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ÎNŞTIINŢARE 

 

Stimate dle/dna consilier ______________________________________ 

 
În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 

privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr. 

53 din 09 aprilie 2019  prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară pe data 

de 23 aprilie 2019 în sala de şedinţe a primăriei cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Cu privire la executarea bugetului satului Costești pentru anul 2018. Raportor: Grigorița Zinaida, 

contabil șef 

2. Cu privire la aprobarea Acordului de asociere intercomunitară. Raportor: Petrea Natalia, primar 

3. Cu privire la notificarea unei decizii. Raportor: Levinte Tatiana, secretar Consiliul Sătesc 

4. Cu privire la aprobarea/anularea rezultatelor licitaţiei din 25 februarie 2019. Raportor: Petrea 

Natalia, primar 

5. Cu privire la sistarea temporară a activității Instituțiilor de Educație Timpurie. Raportor: Petrea 

Natalia, primar 

6. Cu privire la acordarea unor ajutoare unice. Raportor: Petrea Natalia, primar           

7. Cu privire la alocarea unor sume de bani. Raportor: Petrea Natalia, primar           

8. Cu privire la luarea în folosință gratuită a automobilului. Raportor: Andrei Țurcan, viceprimar 

9. Cu privire la scutirea unui părinte din familie social-vulnerabilă de taxa pentru  alimentaţia copiilor 

în grădiniţă. Raportor: Petrea Natalia, primar           

10. Cu privire la formarea bunului imobil. Raportor:Borta Fiodor, specialist în regl. reg. funciar 

11. Cu privire la schimbarea modului de folosință. Raportor:Borta Fiodor, specialist în regl. reg. 

funciar 

12. Cu privire la delimitarea terenului proprietate public a unității administrative-teritoriale s.Costești, 

r.Ialoveni Raportor:Borta Fiodor, specialist în regl. reg. funciar 

13. Cu privire la scoaterea la licitație. Raportor: Petrea Natalia, primar           

14. Cu privire la determinarea și amenajarea locului de înhumare a cadavrelor animalelor (groapa 

Bekari) Raportor: Andrei Țurcan,viceprimar 

15.  Cu privire la desfăşurarea acţiunilor de salubrizare a satului Costeşti. 

       Raportor: Andrei Țurcan,viceprimar 

16. Cu privire la casarea unor mjloace fixe.Raportor: Andrei Țurcan,viceprimar 

17. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local.Raportor:Perevoznic Diana,specialist în 

planificare 

18. Cu privire la casarea plantației viticole. Raportor:Borta Fiodor, specialist în regl. reg. funciar 

19. Cu privire la reorganizarea unor instituții publice.Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef 

20. Cu privire la actualizarea planului strategic de dezvoltare a satului Costești pentru perioada 2019-

2025.Raportor: Petrea Natalia, primar           

21. Cu privire la modificarea/completarea unei decizii. Raportor: Petrea Natalia, primar       

22. Cu privire la delicvența juvenilă.Raportor, Vasile Postica, șef SP-3     

Comisia Educație- președinte Borta Alexandra- Joi,18 aprilie 2019,ora 14.30 

 

Comisia Finanţe - preşedinte  Ionaș Ion , Vineri, 19 aprilie 2019 ora: 14:00 

 

Comisia Agrară - preşedinte  Pavalache Vasile, Vineri, 19 aprilie 2019 ora: 16.00 

 

Comisia Drept - preşedinte Mereacre Elena , Luni,22 aprilie 2019 ora: 14:00 
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Conform art. 19, alin 1 din Legea APL, prezenţa consilierilor la comisiile de specialitate și şedinţă este 

obligatorie. 

 

 

 

PROIECT NR.2/1 

Cu privire la executarea bugetului satului Costești pe anul 2018 

          În conformitate cu prevederile art.14, alin.2, lit.n) al Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind 

Administraţia  Publică Locală, în temeiul art. 29, alin. 3 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind 

Finanțele Publice Locale, examinînd informația prezentată de contabilul-șef, privind executarea bugetului 

primăriei satului Costești pentru  anul 2018,  

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se ia act de informația prezentată de contabilul-șef, dna Grigorița Zinaida, privind executarea 

bugetului Primăriei satului Costești pentru anul 2018. 

2. Dna Grigorița Zinaida,contabil-șef, și dna Perevoznic Diana,specialist în planificare 

bugetară,responsabile pentru elaborarea și executarea bugetului Primăriei satului Costești vor: 

 analiza activitatea instituțiilor subordonate Primăriei satului Costești pentru anul 2018 și va 

elabora acțiuni pentru perfecționarea activității în vederea realizării sarcinilor și măsurilor 

prevăzute în bugetul anului curent. 

 ameliora în procesul executării bugetului satului Costești lucrul în vederea încasării 

veniturilor suplimentare și stabilirea unui regim strict de economie a mijloacelor. 

 intensifica controlul privind încasarea veniturilor în bugetul Primăriei satului Costești 

pentru anul 2019 la fiecare sursă de venit, va lua măsuri în vederea îndeplinirii planului de 

venituri. 

 examina cauzele care au condus la neîndeplinirea planului de încasare a unor impozite, 

taxe locale. 

 efectua sistematic controlul asimilării mijloacelor alocate pentru întreținerea instituțiilor, 

organizațiilor bugetare, respectării disciplinei financiare, legilor Republicii Moldova și 

modul de organizarea evidenței contabile și dărilor de seamă. 

 asigura îndeplinirea prevederilor prezentei decizii. 

 

3. Dna Natalia Petrea, primar, va asigura controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei 

decizii. 

 

PROIECT NR.2/2 

Cu privire la aprobarea Acordului de asociere intercomunitară 

      În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică 

Locală, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de Asociere Intercomunitară între primăriile Costești,Hansca,Pojoreni  privind 

asigurarea activității Serviciului de Gospodărie Comunală. ( se anexează ). 
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2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Natalia Petrea,primar, care va 

căuta un loc pentru amplasarea serviciului. 

