










cod 
Denumirea 
institutiei; 

Nr. DENUMIREA cod SSS SUMA total d/o organizatio S3S4 
6 ECO 

atribuita,lei nal 

1 1 2 4 5 6 7 
1 1010000.00 

Donatii voluntare pentru 
,h~ j~ cheltuielile capitale din 

surse interne pentru 297 1000 144214 10 000,00 i,N'I 14>( 
institutiile bugetare Aparat cW .. t-1 Executival Transferuri capitale Primdriei s. primite cu destinatie Colonita, speciald f ntre bugetele cod locale de nivelul II si org.11193 297 1000 193120 1000000,00 

bugetele locale de nivelul 
I in cadrul unei unitdti 

administrativ-teritoriale 

Avand in vedere dispozitia primarului general nr.244-d din 23 martie 2017, 
In temeiul art.14(2) liter ,,n", art.19(4), art.81 al Legii Republicii Moldova nr.436- 
XVI din 28.12.2006 "Privind administratia publica locala", art.27 din Legea 
Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finantele publice locale", 
Consiliul satesc Colonita 
DECIDE: 

1. A modifica bugetul s. Colonita pentru anul 2017 dupa cum urmeaza 
- la venituri suma totala se majoreaza cu 1 010 000,00 

Cu privire la operarea de modificdri 
in partea de venituri si cheltuieli 
la bugetul s. Colonita pentru anul 2017 

Din 
DECIZIE Nr. 2- · 3 

-=r2011 

PECilYl>.JllIKAMOJl,LlOBA 
KOJIOllBI(Kll]I CEJihCKBB COBET 

MYmllJ,m:mB KHIUHH3Y 
DPHM3PHJI 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICIPIUL cm~INAU 
PR/MARIA 









Claudia Oleacu 

Presedintele sedintei 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului 

AU VOTAT: Pentru , impotriva - , s-au abtinut -. 

3.Primarul (dna Zaporojan Angela) ~i comisia buget, finante, economie si reforme 
vor asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

2.Contabilitatea centralizata (contabil-sef Glijin Olga) va efectua modificarile 
respective in bugetul s. Colonita pe anul 2017, conform prevederilor prezentei 
decizii. 

l .Se acorda ajutor material din contul mijloacelor Fondului de Rezerva, cetatenilor 
satului Colonita a cate 500.00 lei cetatenilor Crudu Natalia si Ababii Natalia iar 
cet. Ropot Violeta suma de 1 000,00 lei din s. Colonita 

Actionand in temeiul art.14(2) liter ,,n" .art.Sl al Legii Republicii Moldova 
nr .436-XVI din 28.12.2006 "Privind administratia publica locala", art.18 si 27 din 
Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finantele publice 
locale", in conformitate cu prevederile Regulamentului "Privind utilizarea 
mijloacelor Fondului de Rezerva al Primariei s. Colonita", aprobat prin Decizia 
Consiliului local nr.13/1 din 19.12.2007, luand in consideratie cererile cetatenilor 
Crudu Natalia, Ababii Natalia si Ropot Violeta din s.Colonita ,consiliul satesc 
Colonita , 

DECIDE: 

Cu privire la acordarea ajutorului 
material cetdtenilor s. Colonita" 

j- D in 

DEC I ZI E Nr. 

PECIIYEJIHKA MOJlnOBA 
KOJIOHHDJGIH CEJILCKIIH COBET 

MYHlf.Qm:m:U KHIIllf H3Y 
flPHM3PHH 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICIPIUL cm~INAU 
PRIMARJA 



Claudia Oleacu Secretar al Consiliului 

Presedintele sedintei 

AU VOTAT:Pent1u - , impotriva .; , s-au abtinut - 

2. Primarul (dna Zaporojan Angela) §i comisia urbanism, dezvoltare rurala si 
sustinerea micului business vor asigura controlul indeplinirii prevederilor 
prezentei decizii. 

1. A forma in cadrul sectorului cadastral 0149108 bun imobil-teren cu 
suprafata de 0.0747 ha, modul de folosinta (destinatia) pentru constructie 
adresa s. Colonita intravilan,proprietate a Administratiei Publice Locale. 

