CONVOCARE

Consilierului
Dlui (dnei) ____________

La 7 aprilie 2015 , ora 15” în sala de şedinţe a Primăriei se convoacă şedinţa
ordinară a Consiliului sătesc.

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice din 16.03.2015 privind
vînzarea – cumpărarea a unor terenuri.
2.Cu privire la acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al s.Coloniţa.
3.Cu privire la operarea de modificări la anexa nr.2 a Deciziei Consiliului sătesc
nr.10/2 din 20.10.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului s.Coloniţa pentru anul
2015 în lectura a doua.
4.Cu privire la formarea bunului imobil.
5.Cu privire la expunerea la licitaţie a unor terenuri proprietate APL.
6.Cu privire la cererea cet.Ababii Vasile privind formarea bunului imobil şi
expunerea la licitaţie a terenului adiacent terenului proprietate privată.
6.Cu privire la cererea cet.Codreanu Vasile privind atribuirea unui teren pentru
amplasarea unei stupini.
8.Cu privire la cererea cet. Lefter Alexandru privind acceptul amenajării staţiei de
aşteptare a transportului public cu magazin pentru produse alimentare din material
uşor demontabil.
9.Cu privire la cererea familiei Borisenco privind atribuirea unui lot de teren
pentru construcţia individuală.
10.Cu privire la cererea repetată a cet.Vozian Olga privind construcţia unui depozit
pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149102520.
11.Cu privire la cererea repetată a cet.Ţărnă Alexandru privind reexaminarea
deciziei Consiliului sătesc 8/3 din 02.12.2014.
12.Cu privire la cererea repetată a cet Ţărnă Iulia privind expunerea la licitaţie
pentru arenda terenului cu numărul cadastral .
13.Cu privire la cererea cet .Costin Eugeniu privind prestarea serviciilor de taxi pe
teritoriul s.Coloniţa.

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 _____________
Cu privire la expunerea la licitaţie pentru
vînzarea – cumpărare a unor terenuri proprietate APL.

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
25.07.1997cu modificările ulterioare,prevederilor 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
proprietate a Administraţiei Publice Locale conform anexei:

terenurile

2.Primăria (primar dna Angela Zaporojan) va organiza licitaţia pentru
vînzarea – cumpărarea terenului conform legislaţiei în vigoare.
3. Primarul dna Angela Zaporojan şi Comisia juridică pentru probleme
umanitare şi protecţie socială a populaţiei vor asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru- ___ ,împotrivă – , abţinut - .

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa
La Decizia nr.
Din____________

Nr.d/o
lotului
expus
la
licitaţie

Denumirea
imobilului

Adresa cod
cadastral

Suprafaţa

Preţul
normativ

Preţul
iniţial
pentru
expunerea
la licitaţie

1.

Lot nr.009
Teren agricol

Extravilan
0,06 ha
0149101257

2422,10 lei 90 000lei

2.

Lot nr.010
Teren agricol

Extravilan
0,06 ha
0149101258

2422,10 lei 90 000lei

3.

Lot nr.011
Teren agricol

Extravilan
0,06 ha
0149101259

2422,10 lei

4.

Lot nr.020
Teren agricol

Extravilan
0,06 ha
0149101268

2422,10 lei 90 000lei

5.

Lot nr.039
Teren agricol

Extravilan
0,07 ha
0149101286

2825,78 lei 100.000 lei

Lot nr.040
Teren agricol

Extravilan
0,066 ha
0149101287

2664,30 lei 96 0000 lei

7.

Lot nr.041
Teren agricol

Extravilan
0,08 ha
0149101288

3229,46 lei 120 000 lei

8.

Lot nr.042
Teren agricol

Extravilan
0,06 ha
0149101289

2422,10 lei 90 000 lei

6.

Secretar al Consiliului

90 000lei

Claudia Oleacu

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 _____________
Cu privire la acordarea titlului
“Cetăţean de Onoare al s. Coloniţa “.

