
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ___

Din _____________ 2012

“Cu    privire   la    operarea    unor    modificări
în  partea   de    cheltuieli    a    bugetului    local
pentru  anul  2012”

În  temeiul  art 14(2) liter „n” , art  19(4), art. 81 al  Legii  Republicii
Moldova  nr 436-XVI din 28.12.2006“Privind  administraţia publică  locală”,
art.  27 din  Legea  Republicii  Moldova  nr  397-XV  din 16.10.2003 “Privind
finanţele  publice  locale”, în  legătură  cu   operarea unor modificări în partea de
cheltuieli a bugetului local pe anul 2012. Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1 A efectua operarea de modificări în bugetul sătesc Coloniţa anul 2012,
pentru necesităţile instituţiei, conform anexei nr.1.

2 Contabilitatea centralizată (contabil-şef Prudnecionok Artiom) va efectua
modificările respective în bugetul s. Coloniţa pe anul 2012, conform
prevederilor prezentei decizii.

3. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  comisia  buget, finanţe, economie  şi
reforme vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT: Pentru - ,  împotrivă - ,  s-au  abţinut -

Preşedintele    şedinţei _____________

Contrasemnat :
Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu

http://colonita.eu


Anexa nr. 1

la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

nr.___  din ________2012

- A transfera suma de 2 100,00 lei de la articolul 111.01  ( grupa 0802087 ) la
art. 113.27  ( grupa 0603338) pentru procurarea contorului electric.

- A transfera suma de 600,00 lei de la articolul 111.01 ( grupa 0802087 ) la
art.111,01 ( grupa 0603338) pentru achitarea serviciului de instalare a contorului
electric.

- A transfera suma de:
~ 3100,00 lei de la articolul 111.01 ( grupa 0802087 ),
~ 950,0 lei de la articolul 111.02 ( grupa 0802087 )

la articolul 113,45 (grupa 1502179) pentru achitarea serviciilor de
topografie a apeductului de pe strada Valea Ungurului.

-A transfera suma de:
~ 2550,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802087 ),
~ 800,0 lei de la articolul 111.06 ( grupa 0802087 ),
~ 500,0 lei de la articolul 111.07 ( grupa 0802087 ),
~ 2200,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802087 ),
~ 2600,0 lei de la articolul 113,03 ( grupa 0802087 ),
~ 300,0 lei de la articolul 116,00 ( grupa 0802087 ),
~ 3600,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802089 ),
~ 100,0 lei de la articolul 111.06 ( grupa 0802089 ),
~ 5150,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802089 )

la articolul 113,17 (grupa 0102015), pentru achitarea serviciilor de spălare
a sistemei de încălzire din incinta liceului teoretic Gheorghe Ghimpu, grădiniţa
nr.24 şi centrul de sănătate din satul Coloniţa.

- A transfera suma de:
~ 200,0 lei de la articolul 113,03 ( grupa 0802087 ),
~ 25 000,0 lei de la articolul 113,17 ( grupa 0802087 ),
~ 1200,0 lei de la articolul 113,18 ( grupa 0802087 ),
~  3 600,0 lei de la articolul 113,30 ( grupa 0802087 )

la articolul 113,45 (grupa 1502179), pentru procurarea materialelor de
construcţie necesare renovării parcului din satul Coloniţa.

- A transfera suma de 30 000,0 lei de la articolul 111,01 ( grupa 0802089 ) la
articolul 113,45 (grupa 1502179), pentru repararea sistemului rutier din strada
Răsăritului.

- A transfera suma de:
~ 1 500,0 lei de la articolul 111,01  ( grupa 0802089 ),
~ 2000,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802089 )

la articolul 113,30 (grupa 0102015) pentru procurarea programului
contabil.

- Atransfera suma de 2 100,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802089 ) la
articolul 114,01 (grupa 0607073) pentru deplasări în interiorul ţării.

Secretar  al   Consiliului Claudia    Oleacu
Contabil-şef Prudnecionok  Artiom
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ___

Din _____________ 2012

„Cu  privire  la  acordarea  ajutorului
material  cetăţenilor s. Coloniţa”

Acţionînd  în  temeiul   art  14(2) liter „n” ,art 81 al  Legii  Republicii
Moldova nr  436-XVI din  28.12.2006  “Privind  administraţia  publică  locală” ,
art.  18 şi  27  din  Legea  Republicii  Moldova  nr  397-XV  din  16.10.2003
“Privind  finanţele  publice locale”, în  conformitate cu  prevederile
Regulamentului “Privind  utilizarea  mijloacelor  Fondului  de  Rezervă al
Primăriei s. Coloniţa”, aprobat  prin Decizia Consiliului  local  nr.13/1 din
19.12.2007,  luînd în consideraţie cererile cetăţenilor, Consiliul  sătesc  Coloniţa
DECIDE:

1. Se  acordă  ajutor  material  în  suma 1100.00 lei   din  contul  mijloacelor
Fondului  de  Rezervă  cetăţenilor s. Coloniţa conform anexei nr.1.