A vind in vedere cererea dlui Gornea Gheorghe privind formarea bunului 
imobil nnga terenul adiacent tercnului cu numarul cadastral 0149108337,ln 
conforitate cu art. 16-20 a Lcgii nr.354 din 28.10.2004 " Cu privire la formarea 
bunurilor imobile "in temeiul art.14, al.2, art.19(3) al Legii Republicii Moldova 
nr. nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administratia publics locala", Consiliul 
satesc Colonita, 
DECIDE: 

Cu privire la cererea lui Gornea G eorghe 
privind formarea bunului imobil . 

Nr. 

Din 

PECilYJ>JlllKA MO~OBA 
KOJIOHllIU\HH CEJILCKHH COBET 

MYHDI(HIIHH KHlliHH3Y 
IIPHM3PHJI 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICJPIUL cm~INAU 
PR/MARIA 











Oleacu Claudia Secretar al Consiliului 

AU VOTAT: pentru - impotriva - abtinut- 

Presedintele sedintei 

Contrasemnat: 

2.Comisia pentru buget.finante, economie ~i dezvoltare rurala va efectua con 
trolul executarii prevederilor prezentei decizii. 

I.Se stabileste de la 01.01.2017 cota fixa in marime de 0,3 din baza impozabila 
Pentru bunurile imobiliare cu a/ta destinatie decft cea locativa sau agricold 
, inclusiv exceptind garajele si terenurile pe care aces tea sint amplasate si 
loturile intovarasirilor pomicole cu sau fora construe/ii amplasate pe ele " 

A vind in vedere demersul specialistului in perceperea fiscala dna 
Ecaterina Tabacaru privind necesitatea operarii de modificari la anexa 
nr.2"Cotele impozitelor si taxelor locale,ce vor fl incasate in bugeul satului 
Colonita" la decizia Consiliului satesc 8/1 din 21.12.2016" Cu privire la apro 
barea bugetului satului Colonita pentru anul 2017 in lectura a doua" ,In baza 
art.280 al Codului Fiscal al Republicii Moldova.in temeiul art.14(3 ), art.19(3) 
ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publics locala, 
Consiliul satesc Colonita , 
DECIDE: 

Cu privire la operarea de modificari 
in decizia Consiliului satesc nr.811 
din 21.12. 2016 "Cu privire la apro 
barea bugetului satului Colonita 
pentru anul 2017 in Iectura a doua ". 

2017 ------ Din 

PROIECT D ECIZIE Nr .• /f'J 



Claudia Oleacu 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului 

Presedintele sedintei 

AU VOTAT: Pentru - , impotriva - , s-au abtinut - 

2.Primarul ( dna Zaporojan Angela ) si comisia urbanism, dezvoltare rurala si 
sustinerea micului business vor asigura controlul indeplinirii prevederilor 
prezentei decizii. 

l.Avind in vedere decizia consiliului satesc nr.7/10 din 18.11.2016 "Cu privire 
la modificarea planului geometric al terenului cu numarul cadastral 0149101100 
se (refuza) modificarea si actualizarea planului cadastral al terenului cu numarul 
cadastral 0149101100 prezentat de executorul judecatoresc, 

Examinind sornatia repetata a executorului judecatoresc Gutu Svetlana 
din 03.04.2017 prin care in scopul executarii Deciziei Curtii de Apel Chisinau 
din 22.10 2014 pentru semnarea contractului de vinzare-cumparare a terenului 
cu numarul cadastral 0149101100 primarul se obliga sa semneze dosarul tehnic 
actualizat a acestui teren ,dosarul tehnic actualizat prezentat.in temeiul art.55 
alin 4.1 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998,pct.108 
liter "d", 118 al Instructiunii art.14, art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 
28.12.2006 privind administratia publica locala, Consiliul satesc Colonita , 
DECIDE: 

Cu privire la somatia repetata din 03.04.2017 
a executorului judecatoresc Gu/u Svetlana 
privind semnarea dosarului tehnic actualizat 
al terenului cu numdrul cadastral 0149101100 

2017 ----- Din 

PROIECT D ECIZIE Nr .. fl 

PECIIYE~HKA MOJU(OBA 
KO~OHlll.J,KHH CEJlbCKHH 

CO BET 
MYHHQHilHH KHWHH3Y 

IIPHM3PHH 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC 
COLONITA 

MUNICIPIUL CHl~INAU 
PRIM ARIA 