Examinînd demersul dnei Maria Iarmenco,consilier,avînd în vedere
propunerile şi avizul comisiilor urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului
business, juridică pentru problemele umanitare şi protecţie socială a populaţiei,în
temeiul art. 14,art.19(3)ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală „, art.5 al Statutului s.Coloniţa,aprobat prin decizia
Consiliului sătesc Coloniţa nr.1/1 din 29.02.2012 ,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Pentru aportul considerabil şi contribuţia personală la dezvoltarea satului
Coloniţa a acorda titlu de Cetăţean de Onoare al satului Coloniţa următoarelor
persoane:
1.Chirtoacă Dorin ,Primar General al municipiului Chişinău
2.Zaporojan Angela,primar al s .Coloniţa

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

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE Nr.____
Din ______________2015
Cu privire la cererea cet. Ababii Vasilie
privind formarea bunului imobil şi expunerea
la licitaţie a terenului adiacent terenului
proprietate privată
Avînd în vedere cererea cet.Ababii Vasilie privind formarea bunului imobil
şi expunerea la licitaţie a terenului adiacent terenului proprietate privată în temeiul
art.16-20 a Legii nr.354 di 28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile art.14,
19(3), 77 al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1. A forma în cadrul sectorului cadastral 0149108 bun imobil teren proprietate
APL modul de folosinţă (destinaţia) grădini, extravilan, suprafaţa-0,2510 ha
cu expunerea ulterioară la licitaţie.
2. Primarul d-na Zaporojan A. v-a asigura elaborarea dosarului cadastral şi
înregistrarea terenului la OCT Chişinău.

3. Primarul d-na Zaporojan A. şi Comisia Urbanism, Dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

, împotrivă - , s-au abţinut _________________
Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE Nr.____
Din ______________2015
Cu privire la cererea repetată a cet.
Ţărnă Alexandru privind reexaminarea
deciziei consiliului sătesc nr.8/3 din
02.12.2014
Avînd în vedere cererea repetată a cet.Ţărnă Alexandru privind
reexaminarea deciziei Consiliului sătesc nr.8/3 din 02.12.2014, avizul comisiei
urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business ,în temeiul art.14, 19(3),
77 al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1Se menţine decizia Consiliului sătesc Coloniţa nr.1/13 din 12.02.2015 privind
respingerea cererei prealabile a cet. Ţărnă Alexandru şi se menţine decizia
consiliului sătesc Coloniţa nr. 8/3 din 02.12.2014.
2.Primarul d-na Zaporojan A. şi Comisia Urbanism, Dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

, împotrivă - , s-au abţinut -

_________________
Claudia Oleacu

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 ___________ 2015
Cu privire la cererea repetată a GŢ „Ţărnă Iulia”
privind expunerea la licitaţie pentru
obţinerea dreptului de arendă a unor terenuri
proprietate APL.
Avînd în vedere cererea repetată a GŢ „Ţărnă Iulia”, 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 25.07.1997cu modificările
ulterioare,prevederilor 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 obţinerea dreptului de arendă a
terenurilor proprietate a Administraţiei Publice Locale conform anexei:
2.Primăria (primar dna Angela Zaporojan) va organiza licitaţia pentru
obţinerea dreptului de arendă terenului conform legislaţiei în vigoare.
3. Primarul dna Angela Zaporojan şi Comisia juridică pentru probleme
umanitare şi protecţie socială a populaţiei vor asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru- ,împotrivă – , abţinut - .
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa
La Decizia nr
Din 2015

Nr. Denumira
d/o imobilului

Adresa cod
cadastral

1.

Extravilan
2,5033ha 101053,
0149102252
84 lei

Lot nr.1
Teren
agricol

Secretar al Consiliului

Suprafaţ
a

Preţul Plata
normativ anuală
de
arendă

Preţul Terme
iniţial
n de
pentru arendă
expune
rea la
licitaţie

5% de la 5100lei 25 ani
preţul
normativ
-5052,70
lei

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE Nr.____
Din ______________2015
Cu privire la formarea bunurilor
imobile.
În scopul gestionării raţionale a terenurilor proprietate publică, avînd în
vedere schiţele de proiect elaborate de S.R.L. „Imobil Tera Grup”, în conformitate
cu art. 16-20 a Legii nr.354 din 28.10.2004 „Cu privire la formarea bunurilor
imobile” în temeiul art.14, 19(3), al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1. A forma în cadrul sectorului cadastral 0149106 bun imobil-teren cu
suprafaţa de 0,02 ha, modul de folosinţă (destinaţia) pentru construcţii,
adresa s. Coloniţa intravilan, proprietate APL cu expunerea ulterioară la
licitaţie.
2. A forma în cadrul sectorului cadastral 0149206 bun imobil-teren cu
suprafaţa de 0,1985 ha, modul de folosinţă (destinaţia) agricol-grădini,
adresa s. Coloniţa extravilan, proprietate APL.
3. A forma în cadrul sectorului cadastral 0149206 bun imobil-teren cu
suprafaţa de 0,2038 ha, modul de folosinţă (destinaţia) agricol-grădini,
adresa s. Coloniţa extravilan, proprietate APL.
4. Primarul d-na Zaporojan A. şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.

