
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL LOCAL TALMAZA

MD-4238, s.'falma za , str.27 August, tel. (242) 4l-2-36' tel'(fax) (242) 4l-2-36

I

DECIZIA nr.l.1
din 26 ianuarie 2018

Cu privire la executures deciziilor

consiliului local clin clata de 22'12'2017'

in temeiul art.14 alin'(3) ul Legii

Locald nr.436-XVI din 28J22006 qi

Local

Preqedintele gedin{ei

Contrasemneazd
Secretarul consiliului

R.Moldova privind Administralia Publicd

av\zul comisiei de specialitate, Consiliul

DECIDE:

1. Se ta ac. de inform a\\a ptezentata de c6tre d-na Natalia Juravschi' secretat al

Consiliului local T almaza'

2.Prezenta dec\zie se comunicb:

-oficiuluiteritorialCduqenialCancelarieideStat;
- Contabilitatii Primbriei;

Ruslan Zgherdan

Natalia Juravschi
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL LOCAL TALNII'AZA
MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel. (242) 4l-2-36, tel.(fax) (242) 4I-2-36

DECIZIA nr.l.2
din 26 ianuarie 2018

Cu privire Iu executarea bugetu.lui
local pentru anul 2017

in conformitate cu art.29 alin.3 din Legea nr.397 XV din 16.10.2003 privind
finan{ele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu art. 14 alin. 2lit.'on" gi art. 14 aIin.3 al Legii Republicii
Moldova privind Administralia Publicd Locald nr.436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul local

DECIDE:

1. Bugetul reprezintd o expresie financiard, unde sunt prevdzute qi autorizate
venituri gi cheltuieli ale comunitdlii.
Bugetul local la capitolul venituri pentru l2 luni a fost executat in sum6 de
10093,0 mii lei fala de planul precizat pe perioada de gestiune 10011,0 mii lei sau
la nivel de 100,8 ohlasutd din suma precizatl,.
Raportul privind executurea bugetului se unexeazit

2.Primarul satului in comun cu contabilitatea:
- vor consolida eforturile tuturor executorilor de buget in vederea asigurdrii unei
gestiondri a mijloacelor bugetare pind la finele anului 2018;
- vor contribui in indeplinirea pA4ii veniturilor bugetului primdriei pe anul 2018;
- vor asigura elaborarea Ei realizarea mdsurilor de ajustare a cheltuielilor bugetului
primdriei in scopul ablinerii de plin de efectuare pind la finele anului a unor
cheltuieli, de la care instituliile publice ar putea sd se dezicd;
- pini la finele anului 2018 vor intreprinde mdsuri ?n scopul optimizdrii
cheltuielilor, respectarea limitelor de alocalii bugetare qi neadmiterii asupra
cheltuielilor;
- vor intreprinde mdsuri intru asigurarea datoriilor bugetare gi creditoare (cu termen
de achitare expirat) existente.
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3. Prezenta deeizie se comunicd:
- Oficiului teritorial C[ugeni al Caneelariei de Stat;
- Direcliei generale Finanle $tefan Vodd;

I

- Contabilitalii primdriei;
- persoanelor nominali

Preqedintele qedinfei

Contrasemneazd
Secretarul consiliului

Rnslan Zgherdan

Natalia Juravschi

('



REPI BLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA

CO\SILIUL LOCAL TALMAZA
MD-4238, s.Talmaza , str.?7 August, tel. (242) 4I-2-36, tel.(fax) (242) 4l-2-36

DECIZIA nr.1.3
drn 26 ianuarie 20 l8

Cu privire la ulocarea

mij lo ac e lo r fi nun c iar e.

inbaza cererilor parvenite de la cet6{eni;

in conformitate cu arI. 12 gi 27, art.29 alin.3 a Legii nr.397-XV din

16.10.2003, privind Finanlele publice locale cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;inbazalegii nr.18l din 25.07.2014 privind finanlele gi responsabilitdlile

bugetar fiscale; in conformitate cu Regulamentul de utilizare a mijloacelor

financiare din contul Fondului de Rezervd a bugetului local aprobat prin decizia

Consiliului local \a20.12.2016; in temeiul art..l  alin.(2) lit. "n" 9i l4 alin.(3) al