Anexă 

La decizia 2/2 din 18.04.2019 

 

 

ACORD DE ASOCIERE INTERCOMUNITARĂ  

 

între autorităţile administraţiei publice locale  

ale unităţilor administrativ-teritoriale 

                    satul Costești 
                      satul Pojoreni 

                    satul Hansca 

din raionul Ialoveni, Republica Moldova 

                            

 

 privind asigurarea activităţii Serviciului de Gospodărie Comunală 

 
Încheiat astăzi, _____________ 2019, în satul Costești 

 

INTRODUCERE 
 Disponibilităţile financiare şi materiale limitate ale APL-urilor din majoritatea localităţilor mici din 

Republica Moldova restricţionează la desfăşurarea în deplină măsură a competenţelor desemnate prin 

legislaţia în vigoare cu privire la administraţia publică. În acest context, în prezent se încearcă exploatarea 

oricărei oportunităţi dacă aceasta are menirea să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei social-economice locale. 

Acest acord este în strânsă corelaţie cu  Legea nr.1402 din 24.10.2002 privind serviciile publice de 

gospodărie comunală. Astfel, graţie suportului oferit de programului de asistenţă  internaţionale 

„Comunitatea Mea” , reprezentanţii autorităţilor publice locale:  

satul „Costești”, reprezentată prin dl/dna Primar -Petrea  Natalia,  

satul „Pojoreni”, reprezentată prin dl/dna Primar -Chicerman  Anatolie,  

satul „Hansca”, reprezentat prin dl/dna Primar -Moșneguțu  Elena,  

 

ţinând cont de condiţiile existente la nivelul localităţilor sus - menţionate şi posibilităţile limitate de 

organizare a prestării serviciilor publice, 

 

având drept scop dezvoltarea în regiune a serviciului teritorial de Gospodărie Comunală, în vederea 

satisfacerii celor mai fundamentale nevoi ale cetăţenilor, începând cu cele de supravieţuire (nevoie de apă 

sau de căldură) şi finalizând cu serviciile publice ce ne satisfac nevoia de deplasare (transport) sau de 

recreere (înverzirea localităţilor).  

considerând cooperarea intercomunitară drept un instrument util şi oportun de dezvoltare a serviciilor 

publice locale, dar şi a infrastructurii de utilităţi în localităţile pe care le administrăm,  

beneficiind de oportunitatea oferită de suportul donatorilor internaţionali în special Programul 

Comunitatea Mea  sub formă de resurse financiare pentru dezvoltarea unui serviciu teritorial de 

Gospodărie Comunală, 
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având în vedere că serviciul ce urmează a fi inaugurat va contribui la satisfacerea nevoilor şi intereselor 

locuitorilor din toate localităţile semnatare ale prezentului Acord, precum şi va asigura îmbunătăţirea 

calităţii vieţii populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice. 

 

în conformitate cu prevederile Articolelor 4 şi 5 ale Legii nr. 435 din 28.12.2006 cu privire la 

descentralizarea administrativă, ale Articolelor 14 şi 29 ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la 

administraţia publică locală  

semnăm Acordul de Asociere Intercomunitară privind asigurarea activităţii Serviciului teritorial de 

gospodărie comunală 

 

I. Denumirea Asocierii şi statutul juridic 

Art. 1. Denumirea Asocierii este Asociaţia Intercomunitară din Costești, prescurtat AI Costești. AI 

Costești vizează în mod prioritar cooperarea privind prestarea în comun a serviciului teritorial de 

Gospodărie Comunală în satele Costești,Pojoreni și Hansca şi eventual în localităţile din zona adiacentă, 

în baza contractelor separate de înţelegere.  

 

Art. 2. În condiţiile legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale se pot asocia cu alte 

autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii 

de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor comunităţilor, precum şi colaborarea cu 

agenţii economici şi asociaţiile obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau 

lucrări de interes comun, fără a fi definit un statut juridic formal.  

Art. 3. AI Costești, este o structură instituţională fără personalitate juridică, activând în baza prezentului 

Acord cu misiunea de a coordonare politici, programe şi proiecte de dezvoltare locală la nivelul 

comunităţilor fondatoare ale prezentei Asociaţii şi altor comunităţi care, ulterior, se vor asocia la AI 

Costești. 

Art. 4. Pentru prestarea serviciului teritorial de Gospodărie Comunală, autorităţile publice locale ale AI 

Costești vor împuternici Întreprinderea Municipală Intercomunitară “Costești” ca persoană juridică de 

drept privat, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare a Republicii Moldova. 

 

Art. 5. Gestiunea serviciului comunal comun este gestiune directă şi se va realiza de către autorităţile 

semnatare în baza prezentului Acord, Statutului întreprinderii, Regulamentului de prestare a serviciilor la 

nivel intercomunitar şi altor documente prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.  

 

II. Scopul şi obiectivele AI Costești 

Art. 6. Scopul AI  Costești este organizarea, reglementarea, furnizarea, monitorizarea şi gestionarea în 

comun a serviciului teritorial de Gospodărie Comunală pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale semnatare, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes 

zonal, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi şi servicii 

publice.  

Art. 7. În vederea realizării Scopului, AI Costești,  îşi propune următoarele obiective: 
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a) Elaborarea, aprobarea şi implementarea strategiei pentru dezvoltarea serviciului teritorial de 

Gospodărie Comunală la nivel intercomunitar; 

b) Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului teritorial de 

Gospodărie Comunală; 

c) Asigurarea condiţiilor necesare pentru activitatea serviciului teritorial de Gospodărie Comunală; 

d) Identificarea şi valorificarea oportunităţilor de finanţare pentru dezvoltarea şi diversificarea 

serviciului teritorial de Gospodărie Comunală la nivel intercomunitar; 

e) Monitorizarea prestării serviciului în fiecare localitate, identificarea şi realizarea unor măsuri de 

îmbunătăţire a modalităţii de prestare. 

III. Principiile de asociere 

Art. 8. Autorităţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza Acordului de asociere şi se obligă să 

acţioneze consecvent pentru respectarea lor, şi anume: 

a) Principiul autonomiei – menţinerea autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei 

autorităţi publice locale semnatare; 

b) Principiul echităţii – îmbinarea în mod echitabil a nevoilor cu resursele disponibile ale părţilor 

semnatare; 

c) Principiul solidarităţii – fiecare localitate semnatară va contribui la asigurarea funcţionalităţii şi 

dezvoltarea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri; 

d) Principiul legalităţii – respectarea prevederilor cadrului legal şi procedural pentru realizarea 

scopului şi obiectivelor Acordului; 

IV. Durata 

Art. 9. Prezentul Acord se încheie pe o durată nedeterminată de timp, cu începere de la data semnării lui 

de către reprezentanţii legali ai autorităţilor semnatare şi aprobării lui de către Consiliile locale.  