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef A. Prudnecionok)  va  efectua
modificările  respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2012, conform
prevederilor  prezentei  decizii.

3. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  Comisia  buget, finanţe, economie  şi  reforme
vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT: Pentru - ,  împotrivă - ,  s-au  abţinut -

Preşedintele şedinţei ___________________

Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu
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Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. ______   din  ____________
2012

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Prudnecionok Artiom

Nr. Numele,
prenumele

Anul
nasterii

Domiciliu Suma ,lei

1. Tabacari
Alexandru  Petru

300,0

2. Burlacu Maria 500,0

3. Lupu Maria 300,0

X Total X X 1100.00
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E nr.
Din  __________2012

Cu privire la aprobarea schiţei de amenajare a
sectorului  număr cadastral  0149108204.

Avînd  în vedere demersul  al parohului bisericii „Naşterea Maicii din
20.03.2012 şi demersul repetat  a unui grup de  cetăţeni din 09.10.2012 , examinînd
schiţa de proiect privind amenajarea sectorului cu nr. cadastral 0149108204, ,în
temeiul art.14 al.2 lit(o),art.19(3) a Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006 Consiliul sătesc  Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se aprobă schiţa de amenajare a sectorului cu nr.cadastral 0149108204 cu
suprafaţa de 0,2192,din microraionul de „306 case”şi se acceptă amplasarea în
cadrul sectorului nominalizat a unei capele şi complexului memorial.

2.Comisia urbanism dezvoltare rurală şi susţinerea micului bussines va asigura
controlul prezentei decizii.

Au votat: pentru- ,împotrivă- ,abţinut- .

Preşedintele şedinţei:
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului:     Oleacu Claudia
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ___

Din _____________   2012

Cu privire la iniţierea  parteneriatului
public privat.

Avînd în vedere demersul ÎM Carponi şi Mazîl SRL, schiţa de proiect
“Concept la complexul sportiv situat în satul Coloniţa “, în conformitate cu
art.15,25 ale Legii nr.179 din 10.07.2008 “Cu privire la parteneriatul  public- privat
“,în temeiul  art.14,19(3) ale Legii nr.436-XVI  privind administraţia publică locală
,Consiliul sătesc  Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se iniţiază procedura de organizare a parteneriatului public -privat  avînd
ca obiect crearea unui  complex sportiv situat în s.Coloniţa în baza terenului
sportiv existent.

2.Se constituie grupul de lucru responsabil de organizarea şi desfăşurarea
procedurii de selectare a parteneriatului public- privat  în următoarea componenţă:

1.Zaporojan Angela , primar,
2.Cheptene Ion , preşedintele comisiei urbanism şi dezvoltare rurală,
3.Ghimpu Lidia , preşedintele comisiei buget şi finanţe,
4.Ursu Grigore , preşedintele comisiei juridice ,
5.Luchian Igor , consilier,
6.Braghiş Vasile , jurist,
7.Reprezentantul Agenţiei Proprietăţii Publice

3.Comisiile de specialitate de pe lîngă Consiliu vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor  prezentei decizii.

AU VOTAT:pentru - , împotrivă - , abţinut- .

Preşedintele şedinţei                              _________
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                           C.Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ___

Din _____________ 2012

Cu privire la operarea unor modificări în  decizia
Consiliului  sătesc nr.6/11 din 14 septembrie 2012
„Cu privire la  formarea bunului imobil”.

Avînd în vedere notificarea Oficiului Teritorial a Cancelariei de Stat nr.468-
S/12 din 05.10.2012, în temeiul art.14,19(3) a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.Punctul 1 din decizia nr.6/11 di 14.09.2012 „Cu privire la formarea
bunului imobil” se modifică şi se  expune în următoarea redacţie:

A forma în cadrul sectorului cadastral nr.0149101-ÎP”Valea Mestecenilor”
bun imobil cu suprafaţa de 0,0205 ha,modul de folosinţă agricol,extravilan
proprietarea Administraţiei Publice Locale.

2.Primarul  A.Zaporojan şi Comisia urbanism şi dezvoltare rurală vor
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat:pentru- ,împotrivă- ,abţinut - .

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Claudia Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ___

Din _____________   2012

Cu privire la examinarea notificării Oficiului
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.
431-S/12 din 15.08.2012 privind modificarea/
abrogarea deciziei nr.4/9 din 11.07.2012.

Avînd în vedere Notificarea Oficiului Teritorial  Chişinău  al Cancelariei de
Stat  nr.431-S/12 din 15.08.2012 privind modificarea/abrogarea deciziei nr.4/9 din
11.07.2012 , dosarul tehnic al bunului imobil numărul cadastral 0149105091
înregistrat la OCT Chişinău la 11.07.2012 şi pornind de la faptul  modificării  la
30.07.2012 a suprafeţei terenului de la 8,8686 ha la 0,7113 ha prin Hotărîrea Curţii
de Apel Chişinău din 09.07.2012 ,în temeiul art.19(1) al Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 Privind administraţia publică locală,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se abrogă  decizia Consiliului sătesc Coloniţa nr.4/9 din 11.07.2012 “Cu
privire la expunerea la licitaţie pentru obţinerea dreptului de arendă a terenului cod
cadastral 0149105091 ,cu suprafaţa de 8,8686 ha , extravilan, modul de folosinţă
agricol ,pentru competiţii  sportive”.

