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DECIZIE Nr. 1/5 '
din 27 februarie 2020

Cu privire la derulares executdrii deciziilor

Consiliului local acloptate in trimestrul III ;i IV al anului 2019

in conformitate cu prevederile art".74, aln. 1, art. 30 al Legii nr.436-XYI din 28

decembrie 2006 privind administralia publica locald, cu modific[rile ulterioare, in scopul

transparenlei gi executarii in terrtien a deciziilor adoptate, examindnd nota informativdptezentatd

de primarul comunei Ivancea, avizul comisiei consultative de specialitate in problemele

a&ninistraliei publice qi drept, Consiliul comunal Ivancea DECIDE:

1. Se ia act Oe informalia privind derularea executdrii deciziilor Consiliului comunal Ivancea

adoptate in trimestrul III qi IV al anului 2019 (se anexeazd).

2. Autoritatea executivd a comunei Ivancea sd intensifice eforturile in vederea linerii sub control

gi execut6rii integrale a deciziilor Consiliului local qi sd prezinte informalii privind executarea

deciziilor la fiecare qedinfd ulterioard a coniliului comunal.

3. prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale

Ei poate fi atacatdin judecdtoria Orhei in termen de 30 de zile de la comunicare.

4. Controlul executdrii prevederilor prezentei decizir se pune in sarcina comisiei consultative de

specialitate in problemele administraliei publice 9i drept qi primarului comunei.

Preqedintele qedinlei

Semnat la data de

Ina GRECU

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului local AJreO Nadejda COVALI

05. 0 J-Ue,c



laDecizia consiliului

Informafie
privire la derularea executirii deciziilor Consiliului local adoptate in trim

ffiltt"l:,t-
Denumirea deciziei Executat Cauza

neexecu

tErii

Responsabili

de executare

30.08.20r9

03

3ll Cu privire la pregitirea institufiilor bugetare

sezonul rece2019-2020

312 Cu privire la audierea raporlului semianual

pentru anul 2019 privind executarea bugetului

local Ivancea.

313 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru

serviciile aferente serviciilor publice de

alimen(are cu apd si salubrizare

314. Cu privire la aprobarea tarifelor pentrl.

serviciile aferente serviciilor oublice de

alimentare cu apd si salubrizare

315 Cu priviie ia modificarea decizier

consiliului local nr. 213 din 18. 06. 2019 Cu

privire la alocarea mijloacelor financiare din

contul soldului de mijloace b[neEti constituit in

urma executdrii bugetului comunei Ivancea in

anul 2018

Executat

316 Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare

311 Cu privire la propunerea candidaturilor

membrilor Consiliului electoral de

circumscriotie comunald Ivancea

N. Covali,

secretar al

consiliului
local

318 Cu privire la propunerea candidaturilor

membrilor Birourilor electorale ale sectiilor de

votare

N. Covali,

secretar al

consiliului

local

319. Cu privire la aprobarea Programului de

activitate a Consiliului comunal Ivancea pentru

trimestrul lV al anului 20 19.

3ll0 Cu privire la derularea executdrii

deciziilor Consiliului local adontate in trimestrul

I si ll al anului 2019

27.09.2019

04

411 Cu privire la corelarea bugetului local

anul 2019

4/2 Cu privire la aprobarea cotelor impozitului

funciar pentru pdsune si finete oe anul 2019

413 Cu privire la acordarea indemnizatiei unice

alesilor locali la expirarea rnandatului

Primar

5/l Cu privire la modificarea bugetului local

ntru anul 2019

12.11.2019

06 (de

constituire

6ll Cu privire la Hotdrdrea Judecdtoriei Orhei

(sediul centru) privind validarea mandatelor

consilierilor in consiliul comunal Ivancea

Executat

612 Cu privire la inilierea constituirii
frac{iunilor, alianlelor', blocLrri lor

N. Covali,

secretar al

consiliului

local

613 Cu privire la ini{ierea constituirii comisiilor

consultative de soecialitate

N. Covali,

secretar al

consiliului

local

19.11.2019 7ll Cu privire la formarea unilor in bazd N. Covali,



07 de liste ale partidelor Ei blocurilor electorale

accese in Consiliul local

secretar al

consiliului
local

19. 712 Cu privire la formarea comisiilor de

specialitate in cadrul consiliului comunal

Ivancea

Executat N. Covali,

secretar al

consiliului
local

20. 11.t2.2019

08

311 Cu privire la stabilirea cotelor

impozitului pe bunurile imobiliare qi

impozitului funciar pentru anul 2020

n proces

de

executare a

Primar
{'

2l 812 Cu privire la aprobarea gi punerea in

aplicare a taxelor locale pentru anu-

2020

n proces

de

executare

Primar

22. 814 Cu privire aprobarea bugetului comunal

pentru anul 2020 in prima lecturd

n proces

de

executare

Primar

zJ. 8/5 Cu privire la modificarea bugetulu,

Dentru anul 2019

Executat Primar

24. 816 Cu privire 
", 

la incetarea mandatulut

viceorimarului

Executat Primar

25.

't
817 Cu privire la alegerea viceprimarului Nu

Executat

Primar

zo. 8/8 Cu privire la aprobarea ddrii de seam[

funciard

n proces

de

executare

Primar

27. 819 Cu privire la aprobarea Regulamentul

privind aprobarea numdrului-limitd al

autoturismelor de serviciu gi a parcursului-limitS

anual pentru un autoturism intru asigurarea

indeplinirii atribu{iilor de serviciu ale

autoritalilor administratiei publice locale

Ivancea gi permisiunea utiliz[rii autoturismului
proprietate privatd in scopul de serviciu

In proces

de

executare

Primar

28. 8t

lic

0 Cu privire [a constituirea comisiei de

tatie

Executat Primar

29. 8/1 I Cu privire la acceptarea primirii in

proprietate a bunului imobil

n proces

de

executare

Primar

30. 8ll2 Cu privire la scutirea de plata

lunard pentu intrelinerea copiilor in
institutiile prescolare pentru anul 2020

In proces

de

executare

Primar

JI 8113 Cu privire aprobarea bugetului local

Ivancea pentru anul 2020

n proces

de

executare

Primar

JZ. 8114 Cu privire la aprobarea planului de ac{iuni

de interes comunitar

In proces

de

executare

Primar

33. 8/15 Cu privire Ia desemnarea evaluatorului

performante I or profesionale

In proces

de

executare

Primar

34. 8/16 Cu privire la aprobarea programului de

acordare a concediilor de odihnd anuale oentru

anul2020

n proces

de

executare

Primar

35. 8/17 Despre aprobarea programului de activitate

a Consiliului comunal Ivancea oe anul 2020

In proces

de

executare

Primar

Primar Ochisor Boris