Art. 10. Acordul îşi pierde valabilitatea în condiţiile prevăzute de Acord şi în cazul când în Acord rămâne 

doar una din autorităţile semnatare.  

Art. 11. Ieşirea din Acord este benevolă, dar trebuie să fie precedată de un preaviz în scris, depus cu cel 

puţin 60 de zile şi este aprobată prin decizia Adunării generale a Asociaţiei. O autoritate semnatară poate 

fi exclusă din Acord cu votul majorităţii absolute a autorităţilor semnatare în cazul când se încalcă vădit 

prevederile Acordului.  

V. Servicii 

Art. 12. Prezentul Acord are drept obiect de asociere organizare, reglementare, furnizare, monitorizare şi 

gestionare în comun a serviciului Gospodărie Comunală.  

Art. 13. Serviciul teritorial de Gospodărie Comunală vizează următoarele servicii principale:  

a) salubrizarea, înverzirea localităţilor; 

b) administrarea domeniului public;  

c) sisteme publice de gospodărie comunală; 

 

VI. Drepturi şi obligaţii 

Art. 14. În procesul de organizare şi prestare a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, dar şi în 

realizarea altor activităţi de cooperare, autorităţile semnatare au următoarele drepturi: 



6 
 

a) Să participe la elaborarea strategiilor, programelor, proiectelor de dezvoltare a serviciului teritorial 

de Gospodărie Comunală;  

b) Să decidă independent asupra acţiunilor necesare realizării scopului şi obiectivelor Acordului; 

c) Să contribuie cu toată capacitatea disponibilă la realizarea scopului şi obiectivelor Acordului; 

d) Să delege reprezentanţi pentru asigurarea organizării Asociaţiei; 

e) Să participe efectiv în toate activităţile de organizare a prestării serviciului teritorial de Gospodărie 

Comunală; 

f) Să fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra situaţiei privind prestarea serviciului teritorial 

de Gospodărie Comunală, problemelor existente, soluţiilor propuse pentru depăşirea 

impedimentelor, oportunităţilor de dezvoltare, planurilor şi perspectivelor de acţiune;  

g) Să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea prevederilor prezentului Acord; 

h) Să supravegheze respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de întreprinderea 

intercomunitară la nivelul fiecărei localităţi; 

i) Să monitorizeze calitatea prestării serviciilor prestate; 

j) Să înainteze propuneri de creştere a calităţii serviciilor şi de optimizare a modalităţii de prestare a 

serviciilor; 

k) Să elaboreze, să coordoneze cu autorităţile semnatare şi să stabilească indicatori de performanţă 

privind prestarea serviciului; 

l) Să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Acord, în cazul modificării reglementărilor 

legale în vigoare, a condiţiilor tehnice sau economice care au stat la baza prezentului Acord;  

m) Să stabilească resursele financiare și volumul mijloacelor financiare necesare pentru organizarea 

şi întreţinerea serviciului teritorial de Gospodărie Comunală în conformitate cu legislaţia privind 

administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă; 

n) Să prevadă în bugetul local volumul mijloacelor financiare necesare pentru întreținerea serviciului 

teritorial de Gospodărie Comunală proporțional cu numărul de locuitori ai unităților 

administrativ-teritoriale semnatare și să aloce aceste mijloace unității administrative pe teritoriul 

căreia este situat serviciul respectiv 

o) Să revoce unilateral prezentul Acord, cu o informare prealabilă a tuturor autorităţilor semnatare, în 

condiţiile prezentului Acord. 

 

Art. 15. În procesul de organizare şi prestare a serviciului teritorial de Gospodărie Comunală, dar şi în 

realizarea altor activităţi de cooperare, autorităţile semnatare îşi asumă următoarele obligaţii: 

a) Să asigure organizarea şi funcţionarea Serviciului teritorial de Gospodărie Comunală; 

b) Să elaboreze şi să aprobe Regulamentul privind modul de prestare a serviciului teritorial de 

Gospodărie Comunală la nivel intercomunitar; 

c) Să acorde sprijin serviciului în realizarea sarcinilor acestuia; 

d) Să asigure participarea reprezentanţilor delegaţi la şedinţele Asociaţiei; 

e) Să asigure, la necesitate, asistenţa logistică necesară pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii 

serviciului; 

f) Să asigure respectarea termenilor de achitare a plăţilor şi transferul plăţilor către întreprinderea 

intercomunitară reieşind din calculul proporțional cu numărul de locuitori din unitățile 

administrativ-teritoriale semnatare; 

g) Să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul bunei prestări a serviciului;  

h) Să contracteze, după caz, în condiţiile legii, împrumuturi şi finanţări pentru finanţarea programelor 

de investiţii în infrastructura adiacentă serviciului;  

i) Să realizeze investiţii în infrastructura tehnico – edilitară a localităţilor şi de amenajare a 

teritoriului adiacent; 
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j) Să realizeze promovarea permanentă a activităţii serviciului şi a altor activităţi realizate în cadrul 

Acordului de Asociere;  

k) Să organizeze şi să desfăşoare permanent activităţi de conştientizare şi informare a populaţiei 

privind activitatea serviciului. 

 

Art. 16. Autorităţile semnatare au şi alte drepturi şi obligaţii care rezultă din legislaţia în vigoare, 

Regulamentele privind modul de prestare a serviciului teritorial de Gospodărie Comunală la nivel 

intercomunitar în localităţile semnatare şi Deciziile Adunării generale a AI Costești.  

 

VI. Organe de conducere şi coordonare 

Art. 17. Organul de coordonare al serviciului teritorial de Gospodărie Comunală este Asociaţia 

Intercomunitară din satul  Costești, incluzând în ea câte un membru din toate localităţile semnatare.  

Art. 18. Organul de conducere al serviciului va fi Întreprinderea Municipală Intercomunitară „Costești”. 