Legii R.Moldova privind Administralia Publicd Locala nr.436-XVI din 28.12.2006

qi avizul comisiei de specialitate, Consiliul Local

DECIDE,:

l. Se aloc6 mijloace financiare din contul soldului disponibil a mijloacelor bdneqti

a bugetului local format la 01.01.2018 qi se reparLizeazd:

1.1 pentru formarea bunului imobil qi alte servicii cadastrale - 100 000,0 lei

1.2 Pentru indemnizal\rle consilierilor pentru anul 2017 - 36 000,0 lei

1.3 pentru contribulii la extinderea sistemului de ilumindre stradal6 - 30 000,0 lei

1.4 pentru stimularea membrilor colectivului artistic,,Craii" pentru rezultatele

obfinute in anul 2017 - premii- 8 500,0 lei

1.5 pentru suportarea cheltuielilor legate de edificarea soclului monumentului

academicianului $tefan Ciobanu Ei amenajarea teritoriului adiacent - 20 000,0 lei

1.6 pentru intrelinerea angajafilor care activeazd in afara statelor de personal -
120 000,0 lei ' :: '

1.7 Pcntru dePlasarea

Cooperare intre satul

Braqov - 15 000,0 lei

in Romdnia pentru seffrnarea Acordului de infralire Ei

Talmaza, raionul $tefan Vodd qi comuna Bran, jude{ul

1.8 Pentru contribulia la proiectul ,, Promovarea mdsurilor

localitalile din zonele de securitate prin amenajarea spaliului

dezvoltare educafionale, culturald qi social6" - 30 000,0 lei

I .9 Pentru procurarea combustibilului sectorului de polilie - 10 000,0 lei

de incredere intre

public- factor de

J1



1.10 Pentru procurarea combustibilului Centrului Comunitar de Asistenti Sociali
-* 10 000,0 lei

1 . 1 1 Pentru deplasdri la judec atd a reprezentantului consiliului local

d-nul Mindscurld Ion - 3000,0 lei

L Se aloci mijloace financiare din fondul de rezervd a bugetului local format la

01 .0 L20 1 8 in sumd totald de 3 5 200,0 dupa cum urmeazd:

1000,0 lei , d-nului Malachi Serghei, pentru procurarea medicamentelor

costisitoare;

3000,0 lei' d-nului Procopii Ion, pentru supoftarea cheltuielilor suportate in urma

intervenliei chirurgicale la inimS;

1000,0 lei, d-nului Sirghii Zaharia, pentru procurarea medicamentelor si tratament

costisitor;

1000,0 lei, d-nei Ciobanu Alexandra, pentru procurarea medicamentelor qi

tratament costisitor;

2000,0 lei, d-nului Leqan Trofim, pentru intervenfie chirurgicald costisitoare la

inim6;

- participanlilor la conflictul armat din -fransnistria ajutor material unic in sumd de

46 x 400lei: 18 400,0 lei I
- participanlilor Iardzboiul din Afganistan ajutor material unic in sumd de

1 1 x 400 \e\: 4 400,0 lei

- participanlilor la lichidarea avariei de la Cernobil ajutor material unic in sumd de

6 x 400 ler : 2 400,0 lei

- vdduvelor veteranilor celui de-al Il-lea Razboi Mondial ajutor material unic in

sumd de 5 x 400 lei :2800,0 lei

3. indeplinirea prezentei decizii se pune pe seama contabilului gef E.Deliu.

4. Prezenta decizie se comunicd:
- Oficiului teritorial Cduteni al Cancelariei de Stat;

- ContabilitAlii primdriei;
- Dersoanelor nomin alizate.

