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D I S P O Z I Ţ I E  Nr. 95-d

Din    14 decembrie 2012

Cu privire la convocarea Consiliului
sătesc Coloniţa în şedinţă  ordinară.

În temeiul art.16(1) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, primarul  s.Coloniţa ,

DISPUNE:

1.Se convoacă în şedinţă  ordinară  Consiliul sătesc  Coloniţa în ziua de 20
decembrie  2012 la ora 15” în sala de şedinţe a Primăriei.

2.Spre examinare se propune ordinea de zi  anexată.

3.Secretarul Consiliului sătesc  dna  C.Oleacu va aduce la cunoştinţa tuturor
consilierilor  data,ora şi programul de lucru al şedinţei.

Primar                      Zaporojan    Angela

http://colonita.eu


Anexa
a dispoziţia nr.95-d

Din 14.12.2012

ORDINEA  DE ZI:

1. Cu  privire la aprobarea  bugetului satului Coloniţa pentru anul 2013 în
prima  lectură.

Raportor: Prudnecionok Artiom ,contabil -şef
2. Cu privire la operarea unor   modificări în partea de cheltuieli a bugetului

satului pentru anul 2012.
Raportor: Prudnecionok Artiom ,contabil -şef

3. Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor satului Coloniţa
Raportor: Prudnecionok Artiom ,contabil -şef

4.Cu privire la Programul de activitate al Consiliului şi al Primăriei satului
Coloniţa pentru trimestrul I al anului 2013.

Raportor: Claudia Oleacu , secretar

5.Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului sătesc  nr.9/5 din
04  noiembrie 2011 „Cu privire la constituirea Comisiei Administrative.

Raportor: Zaporojan Angela , primar

6.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă
casa din strada A.Mateevici 39 cu suprafaţa de 0,1394 ha cet.Chiet Feodora.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

7 .Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

8.Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent obiectivului „Prisaca” cu
numărul cadastral  0149101240, cu suprafaţa de 1,8332 ha ,teren agricol extravilan.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

9.Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenului aferent construcţiei „Clădire
administrativă” ,cod cadastral 0149206474 ,cu suprafaţa de 0,3778 ha,modul de
folosinţă neproductiv.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

10.Cu privire  la vînzarea – cumpărarea terenului aferent construcţiei
„Grajd”.cod cadastral 0149206461 ,cu suprafaţa de 0,9067 ha,modul de folosinţă
agricol.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

11.Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent construcţiei
„Depozit”,cod cadastral 0149204295.01 cu suprafaţa de 0,7430 ha , modul de
folosinţă agricol.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist
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