 

VII. Dispoziţii finale 

Art. 19. Niciuna dintre autorităţile semnatare ale prezentului Acord nu poartă răspundere de neexecutarea 

sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forţă 

majoră. 

Art. 20. Orice neînţelegeri care decurg din interpretarea sau executarea prezentului Acord este soluţionată 

pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

Art. 21. Modificarea sau anularea prezentului Acord se va face numai din motive obiective şi întemeiate, 

prin acordul de voinţă al tuturor autorităţilor semnatare. 

 

Prezentul acord a fost încheiat în 3 exemplare, toate fiind identic egale din punct de vedere juridic, câte 

un exemplar pentru fiecare autoritate semnatară. 

Semnăturile autorităţilor semnatare: 

 

satul „Costești”, reprezentată prin dl/dna Primar - Petrea  Natalia 

satul  Pojoreni „”, reprezentată prin dl/dna Primar -Chicerman  Anatolie 

satul „Hansca”, reprezentat prin dl/dna Primar – Moșneguțu  Elena 

 

PROIECT NR.2/3 

Cu privire la notificarea unei decizii 

 

   În baza art. 14, alin. 1 şi art.68  din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind Administrarea Publică 

Locală,în temeiul Notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304/OT4-256 din 28 

februarie 2019, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se completează  pct.2  al Deciziei Consiliului sătesc Costești nr. 1/8 din 22.01.2019 „Cu privire la 

aprobarea proiectului Costești – Capitala Tineretului”cu sintagma “Sursa de acoperire: 222920”. 
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2. Se completează  pct.3  al Deciziei Consiliului sătesc Costești nr. 1/8 din 22.01.2019 „Cu privire la 

aprobarea proiectului Costești – Capitala Tineretului”cu sintagma “Sursa de acoperire: 281600”. 

3. Prezenta decizie se comunică  persoanelor vizate și Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat. 

 

PROIECT NR.2/4 

Cu privire la aprobarea/anularea  

rezultatelor licitaţiei din 25 februarie 2019 

 

       În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 cu privire la 

Administraţia Publică Locală; Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului RM nr.136 din 10 februarie 2009, examinînd procesele- verbale ale şedinţei 

comisiei de licitaţie din data de 25 februarie 2019 şi setul de documente anexat, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă rezultatele licitaţiei de vînzare-cumpărare „cu strigare” din 25 februarie 2019 a următoarelor 

terenuri agricole: 

- teren agricol cu nr. cadastral 55155081048, suprafaţa de 0,5567 ha, prețul de expunere la licitație 35000 

lei, prețul licitat 42000 lei, adjudecat de Belocosov Ion; 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104442, suprafaţa de 0,3587 ha, prețul de expunere la licitație 35870 

lei, prețul licitat 43044 lei, adjudecat de Borta Valeriu; 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104445, suprafaţa de 0,3 ha, prețul de expunere la licitație 30000 lei, 

prețul licitat 36000 lei, adjudecat de Mereacre Stepan; 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104446, suprafaţa de 0,288 ha, prețul de expunere la licitație 28880 

lei, prețul licitat 35000 lei, adjudecat de Mereacre Stepan; 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515310518, suprafaţa de 0,4194 ha, prețul de expunere la licitație 35000 

lei, prețul licitat 42000 lei, adjudecat de Mereacre Tudor; 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104443, suprafaţa de 0,2 ha, prețul de expunere la licitație 20000 lei, 

prețul licitat 24000 lei, adjudecat de Borta Onisim; 

 

2. Se anulează rezultatele licitaţiei de vînzare-cumpărare „cu strigare” din 25 februarie 2019, pe motivul 

neachitării în termen a preţului bunului, în privinţa următoarelor terenuri agricole:               

 - teren agricol cu nr. cadastral 5515301320, suprafaţa de 0,2237 ha, prețul de expunere la licitație 30000 

lei, prețul licitat 215000 lei, adjudecat de Postica Ion; 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104444, suprafaţa de 0,2 ha, prețul de expunere la licitație 20000 lei, 

prețul licitat 24000 lei, adjudecat de Luchița Serghei; 

 

3. Comisia de licitaţie va expune repetat la licitaţie bunurile imobile indicate în pct. 2. 

4.Se desemnează responsabilă de semnarea contractelor de vînzare-cumpărare primarul Natalia Petrea și 

specialistul superior în reglementarea regimului funciar Borta Fiodor-de modificările în regimul funciar. 

 

 

 



9 
 

PROIECT NR.2/5 

Cu privire la sistarea temporară a activității  

Instituțiilor de Educație Timpurie 

 

        În temeiul art.14, alin.1 a  Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administrația  Publică 

Locală, art. 4, alin. 1 lit. h) a Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, în 

conformitate cu art. 299, alin. 1, lit. b) din Codul Muncii al Republicii Moldova, art. 15 și art.21, alin. 1 

din Codul Educației al Republicii Moldova, în scopul realizării lucrărilor de igienizare, dezinsecție, 

reparațiilor curente și/sau capitale, majorareaa concediilor personalului instituțiilor, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă sistarea temporară a activității Instituțiilor de Educație Timpurie, după cum urmează: 

 IET Grădinița-creșă nr.1 ”Andrieș” perioada 17.06.2018-18.08.2019; 

 IET Grădinița-creșă nr. 2 ”Scufița Roșie” – perioada 17.06.2018-18.08.2019; 

 IET Grădinița-creșă nr.3 “Spicușor”– perioada 17.06.2018-18.08.2019; 

 IET Grădinița-creșă nr. 4 ”Poiana” – perioada 17.06.2018-18.08.2019. 

2. Se pune în sarcina directorilor să aducă la cunoștință părinților copiiilor încadrați în Instituțiile de 

Educație Timpurie prezenta decizie. 

3. Pe perioada sistării activității Instituțiilor de Educație Timpurie personalul angajat vor beneficia 

de concediu de odihnă anual și vor efectua lucrările de reparație pentru noul an de învățămînt cu 

remunerare, conform tarifierii. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe panoul informativ și plasarea pe 

pagina web a Primăriei Costești – www.costesti.md și se comunică Direcției Generale Educație 

Ialoveni. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului, dna Natalia Petrea. 