Preqedintele qedin(ei

Contrasemneazd
Secretarul consiliului

Ruslan Zgherdan

Natalia Juravschi

J/
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I .10 pentru procurarea combustibilului Centrului Comunitar de Asistenld Sociala

- 10 000,0 lei

1 . 1 1 Pentru deplas dri lajudecatd a reprezentantului consiliului local

d-nul Mindscurtd Ion - 3000,0 lei

2. Se aloc6 mijloace financiare din fondul de rezervd a bugetului local format la

01 .0 1 .20 I 8 in sum6 totala de 3 5 200,0 dupa cum urmeaza:

i000,0 lei , d-nului Malachi Serghei, pentru procurarea medicamentelor

costisitoare;

3000,0 lei, d-nului Procopii lon, pentru suportarea cheltuielilor suportate in urrna

intervenliei chirurgicale la inim6;

1000,0 lei, d-nului Sirghii Zaharia, pentru procurarea medicamentelor qi tratament

costisitor:

1000,0 lei, d-nei Ciobanu Alexandra, pentru procurarea medicamentelor qi

tratament costisitor;

2000"0 lei, d-nului Leqan Trofim, pentru intervenlie chirurgicalf costisitoare la

inim6;

- participanlilor la conflictul armat din Transnistria ajutor material unic in sumd de

46 x 4001ei: 18 400,0 lei I
- participanlilor la rdzboiul din Afganistan ajutor material unic in sum6 de

1 1 x 400 lei: 4 400,0 lei

- participanlilor la lichidarea avariei de la cernobil ajutor material unic in sum6 de

6 x 400 lei: 2 400,0 lei

- vaduvelor veteranilor celui de-al Il-lea R6zboi Mondial ajutor material unic in

sum6 de 5 x 400 lei : 2800,0 lei

3. indeplinirea prezentei decizii se pune pe seama contabilului $ef E'Deliu'

4. Prezenta decizie se comunicd:

- oficiului teritorial cauqeni al cancelariei de Stat;

- Contabilitdlii Primdriei ;

- persoanelor nomin al\zate.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneazd
Secretarul consiliului

Ruslan Zgherdan

Natalia Juravschi
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL LOCAL TALN{.AZA

MD-4238. s.Talma za , str.27 August, tel. (242) 4I-2-36, tel.(fax) (242) 4L-2-36

DECIZIA nr.1.4
d\n26 ianuarie 2018

Cu privire la extinderea

sistemului de iluminure struduld

in scopul dezvoltdrii infrastructurii s'Talmaza

Biroului Politici de Reintegrare;

Ei aferent aPelului de Proiecte al

Administralia Publica

specialitate, Consiliul
in temeiul ar1.14 alin.(3) al Legii R.Moldova privind

Locala nr.436-XVI din 28.12.2006 9i avrzul comisiei de

Local

DECIDE:

1. Se extinde sistemul de iluminare stradala in s. Talmaza pe o lungime de

2krnla ieqirea spre satul Cioburciu'

2. Se imputerniceqte primarul satului Talmaza, d-nul Eugeniu Prutean de a

inainta cererea de proiect la Biroul Politici de Reintegrare qi se semneze toate

documentel e nece sare p entru r ealizar ea pro i ectului inaintat'

3, Prezenta decizie se comunicd:
- oficiului teritorial caugeni al cancelariei de Stat;

- persoanelor nomi nal\zate'
- publicului Prin afigare.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneazd
Secretarul consiliului

Ruslan Zgherdan

Natalia Juravschi

.L!-
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL LOCAL TALN{'AZA
MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel. (242) 4l-2-36, tel.(fax) (242) 4I-2-36

DECIZIA nr.1.5
din26 ianuarie 2018

Cu privire lu promovureu mdsurilor de incredere

tntre loculitdlile din zonele de securitate prin
umenujurea spuliului p ublic-fuctor de dezvolture

educalionald, culturuld ;i sociald

in scopul promovarea misurilor de incredere intre localitafile din zonele de

securitate prin amenajarea spafiului public-factor de dezvoltare educafionald,

culturald Ei sociald qi aferent apelului de proiecte al Biroului Politici de

Reintegrare;

in temeiul art.14alin(2) lit. "v" Eilit.,,zt" Ei aft. 14 alin.(3)al Legii R.Moldova

privind Administralia Publicd Locald nr.436-XVI din 28.12.2006 qi avizul

comisiei de specialitate, Consiliul Local

DECIDE:

1. Se aprobd cererea de proiect ,,Promovarea mdsurilor de incredere intre

localitalile din zonele de securitate prin amenajarea spafiului public - factor de

dezvoltare educa(ionale, cultural6 qi social6".

