
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE  Nr._2/1
Din   15 februarie  2013

Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului sătesc
Coloniţa  nr.1/12 din 19.02.2010”Cu  privire la

vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului
construcţie „complex inginero-laboratoric”,cod
cadastral 0149101100 din s.Coloniţa ,str.Tohatin

nr.35, cu suprafaţa de 2,5558 ha - 50% din suprafaţa
totală -5,1116 ha ,cet.Darii Lilian.

Avînd în vedere  demersul unor consilieri,nerespectarea de către părţi a
prevederilor pct.2 a deciziei  nr.1/12 din 19.02.2010 ”Cu  privire la vînzarea –
cumpărarea terenului aferent imobilului construcţie „complex inginero-
laboratoric”,cod cadastral 0149101100 din s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu
suprafaţa de 2,5558 ha - 50% din suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Darii Lilian”
privind încheierea contractului  de vînzare – cumpărare  în termen de o lună  şi
respectiv neachitarea pînă la moment a costului terenului stabilit în borderoul de
calcul ,în conformitate cu p.25,26 ale Regulamentului  cu privire la vînzarea –
cumpărarea terenurilor aferente  aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1428 din
16.12.2008 , art.19(3)  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.1/12 din 19.02.2010”Cu
privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului construcţie „complex
inginero-laboratoric”,cod cadastral 0149101100 din s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35,
cu suprafaţa de 2,5558 ha - 50% din suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Darii Lilian.”

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 - 7    împotrivă- 0, abţinut- 3 .

Preşedintele şedinţei                                        Dîşliuc Iurie
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                     Oleacu Claudia
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DECIZIE  Nr._2/2
Din   15 februarie 2013

Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului sătesc
Coloniţa  nr.1/13 din 19.02.2010”Cu  privire la

vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului
construcţie „complex inginero-laboratoric”,cod
cadastral 0149101100.01 din s.Coloniţa ,str.Tohatin

nr.35, cu suprafaţa de 2,0446 ha ce constituie - 40%
in suprafaţa totală -5,1116 ha,cet.Barburoş Mariana.”.

Avînd în vedere  demersul unor consilieri,nerespectarea de către părţi a
prevederilor pct.2 a deciziei nr.1/13 din 19.02.2010 ”Cu  privire la vînzarea –
cumpărarea terenului aferent imobilului construcţie „complex inginero-
laboratoric”,cod cadastral 0149101100.01 din s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu
suprafaţa de 2,0446 ha - 40% din suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Barburoş Mariana
” privind încheierea contractului  de vînzare – cumpărare  în termen de o lună  şi
respectiv neachitarea pînă la moment a costului terenului stabilit în borderoul de
calcul ,în conformitate cu p.25,26 ale Regulamentului  cu privire la vînzarea –
cumpărarea terenurilor aferente  aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1428 din
16.12.2008 , art.19(3)  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.1/13 din 19.02.2010”Cu
privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului construcţie „complex
inginero-laboratoric”,cod cadastral 0149101100.01 din s.Coloniţa ,str.Tohatin
nr.35, cu suprafaţa de 2,0446 ha - 40% din suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Barburoş
Mariana”

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 - 7   împotrivă- 0 , abţinut-3  .

Preşedintele şedinţei                                        Dîşliuc Iurie
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                      Oleacu Claudia

http://colonita.eu


REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA
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DECIZIE  Nr.2/3
Din   15 februarie  2013

Cu privire la  cererea prealabilă a cetăţeanului Ceban
Vasile nr.C-20/13 din  28.01.2013 privind anularea deciziei
Consiliului sătesc Coloniţa  nr.8/12 din 20.12.2012.