AU VOTAT: Pentru -

, împotrivă - , s-au abţinut -

Preşedintele şedinţei

_________________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE Nr.____
Din ______________2014
Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei
publice din 16.03.2015 privind vînzareacumpărarea unor terenuri.
În temeiul prevederilor Legii Republicii Moldova
nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind administraţia publică locală”,art.19(3),art.77(5) Consiliul
sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1.Se aprobă Procesul-verbal nr.1 din 16.03.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului agricol din extravilan cu suprafaţa
de0,06 ha,cod cadastral 0149101249 s.Coloniţa, mun.Chişinău la preţul de 87 000
lei adjudecat de cet.Dragomir Ion.
1.1. Se aprobă Procesul-verbal nr.2 din 16.03.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului agricol din extravilan cu suprafaţa
de0,06 ha,cod cadastral 0149101250 s.Coloniţa, mun.Chişinău la preţul de 87 000
lei adjudecat de cet.Dragomir Ion.
1.2.Se aprobă Procesul-verbal nr.3 din 16.03.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului agricol din extravilan cu suprafaţa
de0,06 ha,cod cadastral 0149101251 s.Coloniţa, mun.Chişinău la preţul de 87 000
lei adjudecat de cet.Burdujan Mihail.
1.3.Se aprobă Procesul-verbal nr.4 din 16.03.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului agricol din extravilan cu suprafaţa
de0,06 ha,cod cadastral 0149101252 s.Coloniţa, mun.Chişinău la preţul de 249 000
lei adjudecat de cet.Burdujan Mihail.
1.4.Se aprobă Procesul-verbal nr.5 din 16.03.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului agricol din extravilan cu suprafaţa
de0,0802 ha,cod cadastral 0149101253 s.Coloniţa, mun.Chişinău la preţul de
116 000 lei adjudecat de cet.Lucinschi Victor.
1.5.Se aprobă Procesul-verbal nr.6 din 16.03.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului agricol din extravilan cu suprafaţa
de0,080 ha,cod cadastral 0149101254 s.Coloniţa, mun.Chişinău la preţul de
152 000 lei adjudecat de cet.Mejevoi Alexei.

1.6.Se aprobă Procesul-verbal nr.7 din 16.03.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului agricol din extravilan cu suprafaţa
de0,0750 ha,cod cadastral 0149101256 s.Coloniţa, mun.Chişinău la preţul de
108 000 lei adjudecat de cet.Mejevoi Alexei.
2.Primăria (primar dna Angela Zaporojan)va încheia contractule de vînzarecumpărare a terenurilor nominalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.Primarul dna Angela Zaporojan şi comisia juridică vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru -

;, împotrivă- , abţinut - .

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

_________
Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE Nr.____
Din ______________2015
Cu privire la cererea cet.Vozian Olga
privind contrucţia unui depozit de păstrare
a inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149102520.
Avînd în vedere cererea cet.Vozian Olga privind construcţia unui depozit de
păstrare a inventarului agricol pe terenul cu nr. cadastral 0149102520, avizul
comisiilor urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business şi juridică
pentru problemele umanitare şi protecţie socială ,în temeiul art.14, 19(3), al Legii
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1.Se respinge cererea cet.Vozian Olga privind contrucţia unui depozit de
păstrare a inventarului agricol pe terenul cu nr. cadastral 0149102520.

2.Primarul d-na Zaporojan A. şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business va ţine cont de prevederile prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru - , împotrivă -, s-au abţinut - .

Preşedintele şedinţei

_________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE Nr.____
Din ______________2015

Cu privire la cererea cet.Iliev Nicolae
privind contrucţia unui depozit de păstrare
a producţiei agricole pe terenul cu numărul
cadastral 0149202004.