2. Se imputerniceqte primarul satului Talmaza, d-nul Eugeniu Prutean de a

inainta cererea de proiect la Biroul Politici de Reintegrare qi se semneze toate

documentele necesare pentru realizarea proiectului inaintat.

3. Prezenta decizie se comunicd:
- Oficiului teritorial Cduteni al Cancelariei de Stat;

- persoanelor
- publicului pri

Preqedintele qedin
Contrasemneazd

Ruslan Zgherdan

Natalia JuravschiSecretarul consiliul
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REPUBLICA MOLDOVA
RATONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL LOCAL TALN,,AZA
MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel. (242) 4I-2-36, tel.(fax) (242) 4l-2-36

DBCIZIA nr.l.6
din 26 ianuarie 2018

Cu privire luformarea
bunului imobil

in bazacererii depuse de compania,,Promenergo Complex"SRL;
in temeiul ar1. 14 alin.(2) lit. ,,b" al Legii R.Moldova privind Administralia

Publicd Locald nr.436-XVI din 28,12.2006. Consiliul Local

DECIDE:

1Se forme az6,bunul imobil, teren sub constrr.f,, teren public din domeniul privat
in blocul 8535447 cu suprafa{a de 0,70 ha Ei in blocul 8516309 cu suprafala de
0,88 ha.

2. Executarea prezentei decizii se pune in sarcina specialistului in reglamentarea
proprietSlii funciare, d-nul Ion Juravschi.

3. Prezenta decizie se comunicd:
- Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
- Oficiului teritorial Cadastral Stefan Voda;
- persoanelor nom i n alizaLe:
- publicului prin afi

Preqedintele qedin

Contrasemneuzd
Secretarul consiliu

Ruslan Zgherdan

Natalia Juravschi



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL LOCAL TALNI.AZA
MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel. (242) 41-2-36, tel.(fax) (242) 4I-2-36

DECIZIA nr.1.7
din 26 ianuarie 2018

Cu privire lu stubilirea pre(ului
pentru 1 msde lemn pentru construc(ie

in temeiul art.14 alin.(3) al Legii
Locald nr.436-XVI din 28.12.2006 si

Consiliul Local

R.Moldova privind Administra{ia Publicd

avizul pozitiv al comisiei de specialitate,

specia frasin,

1 m3.

DECIDE:
I

1 . Se stabileqte preful pentru realizarea lemnului pentru construclie,

lungime 4 metri, proprietate a primdriei s.Talmaza - 1500,0 lei pentru

2. Executareaprezentei deciz\i se pune in sarcina contabilului gef al primdriei,

d-na Evghenia Deliu.

3. Prezenta decizie se comunicS:
- Oficiului teritorial Cduteni al Cancelariei de Stat;

- publicului prin afi

Ruslan Zgherdan

Natalia Juravschi
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REPUBLTCA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VQDA

CONSILIUL LOCAL TALMAZA
MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel. ea\ 4l-2-36,re1.(fax) (242) 4r-2-36

DECIZIA nr.t.8
din 26 ianuarie 201 8

Cu privire lu nota informativd privind mdsurile
petrecute Ei rezultatele oblinute pe perioada a
12 luni a anului 2017 u de cdtre efectivul postului

de poliyie s.Talmaza

inbazanotei informative a $POSS al Sectorului de polili e nr.4 s.Talmaza al Ip
$tefan Vod6, inspector d-nul Ion Sirbu;

in temeiul art. 14 alin.(2) lit. "z" al Legii nr. 436- xu din 2g. r2.z006privind
administralia publicd localS qi avizul comisiei de specialitate, Consiliul Local ,

... DECIDE:

1 .,Se ia act de informafie cu nota inform ativddepusd de $ef de post OSS al
Sectorului de polilie nr.4 s.Talmaza al IP $tefan Vodd, inspector d-nul Ion Sirbu
privind mdsurile petrecute gi rezultatele oblinute pe perioada a l2 luni a anului
2017 de cbtre efectivul postului de polilie s.Talmaza.(Nota informativd se
anexeazd).