 

PROIECT NR.2/6 

   Cu privire la acordarea unor ajutoare unice 

   În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică 

Locală, în conformitate cu cererile depuse de unii cetățeni despre condițiile  grele de trai,  

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se acordă ajutoare unice în sumă de 16 000 ( șaisprezece ) mii lei pentru familiile care au implinit 

50 și mai mulți ani de căsătorie . (lista se anexează). COD ECO 272.600 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează  primarul Natalia Petrea. 

Anexă  

la decizia nr.2/6 din 18.04.2019 

Nr. Numele şi prenumele Categoria 

 

Suma 

(lei) 

1.  Borta Vasile Ion 

Borta Maria Grigore 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

2.  Mereacre Gheorghe Erimei 

Mereacre Olga Andrei 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

http://www.costesti.md/
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3.  Ionaș Fiodor Melentie 

Ionaș Valentina Ștefan 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

4.  Bivol Cozma Nicolae 

Bivol Nadejda Constantin 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

5.  Garabagiu Grigore Timofei 

Garabagiu Natalia Fidoor 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

6.  Garabagiu Simion Ion 

Garabagiu Maria Iachim 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

7. Bivol Gheorghe 

Bivol Alexandra 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

8. Levinte Ion Mihail 

Levinte Irina Vasile 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

9. Luca Zaharia Gavril 

Luca Efimia Ion 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

10. Bîrca Dmitrii Fiodor 

Bîrcă Maria Maxim 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

11. Ionaș Ion Gheorghe 

Ionaș Efimia Mihail 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

12. Bivol Ion Grigore 

Bivol Parascovia Dumitru 

Pensioner,50  ani de căsătorie 1000 lei 

13. Marandici Dumitru Onisim 

Marandici Iulita Fiodor 

Pensioner,60  ani de căsătorie 1000 lei 

14. Midoni Petru C-tin 

Midoni Ioana Lavrentie 

Pensioner,60  ani de căsătorie 1000 lei 

15. Mereacre Andrei Ilarion 

Mereacre Maria Petru 

Pensioner,65  ani de căsătorie 1000 lei 

16. Mereacre Andrei 

Mereacre Maria 

Pensioneri, țintuiți la pat 1000 lei 

 

PROIECT NR.2/7 

Cu privire la alocarea unei sume de bani. 

 

   În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică 

Locală, în baza scrisorii primite  de la ADR Centru, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se alocă suma de 500.000 (cinci sute mii) lei pentru contribuția în cadrul  proiectului 

regional„Construcția Complexului Turistic -Sportiv Costești”.COD ECO: 312120 

2. Se alocă suma de 143 mii lei pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea 

serviciilor de gospodărie comunală prin Parteneriat Public-Privat.Cod ECO:319240 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează primarul Natalia Petrea. 

 

PROIECT NR.2/8 

Cu privire la luarea în folosință gratuită a automobilului 
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  

Publică Locală, art.14, alin.1, luînd act de nota informativă prezentată, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă luarea în folosință gratuită a automobilului de model Mitsubishi CX7, n/î YS10LND, 

proprietar Țurcan Andrei, pe un termen de 1 an de zile; 

2. Se desemnează primarul s.Costești, Natalia Petrea, responsabilă de semnarea contractului de comodat. 

 

PROIECT NR.2/9 

Cu privire la scutirea unui părinte din familie social-vulnerabilă de taxa 

 pentru  alimentaţia copilului în grădiniţă 

 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia 

Publică Locală, art.14 alin.1 ,în temeiul cererei depuse  de către dna Grigorița Maria, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă scutirea copilului Grigorița Ilie a.n. 08.02.2015 de plata pentru alimentaţie la grădiniţa nr.3 

„Spicușor” în mărime de 50%. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare începînd cu data de 01.04.2019. 

3. Sursa de acoperire: cod Eco 333110. 

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Grigoriţa Zinaida.   

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului s.Costeşti, dnei Natalia Petrea. 

 

PROIECT NR.2/10.1 

Cu privire la formarea bunului imobil 

      Avînd în vedere solicitarea și actele prezentate la Primăria s.Costești , avizul și proiectul de formare 

elaborat de S.R.L AUTOCAD EXPERT, extrasul din registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 

5515502.1011, în temeiul art.17 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 

28.10.2004, art.14, alin (2) lit.b), lit e), art.19, alin.4 și art.17, alin.(3) din Legea privind administrația 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

 1. Se formează din bunul imobil, înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 

5515502.1011, amplasat în s.Costești, r.Ialoveni, extravilan, suprafața 0,0477 ha, destinația Agricol, 

modul de folosință Agricol, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale s.Costești, prin separare, 

următoarele bunuri imobile : 

1.1 Bunul imobil modificat cu numărul cadastral 5515502.1011 amplasat/adresa   s.Costești, 

r.Ialoveni, extravilan, suprafața 0,0238 ha, destinația Agricol, modul de folosință Agricol, 

proprietate public a unității administrativ-teritoriale s.Costești, conform planului-anexă. 
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1.2 Bunul imobil nou format cu numărul cadastral 5515502.1021 amplasat/adresa s.Costești, 

r.Ialoveni, extravial suprafața 0,0239 ha, destinația Agricol, modul de folosință Agricol, 

proprietate public a unității administrative-teritoriale s.Costești, conform planului-anexă. 

  2. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii specialistul superior în reglementarea 

regimului funciar Fiodor Borta. 

 

PROIECT NR.2/10.2 

Cu privire la formarea bunului imobil 

Avînd în vedere solicitarea și actele prezentate la Primăria s.Costești , avizul și proiectul de formare 

elaborat de S.R.L AUTOCAD EXPERT, extrasul din registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 

5515502.105, în temeiul art.17 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 

28.10.2004, art.14, alin (2) lit.b), lit e), art.19, alin.4 și art.17, alin.(3) din Legea privind administrația 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se formează din bunul imobil, înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 

5515502.105, amplasat/adresa în s.Costești, r.Ialoveni, extravilan, suprafața 2,7836 ha, destinația 

Agricol, modul de folosință Agricol, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale s.Costești, prin 

separare, următoarele bunuri imobile : 

1.1 Bunul imobil modificat cu numărul cadastral 5515502.105 amplasat/adresa   s.Costești, 

r.Ialoveni, extravilan, suprafața 2,5231ha, destinația Agricol, modul de folosință Agricol, 

proprietate public a unității administrativ-teritoriale s.Costești,conform planului-anexă. 