Avînd în vedere cererea cet.Iliev Nicolae privind contrucţia unui depozit de
păstrare a producţiei agricole pe terenul cu numărul cadastral 0149202004, schiţa
de proiect elaborată de către SRL„ARH-Concept Grup”, avizul comisiei urbanism,
dezvoltare rurală şi susţinerea micului business ,în temeiul art.14, 19(3), al Legii
Republicii Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1.Se acceptă cererea cet. Iliev Nicolae privind contrucţia unui depozit de
păstrare a producţiei agricole pe terenul cu nr. cadastral 0149202004, conform
schiţei de proiect elaborată de către SRL„ARH-Concept Grup”.
2.Beneficiarul va obţine în modul stabilit documentaţia prevăzută de legislaţie
pentru construcţie.
3.Primarul d-na Zaporojan A. şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru - , împotrivă - , s-au abţinut - .

Preşedintele şedinţei

_________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE Nr.____
Din ______________2015

Cu privire la cererea cet.Lefter Alexandru
privind amenajarea staţiei pentru transportul
public cu construcţia magazinului alimentar din
materiale uşor demontabile pe terenul cu
numărul cadastral ______________.

Avînd în vedere cererea cet.Lefter Alexandru privind amenajarea staţiei
pentru transportul public cu construcţia magazinului alimentar din materiale uşor
demontabile pe terenul cu numărul cadastral ___schiţa de proiect elaborată de către
SRL„ARH-Concept Grup”, avizul comisiei urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business ,în temeiul art.14, 19(3), al Legii Republicii
Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” ,
Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1.Se acceptă cererea cet. Lefter Alexandru privind amenajarea staţiei pentru
transportul public cu construcţia magazinului alimentar din materiale uşor
demontabile pe terenul cu numărul cadastral_______conform schiţei de proiect
elaborată de către SRL„ARH-Concept Grup”.
2.Beneficiarul va obţine în modul stabilit documentaţia prevăzută de legislaţie
pentru construcţie.
3.Primarul d-na Zaporojan A. şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru - , împotrivă - , s-au abţinut - .

Preşedintele şedinţei

_________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE Nr.____
Din ______________2015
Cu privire la operarea de modificari
la anexa nr.2 din decizia Consiliului
sătesc Colonita nr.10/2 din 20.12.2014
“Cu privire la aprobarea bugetului
s.Coloniţa pentru anul 2015 în a doua
lectură.”
Avînd în vedere informaţia specialistului în perceperea fiscală dma
E.Tăbăcaru, în conformitate cu Titlul VI al Codului Fiscal ,art.280
liter,,b’’art.6,12,20,27al
Legii
Republicii
Moldova
nr.397-XVdin
16.10.2003 ,,Privind finanţele publice locale ’’, în temeiul art. 14(2) liter,,n’’ , art.
19 (3), al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administraţia publică locală ’’ Consiliul
satesc Coloniţa

DECIDE :
1.Se operează modificări la anexa nr.2 la Deciziei Consiliului sătesc Coloniţa
Nr.10/2 din 20.12.2014 ,,Cu privire la aprobarea bugetului s.Coloniţa pe a.2015
în a doua lectură’’la compartimentul impozit pe bunurile imobiliare dupa cum
urmează;
1.1 la compartimentul ,,impozit pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît
cea agricolă ’’ cota impozitării ,,0,2’’ se substituie cu cota ,,0,1’’ din baza impozabila a bunurilor imobiliare.
1.2 la compartimentul ,,impozit pe bunurile imobiliare pentru garajele si terenurile pe care acestea sint amplasate’’cota impozitării se stabileşte ,,0,1’’ din baza
impozabilă a bunurilor imobiliare.
1.3 compartimentul ,,impozit pe bunurile imobiliare pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă ale agenţilor economici’’ cu cota de impozitare ,,0,2’’
din valoarea de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor cu destinaţie agricolă se exlude.
2.Primarul (dna A.Zaporojan) şi comisia Buget, Finanţe, Economie şi Reforme
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: PentruPreşedinte al şedinţei
Contrasemnat
Secretar al Consiliului

,împotrivă-

s-au abţinut-

Claudia Oleacu