2.Prezenta decizie se comunicd:
- Oficiului teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;
- persoanelor nomin alizate;
- publicului prin afi . 't

{. 
:

Ruslan Zgherdan

Natalia Juravschi

Preqedintele qedinfei
Contrasemneazd
Secretarul consiliului
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL LOCAL TAL|I4.AZA
MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel. (242) 4l-2-36,te1.(fax) (242) 4r-2-36

DECIZIA nr.l.9
din 26 ianuarie 2018

Cu privire la cardlires unor arbori.

in baza demersului Instituliei publice Gimnaziul,,$tefan ciobanu,,;
in temeiul art.l4 alin.(2) lit. f 'arrjae) allegii R.Moldova privind

Administralia Priblicd Localdnr.436-XVI din ZA.IZ,ZOO6 qi aviiul comisiei de
specialitate, Consiliul Local

DECIDE:
I

l ' Se permite curd{irea arborilor - specia ,,plop" de pe teritoriul Instituliei publice
Gimnaziul ,,$tefan Ciobanu" cu adresarea ulterioard in instanlele comperente.

2.indeplinireaprezentei decizii se pune pe seama viceprimarului, d-nului
S.Luchian.

3. Prezenta decizie se comunicd:
- Dficiului terito'al Caugeni al Cancelariei de Stat;
- persoanelor nomi nalizate;
- publicului prin afiqare.

Pregedintele qedi

/)
'ry4 Ruslan Zgherdan

Contrusemneazd
Secretarul qedin(ei Natalia Juravschi
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAN VODA

CONSILruL LOCAL TALM.AZA
MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel. (242) 4r-2-36, tel.(fax) (242) 4l-2-36

DECIZIA nr.l.10
din 26 ianuarie 20IB

Cu privire la modfficareu deciziei nr.6.l0
din 18 noiembrie 2016"Cu privire instalureu
bustului academicianului Stefun Ciobanu tn
parcul pe ltngd Liceul Teoretic ,'$tefun Ciobanu,'

in temeiul prevederilor Legii nr.1961201 1 cu privire la monumentele de
for public, art.9 alin(2), art.59, art.65 alin(2) din Legea nr.317 din 1g.07.2003
privind actele normative ale Guvernului si ale altor autorit6ti ale administratiei
publice centrale Ei locale, 1 ' ' --

In baza art.I4 alin.(3) Ei art.22 alin(l) al Legii R.Moldova privind
Administra{ia Publicd Locald nr.436-XVI din 28.12.2006, Ei avizul pozitiv al
comisiei Consiliul Local

DECIDE:

1. Se modificd decizia consiliului local nr.6.10 din 18.11 .20l6"Cuprivire
instalarea bustului academicianului $tefan Ciobanu in parcul pe lingd Liceul
Teoretic "$tefan Ciobanu" dupd cum urmeazd :

Titlul se expune in redacfie noud qi anume: ,,Cu privire la instalarea bustului
academicianului $tefan Ciobanu in satul Talmaza".
1.1. Se modificd punctul nr.l qi anume: Se acceptd instalarea bustului

academicianului $tefan Ciobanu in satul Talmaza, r-nul $tefan Vod6.
1.2. Se ia act de faptul cd Institutul Cultural Rom6n ,,Mihai Eminescu" la ChiEindu

va suporta cheltuielile legate de crearea bustului in bronz al academicianului $tefan
Ciobanu qi elaborarea concepliei soclului monumentului.
1.3 Primdria satului Talmaza va suporta cheltuielile legate de edificarea soclului
monumentului qi amenajarea teritoriului adiacent.
1.4. Se menfine in vigoare punctul nr.2 9i nr.3 la decizia,,Cu privire instalarea
bustului academicianului $tefan Ciobanu in parcul pe linga Liceul Teoretic "$tefan
Ciobanu" .
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2. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune pe seama primarului satului

Talmaza, d-nul Prutean Eugeniu.

3. Prezenta decizie se comunicd:
- Comisiei Nalionale pentru Monumentele de For Public;

- Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercet6rii;

- Institutului Cultural Romdn Mihai Eminescu-

- Oficiului teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;

- publicului prin afiqare.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneuzd
Secretarul consiliu

Ruslan Zgherdan

Natalia Juravschi
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