Examinînd cererea prealabilă a cet.Ceban Vasile nr.20/13 din 28.01.2013
privind anularea deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.8/12 din 20.12.2012 şi
adoptarea  unei noi  decizii prin  care să- i fie transmis  în proprietate privată fără
plată terenul cu suprafaţa  de 0,12 ha din strada Răsăritului nr.1 ,iar terenul cu
suprafaţa de 0,0898 ha să-i fie transmis în proprietate prin vînzarea – cumpărarea
la preţ normativ ,examinînd înscrisurile ; contractul de vînzare – cumpărare nr.3919
din 05.06.2003  ,extrasul din registrul bunurilor imobile  0149111197, planul
geometric din 16.07.2012 ,extrasul din registrul bunurilor imobile  0149111271
în conformitate cu art.15 al Legii contenciosului administrativ nr.793 din
10.02.2000 ,în temeiul art.19(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se respinge cererea prealabilă a cetăţeanului Ceban Vasile nr.C-20/13 din
28.01.2013 privind anularea deciziei Consiliului sătesc Coloniţa  nr.8/12 din
20.12.2012 ca neîntemeiată.

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi  susţinerea micului business  va
asigura  controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii

AU VOTAT: pentru -10  , împotrivă - 0  , abţinut -0 .

Preşedintele şedinţei                                        Dîşliuc Iurie

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

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
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DECIZIE  Nr.2/4
Din   15 februarie  2013

Cu privire la expunerea la licitaţie pentru
vînzarea – cumpărarea  unor terenuri  pro-

prietate a Administraţiei Publice Locale.

În conformitate cu prevederile art.19(3) art.77(5) ale Legii nr.436-XVI  din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală, art.4 al Legii cu privire  la preţul
normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr.1308 – XIII din
25.07.1997,prevederile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere
,aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 ,Consiliul sătesc Coloniţa
,
DECIDE:

1.Se acceptă expunerea la licitaţie pentru vînzarea – cumpărarea unor
terenuri proprietate a Administraţiei Publice Locale (anexa nr.1)

2.Primăria (primar dna Zaporojan Angela ) va organiza licitaţia pentru
vînzarea – cumpărarea terenurilor , conform legislaţiei în vigoare.

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

AU VOTAT: pentru - 9  împotrivă- 0, abţinut- 1 .

Preşedintele şedinţei Dîşliuc Iurie

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                      Oleacu Claudia

http://colonita.eu


Anexa nr.1
La decizia nr.2/4
Din 15.02.2013

Nr.d/o Denumirea
lotului

Adresa
Cod
cadastral

Destinaţia
terenului

Suprafaţa Preţul
normativ

Preţul
stabilit
pentru
vînzare -
cumpărare

1. Lot nr.1
teren

0149102519
extravilan

agricol 0,0553 ha 2198 lei
02 bani 15.000 lei

2. Lot.nr.2
Teren

0149101245
Extravilan

agricol 0,0202 ha 827 lei
54 bani 15.000lei

Secretar al Consiliului                                 Claudia Oleacu
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DECIZIE  Nr._2/5

Din 15 februarie 2013

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 13/1 din 19.12.2007, luînd în
consideraţie cererile cetăţenilor, Consiliul s.Coloniţa
DECIDE:

1. Se acceptă efectuarea modificărilor în bugetul s.Coloniţa la grupa 2003213
art.113.45  fondul de rezervă conform anexei nr.1.

2. Se  acordă  ajutor  material  în  suma _10 900,00_ lei   din  contul  mijloacelor
Fondului  de  Rezervă cetăţenilor satului Coloniţa.(anexa nr.2)

3. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Mazîlu Stela ) va efectua modificările
respective în bugetul s. Coloniţa  pe anul 2013 ,conform prevederilor prezentei
decizii.

