XVI 

din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 124 

alin. (2), (3), Codul Muncii al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 154-XV din 

28 martie 2003, DISPUN: 

1. Se acordă, doamna Tonu Margarita, șef Direcția Asistență Socială și Protecția 

Socială, concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani (23 

decembrie 2019 - 18 octombrie 2021). 

2.Decizia se aduce la cunoştinţa persoanei vizate și intră în vigoare la data 

adoptării.  
 

G R A F I C U L  

ȘEDINȚELOR COMISIILOR DE SPECIALITATE 

 
Joi,26 decembrie 2019, ora 9.00, Biroul președintelui raionului: 
Comisia 1. Activităţi economico-financiare  

și atragerea investițiilor  
1.BOGOS Gheorghe 

2.BRAGA Mihai 

3.CARMANU Lilian  

4.CALESTRU Ion 

5.DIMITROV Alexandra 

6.LEVINTE Maria 

7.SACA Ruslan 

8.SAINSUS Valeriu 

9.SULA Ion 

 

Joi,26 decembrie 2019, ora 9.00,  

Sala mică de ședințe: 
Comisia 5. Drept, disciplină, administrație publică  
1. BALAN Vitalie 

2. JUMIR Ion  

3. MOROZAN Tudor 

4. SAJIN Ghenadie 

5. TONU Alexandru 

6. TONU Tamara 

  7. VOVC Marcel 

 