1.2 Bunul imobil nou format cu numărul cadastral 5515502.118 amplasat/adresa s.Costești, 

r.Ialoveni, extravial suprafața 0,2605 ha, destinația Agricol, modul de folosință Agricol, 

proprietate public a unității administrative-teritoriale s.Costești, r.Ialoveni, conform planului-

anexă. 

2. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii specialistul superior în reglementarea 

regimului funciar Fiodor Borta. 

PROIECT NR.2/11.1 

Cu privire la schimbarea modului de folosință a construcției 

     În baza art. 14, alin. (1) și alin. 2, lit. (e) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administrația Publică Locală, în temeiul Regulamentul privind autorizarea funcționării și schimbării 

destinației costrucțiilor și amenajărilor aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr.306 din 30.03.2000, 

examinînd cererea depusă de către dnl Mereacre Vasile, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 
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1. Se permite schimbarea modului de folosință a construcției cu numărul cadastral 5515205.157.02 , situat 

în intravilanul s. Costești, r-nul Ialoveni cu suprafața de  7.9 m2 din ”construcție accesorie”  în 

”construcție depozit frigorific”, proprietar Mereacre Vasile. 

2. Se pune în seama inginerului cadastral, Borta Fiodor, perfectarea tuturor actelor conform legislației în 

vigoare. 

 

PROIECT NR.2/11.2 

Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului 

      În baza art.14, alin.(1) și alin.2, lit.(e) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administrația  Publică Locală, art.36, alin.(2), lit.b), art.73 din Codul Funciar, pct.34-37 din 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016, examinînd cererea dlui Luca Ștefan,  

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă schimbarea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 5515504058, situat în 

intravilanul s. Costești, r-nul Ialoveni cu suprafața de  0,1308 ha din ”grădină”  în ”construcții”, proprietar 

Luca Ștefan. 

2. Se pune în seama inginerului cadastral, Borta Fiodor, înregistrarea modificărilor respective în Registrul 

Bunurilor Imobile la OCT Ialoveni. 

 

PROIECT NR.2/11.2 

Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului 

      În baza art.14, alin.(1) și alin.2, lit.(e) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administrația  Publică Locală, art.36, alin.(2), lit.b), art.73 din Codul Funciar, pct.34-37 din 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016, examinînd cererea dlui Șandrovschi Andrei,  

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă schimbarea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 5515513300, situat în 

intravilanul s. Costești, r-nul Ialoveni cu suprafața de  0,20 ha din ”agricol”  în ”construcții”, proprietar 

Șandrovschi Andrei. 

2. Se pune în seama inginerului cadastral, Borta Fiodor, înregistrarea modificărilor respective în Registrul 

Bunurilor Imobile la OCT Ialoveni. 

 

PROIECT NR.2/12.1 

Cu privire la delimitarea terenului proprietate public a unității administrative-teritoriale s.Costești, 

r.Ialoveni 

  În temeiul art.14, alin.1 al Legii nr.436-XVI din  28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, 

reieșind din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, 

Legea cadastrului bunurilor immobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, examinînd materialele de delimitare a 

terenului proprietate publică s.Costești, r.Ialoveni, întocmite de către Geomarcom-UN, 
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CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

 

1.Se delimitează terenul proprietate publică a s.Costești, r.Ialoveni cu nr. cadastral 55155021020 cu 

suprafața de 20,8501 ha, amplasat în extravilanul s.Costești,r.Ialoveni, destinația Agricol, modul de 

folosință Agricol(pășuni), domeniul public conform planului geometric din anexă. 

2. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii specialistul superior în reglementarea 

regimului funciar Fiodor Borta. 

 

PROIECT NR.2/12.2 

Cu privire la delimitarea terenului proprietate public a unității administrative-teritoriale s.Costești, 

r.Ialoveni 

  În temeiul art.14, alin.1 al Legii nr.436-XVI din  28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, 

reieșind din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, 

Legea cadastrului bunurilor immobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, examinînd materialele de delimitare a 

terenului proprietate publică s.Costești, r.Ialoveni, întocmite de către Geomarcom-UN, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

 

1.Se delimitează terenul proprietate publică a s.Costești, r.Ialoveni cu nr. cadastral 55153170401 cu 

suprafața de 0,4463 ha, amplasat în extravilanul s.Costești,r.Ialoveni, destinația Agricol, modul de 

folosință Agricol, domeniul privat conform planului geometric din anexă. 

2. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii specialistul superior în reglementarea 

regimului funciar Fiodor Borta. 

 

PROIECT NR.2/13  

Cu privire la scoaterea la licitație 

           În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1 și alin.(2), lit.d) din Legea nr. 436 – XVI din 28 

decembrie 2006 privind Administraţia Publică Locală, Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă expunerea la licitaţie pentru vînzarea-cumpărarea ”cu strigare” următoarele terenuri: 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515301320 cu suprafața de 0,2237 ha, prețul de expunere la licitație 

– 30 000 lei.  

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104444 cu suprafața de 0,2 ha, prețul de expunere la licitație –20 

000 lei.  
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- teren agricol cu nr. cadastral 55154061012 cu suprafața de 0,3768 ha, prețul de expunere la 

licitație – 20 000 lei.  

- teren agricol cu nr. cadastral 55155021021 cu suprafața de 0,0239 ha, prețul de expunere la 

licitație – 5000 lei.  

- teren agricol cu nr. cadastral 5515102105 cu suprafața de 0,2605 ha, prețul de expunere la licitație 

– 20 000 lei.  

 

2. Comisia de licitaţie va organiza licitaţia conform legislaţiei în vigoare. 

 

PROIECT NR.2/14 

Cu privire la determinarea și amenajarea locului 

de înhumare a cadavrelor animalelor (groapa Bekari) 

             

     În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2, lit.b) din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 cu privire 

la Administraţia Publică Locală, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se determină locul de lîngă gunoiștea din„Deal la Orheiu” ca fiind locul de înhumare a cadavrelor 

animalelor (groapa Bekari). 

2. Se pune în sarcina viceprimarului s.Costești, Andrei Țurcan, amenajarea gropii Bekari; 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică. 