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

AU    VOTAT: Pentru -10 ,  împotrivă -0 ,  s-au  abţinut -0

Preşedintele şedinţei Iurie Dîşliuc
Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului Claudia    Oleacu

http://colonita.eu


Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. __2/5 din 15 februarie 2013

Denumitrea
instituţiei publice

articol februarie
iunie iulie august

(2003213)-
Fondurile de
rezerva ale
Administratiei
Publice Locale

113.45 +5 900 -3000 -2000 -900

Total +5 900 -3000 -2000 -900

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Mazîlu Stela

Denumitrea
instituţiei publice

articol Luna/Suma lei Luna/suma lei

Activitaţi şi
servicii neatribuite
la alte grupuri
principale
(2003213)

113.45 -10 900 (februarie)

Asigurarea şi
asistenţa socială
(1011131)

135.21 +10 900 (februarie)

Total -10 900 +10 900

http://colonita.eu


Anexa nr.2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. _2/5_ din 15 februarie 2013

Nr. Numele, prenumele Suma

1 Costin Eugeniu 10 000,00 lei

2. Şendrea Mina Trifanovici 300,00 lei

3. Mazîlu Nina Mihailov 300,00 lei

4. Chirtoacă Angela 300,00 lei

Total 10 900,00 lei

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Mazîlu Stela
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC

COLONIŢA
MUNICIPIUL  CHIŞINĂU

PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
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DECIZIA  nr.2/6
din   15 februarie 2013

Cu    privire   la scutirea  de  plată
pentru  întreţinerea  copilului  la  grădiniţă.

În  temeiul  art 14, 19, 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”,   avînd
în vedere  cererile angajaţilor la instituţia preşcolară din teritoriu:Balaur Natalia ,
Morari Valentina privind scutirea  de plată pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă
,Consiliul local Coloniţa
DECIDE:

1. Se scutesc cet. Balaur Natalia şi Morari Valentina de plata pentru întreţinerea
copiilor la grădiniţă  pe anul 2013 conform anexei nr.1

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef Mazîlu S.)  va  asigura  executarea
prevederilor  pct.1 al prezentei  Decizii.

3. Primarul (dna A.Zaporojan)  şi  comisia  Buget ,Finanţe, Economie  şi
Reforme    vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei
decizii.

AU    VOTAT: Pentru - 10     împotrivă - 0    s-au  abţinut - 0

Preşedintele  al  şedinţei                                                        Iurie Dîşliuc

Contrasemnat :

Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu

http://colonita.eu


Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. _2/6 din  15 februarie 2013

Nr. Numele, Prenumele copilului Anul naşterii Perioada scutită

1 Morari Daria 05.02.2009 3 luni

2. Balaur Emilian 12.01.2010 3 luni

Total 2 copii

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Mazîlu Stela
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DECIZIE  Nr.2/7
Din   15 februarie  2013

Cu privire  la organizarea serviciului
public pentru salubrizare şi încheierea
contractelor de prestare servicii.

Avînd în vedere propunerea primarului satului Coloniţa , avizele comisiilor
de specialitate,în temeiul art.14 alin.2 liter “h,g” ,art.19(3) ale Legii nr.436-XVI
din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală “,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se acceptă organizarea la autogestiune a serviciului public de gospodărie
comunală şi salubrizare a satului subordonat  Primăriei.

2.Se aprobă următoarele state de personal a serviciului public de gospodărie:
comunală şi salubrizare

- şef serviciu – 1 unitate;
- angajaţi (muncitori)- 3 unităţi

3.Primăria (primar Angela Zaporojan) prin intermediul serviciului de
salubrizare (Ababii Tudor) vor încheia cu locuitorii satului şi agenţii
economici contracte de prestare servicii privind evacuarea deşeurilor şi
prestarea altor servicii la tarifele stabilite  conform   deciziei Consiliului
sătesc.

4.Se stabileşte că ,plată pentru serviciile de salubrizare urmează a fi achitată
trimestrial prin intermediul specialistului Tăbăcaru Ecaterina.

5.Comisia urbanism,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business şi
comisia buget şi finanţe ,economie şi reforme vor asigura  controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU    VOTAT: Pentru -10 ,  împotrivă - 0 ,  s-au  abţinut - 0

Preşedintele şedinţei Dîşliuc Iurie
Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului Oleacu Claudia

http://colonita.eu

