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Total consilieri aleşi - 13, din ei prezenţi - 9.
Absenţi - 4 : (Iarmenco Maria,Ghimpu Lidia,Luchian Igor,Chepteni
motivaţi -2 , nemotivaţi -2 .

Ion

Invitaţi :

Braghiş Vasile , jurist ;
Prudnecionok A, contabil şef
Ghimp Zinaida, specialist RRF

Au asistat:

Mark Zweig administratorul firmei AVE ,Ungheni

A participat:

Zaporojan Angela, primar

Preşedintele şedinţei

Lupu Anatolie , consilier

Se desemnează dl Morgun Vitalie, consilier care va semna deciziile
Consiliului sătesc în cazul, în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitate
de a le semna , în conformitate cu prevederile art. 20(1) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006” Privind administraţia publică locală „.
ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la administrarea serviciilor publice de salubrizare a satului.
Raportor: Zaporojan Angela , primar
Prudnecionok Artiom , contabil- şef a propus de a include în ordinea de zi
chestiunea „Cu privire la operarea unor modificări în partea de venituri şi
cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012.”,
deoarece în anexa la decizia adoptată anterior sau comis unele erori şi anume
repartizarea veniturilor pe luni nu a fost corelată cu repartizarea cheltuielilor.

Pentru a include chestiunea propusă în ordinea de zi a şedinţei au votat - unanim.
9 consilieri.
ORDINEA DE ZI cu completări:
1.Cu privire la administrarea serviciilor publice de salubrizare a satului.
Raportor: Zaporojan Angela , primar
2.Cu privire la operarea unor modificări în partea de venituri şi cheltuieli a
bugetului local pentru anul 2012.
Raportor: Prudnecionok Artiom , contabil -şef
Pentru ordnea de zi s-a votat – unanim- 9 consilieri
1.S-A EXAMINAT:

Cu privire la administrarea serviciilor
publice de salubrizare a satului.

Zaporojan Angela ,primar .
La 8 august a fost efectuat un control la gunoişte de către Centrul de
Medicină Publică din municipiul Chişinău.În rezultatul controlului s-a constatat că
,la gunouşte nu este regulă ,În nota informativă a fost indicat şi un termen de 10
zile de a aduce în ordine gunoiştea .Pentru a face ordine sunt necesare tehnică
,mijloace financiare şi timp .Iar după 10 zile vom explica ce măsuri am întreprins,
ce s-a făcut. În cazul cînd nu s-a făcut nimic se vor aplica amenzi , vom fi
sancţionaţi.
A prezentat o informaţie succintă despre
problemele
care sunt,
neajunsurile,despre calitatea apei testată,situaţia în care se află gunoiştea satului –
antisanitară.Despre faptul că ,la adunarea satului dacă se va discuta chestiunea
despre salubrizarea satului , nu toată populaţia va fi curent cu condiţiile de dare
în administrare a serviciilor de de salubrizare,dar chestiunea în cauză a fost
examinată în toate comisiile de specialitate .La şedinţa Consiliului sătesc au fost
invitate mai multe firme care prestează servicii de salubrizare ca : AVE
Ungheni , ECO –Verde.
De la instituţiile piblice gunoiul va fi evacuat fără plată.Evacuarea gunoiului se va
începe cu evacuarea pe cîteva străzi (100 de contracte ) mai apoi se vor cuprinde
şi celelalte , dar pînă va fi cuprins tot teritoriul SRL AVE Ungheni va lucra cu
serviciul de salubrizare din teritoriu.
AU LUAT CUVÎNT:

Ursu Grigore, consilier

La gunoişte este un dezastru de nedescris,dacă nu o să încheiem un contract
atunci ne vor amenda permanent.

Mark Zweig,administratorul firmei
AVE Ungheni SRL
În cazul dacă se decide de a administra în comun cu SRL AVE se vor
începe şi lucrările .Nu este staţie de transfer şi gunoiul va fi colectat cu camioane
mici prin sat,se va depozita la gunoişte ,se va face staţie de reciclare ,carton ,sticlă
şi altele separat.La Coloniţa se va aduce gunoiul şi din satele vecine :Budeşti şi
Tohatzin.Se va face ordine la gunoişte ,vor fi paznici ,se va face şi drumul de
acces spre gunoişte.Primăria să ajute cu iluminatul drumului spre gunoişte ca să se
vadă cine aduce gunoi.Vor fi instalate tomberoane,gunoiul va fi selectat la
gunoişte,va fi angajată persoană care se va ocupa cu încheierea contractelor . La
toate procesele vor fi antrenate persoane din sat.Pentru a face ordine generală este
nevoie de circa un an pentru recuperaea cheltuielilor – 3 ani.După selectare
gunoiul va fi transportat la Ungheni.

În scopul asigurării eficiente a administrării serviciilor publice locale în
temeiul art.14 (2 ) liter “j” şi “ q”, art.19(3) ale Legii privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28.12.2006,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.Se acceptă administrarea şi colaborarea Primăriei Coloniţa cu Î.M. AVE
Ungheni SRL” în problemele de organizare a serviciilor de salubrizare a
localităţii .
2.Se aprobă tarifele lunare pentru serviciile de salubrizare pentru :
a) casă la sol – 20 lei de gospodărie,
b) apartament la bloc – 7 lei pentru persoană;
c)agenţii economici – în bază de contract individual în dependenţă de volum.
3.Primarul A.Zaporojan va încheiea contractul de colaborare pe un termen de 3
(trei) ani.
4.Comisia buget,finanţe,economie şi reforme va asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-9 ,,împotrivă- 0 ,abţinut- 0.

2.S-A EXAMINAT:

.

Cu privire la operarea unor modificări în
partea de venituri şi cheltuieli a bugetului
local pentru anul 2012.

Prudnecionok Artiom , contabil -şef

În anexa la decizia Consiliului nr.4/6 din 11 iulie 2012 nu au fost
planificate corect veniturile şi cheltuielile şi se propune de corectat pentru a
asigura corelarea veniturilor şi cheltuielilor la întreţinerea bazinului pe luni.

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. Se modifică repartizarea veniturilor şi cheltuielilor din Anexa nr.1 la Decizia
Consiliului sătesc Coloniţa nr. 4/6 din 11 iulie 2012, conform anexei la
prezenta decizie.
2 Contabilitatea centralizată (contabil-şef Prudnecionok Artiom) va efectua
modificările respective 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 -9, împotrivă -0 ,s-au abţinut - 0.

Preşedintele şedinţei

Lupu Anatolie

Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

Anexa
la Procesul - verbal nr.5
din 14.08.2012

LISTA
consilierilor prezenţi la şedinţa Consiliului local
din 14.08.2012
1.Bîzgu Ion
2.Ursu Grigore
3.Caraman Tatiana
4.Dîşliuc Iurie
5.Lupu Anatolie
6.Morgun Vitalie
7.Foiu Tatiana
8.Tabacari Vladimir
9.Ababii Mihail

Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

LISTA
consilierilor absenţi la şedinţa Consiliului local
din 14.08.2012
1 Iarmenco Maria
2. Cheptene Ion
3.Ghimpu Lidia
4.Luchian Igor
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