 

PROIECT NR.2/15 

Cu privire la desfăşurarea acţiunilor de salubrizare a satului Costeşti 

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică 

Locală,în scopul organizării și desfășurării eficiente a acțiunilor de salubrizare și amenajare a localității în 

perioada 04 martie-31 mai 2019, în vederea lichisării gunoiștilor stiihnice formate și deșeurilor aruncate 

la întîmplare, pentru promovarea unui mod de viață sănătos, în temeiul art.9,10 al Legii nr.1515-XII din 

16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător, art.6 lit f,i,k al Legii nr.1347 din 09.10.1997 privind 

deșeurile,  

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se stabilește pentru toate instituțiile, organizațiile, întreprinderile, agenții economici, proprietarii 

de terenuri și locatarii s.Costești conform planului de acțiuni (se anexează) să participe la 

salubrizarea teritoriilor publice ori aflate în gestiune, precum și în sectoarele de reședință în 

perioada 04 martie – 31 martie 2019. 

2. Se desemnează responsabil pentru coordonarea lucrărilor de salubrizare dl Andrei Țurcan, 

viceprimarul s.Costești. 

3. Prezenta deczie se aduce la cunoștință publică. 

 

Anexă  

La Decizia nr.2/14 din 18.04.2019 
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Nr. Acțiunea Responsabil 

1.  Lichidarea gunoiștilor stiihnice Viceprimarul, locuitorii satului 

2.  Amenajarea spațiilor publice, adiacente gospodăriilor, 

instituțiilor, întreprinderilor, precum și văruitul bordurilor, 

săditul florilor și copacilor 

Conducătorii instituțiilor, 

întreprinderilor, gospodarii 

satului 

3.  Amenajarea fîntînilor, izvoarelor Viceprimarul, comunitatea, 

consilierii 

4.  Salubrizarea și amenajarea mormintelor și cimitirelor Locuitorii satului, viceprimarul 

5.  Determinarea și amenajarea gropii Bekari(loc de distrugere a 

cadavrelor animalelor) 

Viceprimarul, Specialist în 

reglementarea regimului funciar 

6.  Salubrizarea malurilor rîului Botna, pîraielor, rîpilor Viceprimarul, locuitorii și 

proprietarii din sectoarele 

respective 

7.  Preavizarea, preîntîmpinarea locatarilor din preajma rîului 

Botna să ridice toate bunurile personale de pe malul rîului și 

să salubrizare terenul 

Viceprimarul 

8.  Organizarea efectuării raidurilor de salubrizare și aplicarea 

amenzilor pentru încălcarea legislației 

 

Comisia administrativă, poliția 

9.  Amenajarea gunoiștii autorizate din Dealul Orheiului 

 

Viceprimarului 

10.  Amenajarea drumurilor locale Viceprimarul, comunitatrs 

11.  Amenajarea parcurilor și a altor spații de agrement în 

s.Costești 

Viceprimarul, consilieri 

 

 

PROIECT NR.2/16 

Cu privire la casarea unor mjloace fixe 

 
        În conformitate cu prevederile art.14 alin.1 a Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia Publică Locală,  pct. 6-10 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la 

mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, luînd act de nota informativă 

prezentată de dnul Țurcan Andrei, președintele comisiei de casare, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI 

        DECIDE: 

1. Se aprobă casarea bunurilor uzate raportate la  mijlocele fixe conform listei:. 

 

Nr. 
Instituția 

Denumirea 

bunului 

Nr.  

Unit 

Preţul 

total, lei 

Anul dării în 

exploatare 

Uzura calculată 

lei % 

1 Grădinița nr. 1 
Complet de 

mobilă 
1 863,00 

23.08.1990 863,00 100% 

2 Grădinița nr. 1 Paturi stocabile 24 8535,84 10.06.2008 4267,92 100% 
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3. Grădinița nr. 4 
Boiler electric vo 

80 LT 
1 1649,99 

31.08.2015 821,81 50% 

4. Grădinița nr. 4 
Pocket 28F 

(cazan) 
1 11625,00 

14.03.2011 11625,0 100% 

5. Grădinița nr. 4 Aragaz 2 1520,00 25.08.1996 1520,00 100% 

6. 
Primăria 

Costești 
Masina slefuit 1 979,00 

17.08.2014 979,00 100% 

7. 
Primăria 

Costești 
Masina slefuit 1 1513,00 

17.08.2014 1513,0 100% 

 

8. 

Amenajarea 

Teritoriului 

Perdea ghirlanda 

decoratiuni 

stradale 

4 5320,00 

 

21.12.2015 

 

3192,0 

 

60% 

9. 
Amenajarea 

Teritoriului 

Fulgi cu 

iluminare 
1 950,00 

21.12.2015 570,00 60% 

10. 
Amenajarea 

Teritoriului 

Luminite de 

sarbatoare 
2 9300,00 

21.12.2015 5580,0 60% 

11. 
Amenajarea 

Teritoriului 

Luminite ramura, 

alb 
1 11120,00 

21.12.2015 6672,0 60% 

12. 
Casa de 

cultura 
Banere 7 8050-00 

15.05.2018 - - 

13. 
Casa de 

cultura 

Baner 

1480*800mm 
22 4092-00 

15.05.2018 - - 

14. 
Casa de 

cultura 

Baner 

8500*800mm 
4 3772-00 

15.05.2018 - - 

15. 
Casa de 

cultura 

Baner 

4000*3000mm 
1 1800-00 

15.05.2018 - - 

16. 
Casa de 

cultura 

Baner 

5000*800mm 
1 880-00 

15.05.2018 - - 

 

2. Se desemnează responsabili de monitorizarea şi executarea prezentei decizii dl Ţurcan Andrei - 

președintele comisiei de casare și Gîlca Tatiana – specialist în contabilitate la primăria Costeşti. 

PROIECT NR.2/17 
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Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local 

În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 cu 

modificările ulterioare, art. 55, al. (5) di Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 

181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019. 