2.Primarul dna Angela Zaporojan şi comisia juridică ,pentru problemele
umanitare şi protecţie socială  a populaţiei vor asigura controlul  îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - , îpotrivă - , abţinut- .

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                           Claudia Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ___

Din _____________   2012

Cu privire la formarea bunului  imobil  în sectorul
cadastral 0149111 cu suprafaţa de 0,0748 ha , modul
de folosinţă pentru construcţie,intravilan s.Coloniţa.

În scopul gestionării raţionale a patrimoniului Administraţiei Publice
Locale,pornind de la schiţa elaborată de SRL „Imobil Terra Grup” în temeiul
art.10,14,19,20 a Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 -XV din
28.10.2004,art.14,art.19(3) a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1. A forma în cadrul sectorului cadastral nr.0149111,bun imobil cu suprafaţa
0,0748 ha,modul de folosinţă pentru construcţie,adresa s.Coloniţa,intravilan,
proprietate a Administraţiei Publice Locale.

2.Primăria va asigura elaborarea dosarului cadastral şi va înregistra drepturile APL
asupra bunului imobil nou creat.

3.Primarul A.Zaporojan şi Comisia Urbanism şi Dezvoltare rurală vor asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat: pentru- ,împotrivă- ,abţinut- .

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Claudia Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC

COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. _____
Din ___________2012

Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pe
lîngă casa de locuit din str.Răsăritului,1cu
suprafaţa-0,1402 ha, cod cadastral-0149111197
cet.Ceban Vasile.”

Avînd în vedere cererea cet.Ceban Vasile privind vînzarea-cumpărarea
terenului de pe lîngă casa din strada Răsăritului 1,cu suprafaţa de 0,1402 ha,în baza
contractului de vînzare-cumpărare,din 05.06.2003,înregistrat cu numărul 3919
extrasului din Registrul bunurilor imobile ,planului geometric recepţionat de OCT
Chişinău la 18.08.2012, în conformitate cu art.4 alin10 al Legii nr.1308 din
20.07.1998 “Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului”,în temeiul art.19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, Privind
administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.Se acceptă vînzarea-cumpărarea terenului de pe lîngă casa din str.Răsăritului,1cu
suprafaţa de 0,1402 ha,cod cadastral-0149111197 cet.Ceban Vasile,la preţul
normativ 5659lei 62 bani(conform borderoului de calcul).

2.Primarul dna A.Zaporojan va încheia cu cumpărătorul în termenul stabilit
contractul de vînzare-cumpărare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.Primarul A.Zaporojan şi Comisia Urbanism şi Dezvoltare rurală vor asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat: pentru- ,împotrivă- ,abţinut- .

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Claudia Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ___

Din _____________   2012

Cu privire la completarea Deciziei  Consiliului
sătesc nr.1/16 din 29.02.2012 “Cu privire la
vînzarea – cumpărarea terenului adiacent cu
numărul  cadastral 0149106189 din strada
Tohatin ,s.Coloniţa.

Avînd în vedere dosarul tehnic cu planul cadastral  al sectorului  cu numărul
cadastral 0149106264 cu suprafaţa de 0,0105 ha recepţionat de OCT Chişinău la
11.06.2012,extrasul din registrul cadastral al deţinătorilor de teren din 30.08.2012
înregistrat la OCT Chişinău la 05.09.2012 , extrasul din registrul bunurilor
immobile 0149106264, în temeiul art.19(4) al Legii 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală,consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Punctul 1 al deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.1/6 din 29.02.2012 “Cu
privire la vînzarea – cumpărarea terenului adiacent sectorului cu numărul cadastral
0149106189 din str.Tohatin ,s.Coloniţa după cuvintele”cu suprafaţa de 0,0105 ha
se completează cu sintagma “ numărul cadastral  0149106264” şi se expune în
următoarea redacţie:
“Se acceptă SRL “Provera” vînzarea – cumpărarea sectorului de teren cu suprafaţa
de 0,0105 ha numărul cadastral 0149106264 , modul de folosinţă pentru
construcţie,adiacent sectorului  cu numărul cadastral 0149106189, proprietate
privată SRL Provera, la preţul normativ de 20345 lei 29 bani , conform borderoului
de calcul.

2.Primăria (primar dna Zaporojan Angela) şi comisia urbanism şi dezvoltare
rurală  şi susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei  decizii.

AU VOTAT: pentru- , împotrivă - , abţinut- .

Preşedintele şedinţei                              _________
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                           C.Oleacu
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