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se precizeaza planul la capitolul venituri si cheltuieli in suma de 300 mii lei la urmatoarele 

programe și subprograme : 

 La programul si subprogramul 6402 (dezvoltarea drumurilor )  

                    codul Eco 312120 suma de 300 mii lei pentru construcția str. Unirii  - sursa de acoperire  

                    din supravenituri cod Eco 371210 

 La programul și subprogramul 7503 ( aprovizionarea cu apa) 

Codul Eco 319230 suma de 1000 mii lei pentru constructia conductelor de canalizare, 

conform acordului aditional 1330 la contractul nr. 3/4357-5720 din 07.10.2016 si acordul 

aditional 1315 la contractul nr. 3/3864-5003 din 16.07.2015 incheiat cu Ministerul 

Mediului. 

2. Responsabil de examinarea prezentei decizii se desemnează Dna Perevoznic Diana – specialist 

la Primăria s.Costeşti. 

 

PROIECT NR.2/18.1 

Cu privire la casarea plantației pomicole 

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică 

Locală,legii viei și vinului nr.57 din 10.03.2006,  examinînd cererea depusă de către dl Șandrovschi 

Andrei despre necesitatea defrișării unor plantații pomicole , 

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se permite casarea (defrișarea) plantațiilor pomicole cu următoarele numere cadastrale: 

 5515512287, 5515512288, 5515512289, 55155512290, 55155512291, 55155512292, 

55155512293, 55155512294, 55155512295, 55155512296, 55155512297, 55155512298, 

55155512299, 55155512300, 55155512301, 55155512302, 55155512303, 55155512304. 

55155512305, 55155512306, 55155512307, 55155512308, 55155512309, 55155512310, 

55155512311, 55155512312, 55155512313, 55155512314, 55155512315, 55155512316, 

55155512317, 55155512318, 55155512319, 55155512320, 55155512321, 55155512322, 

55155512323, 55155512324, 55155512325, 55155512326, 55155512327, 55155512328, 

55155512329, 55155512330, 55155512331, 55155512332, 55155512333, 55155512334, 

55155512335, 55155512336, 55155512337, 55155512338, 55155512339, 55155512340. 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui specialist în reglementarea regimului 

funciar, Borta Fiodor. 
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PROIECT NR.2/18.2 

Cu privire la casarea plantației viticole si pomicole 

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică 

Locală,legii viei și vinului nr.57 din 10.03.2006,  examinînd cererea depusă de către dl Mereacre Tudor 

despre necesitatea defrișării unor plantații pomicole , 

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI 

DECIDE: 

3. Se permite casarea (defrișarea) plantațiilor pomicole si viticole cu următoarele numere cadastrale: 

 5515309239, 5515309240, 5515309241, 5515309242, 5515309243, 5515309245, 

5515309245, 5515309249, 5515309130, 5515309131, 5515309132, 5515309133, 

5515309134, 5515309167, 5515309321 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui specialist în reglementarea regimului 

funciar, Borta Fiodor. 

 

PROIECT NR.2/19 

Cu privire la reorganizarea unor instituții publice 

în conformitate cu art. 4, alin.(1) din Legea cu privire la descentralizarea administrativă, prevederile art. 

14, alin. 2, lit.h) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la Administrația Publică Locală, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă reorganizarea / fuziunea prin contopire a instituției „Biblioteca s. Costești” (org2-

05127)  cu instituția „Căminul Cultural s. Costești” (org2-05129) sub denumirea de: “Centrul 

cultural de tineret Costești”. 

2. Se expune unitățile de personal ale instituției “Centrului cultural de tineret Costești” în (anexa 1). 

3. Toate bunurile materiale trec de la balanța instituțiilor „Biblioteca” și „Căminul Cultural” la 

balanța instituției “Centrul cultural de tineret Costești”. 

4. Se anunță concurs la funcția de director al instituției “Centrului cultural de tineret Costești” 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina contabilului – șef, Grigoriță Zinovia. 

 

Anexa 1. 

Funcțiile și unitățile 

Nr. 

ord 

Funcția Unități Clasa de salarizare Codul funcției 

1 Director 1.0 78 F6002 

2 Acompaniator 2.0 39 F6051 

3 Conducător artistic 

Formațiune 

2.0 61 F6014 

4 Bibliotecar principal 1.0 45 F6048 



20 
 

5 Bibliotecar 1.0 36 F6056 

6 Femeie de serviciu 1.0 1 H6185 

7 Muncitor 1.0 1 H6185 

8 Paznic 1.5 7 H6184 

 Total unități 10.5   

 

PROIECT NR.2/20 

Cu privire la actualizarea planului strategic de dezvoltare  

a satului Costești pentru perioada 2019-2025 

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică Locală, 

în temeiul audierilor publice din 12 aprilie 2019,  

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă actualizarea planului strategic de dezvoltare a satului Costești pentru perioada 2019-2025 

(se anexează).  

2. Se desemnează dna Bivol Maria în calitate de persoană responsabilă de atragerea fondurilor interne și 

internaționale necesare pentru realizarea planului strategic de dezvoltare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează primarul satului Costești, dna Natalia 

Petrea. 

 

PROIECT NR.2/21 

Cu privire la modificarea/completarea unei decizii 

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică Locală, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI 

DECIDE: 

1. Se modifică pct.1 din Decizia nr.05/13 din 30 noiembrie 2018 “Cu privire la stabilirea străzilor 

pentru reparații în anul 2019”: 

 Se exclude sintagma „Strada Salcîmilor, Moldova, Alexandru cel Bun” și se înlocuiește 

cu sintagma „strada Decebal”. 

2. Se completează pct.2 din Decizia nr.05/13 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la stabilirea străzilor 

pentru reparații în anul 2019” conform tabelului: 

 

 

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează primarul satului Costești, dna Natalia 

Petrea. 

Nr.ord. Denumirea străzii Tipul de intervenție Lungimea 

1. Strada Ștefan Neaga - 

Tricolorul 

Categoria II 320 m 

2. Strada Andrieș - 

Furnicaru 2 

Categoria II 278 m 
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PROIECT NR.2/22 

Cu privire la delicvența juvenilă 

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  Publică Locală, 

în temeiul Notei informative prezentate de polițistul de sector Vasile Postică, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se ia act de informație cu privire la  delicvența juvenilă din satul Costești. 

2. Se recomandă colaboratorilor sectorului de poliție din s. Costești să mențină ordinea publică și 

să informeze mai des comunitatea despre rezultatele infracțiunilor care se intîmplă în sat. 
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