
         REPUBLICA  MOLDOVA 
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

D E C I Z I E  Nr.____
Din   __________2018

“Cu privire la corelarea bugetului local al
 s. Coloniţa pentru  anul  2018 cu 
bugetul de stat pentru anul 2018”

Având  în  vedere  prevederile  Legii  bugetului  de  stat  pentru  anul  2018  nr.289  din
15.12.2017, anexa nr.5 cu privire la precizarea sumelor transferurilor de la bugetul de stat la
bugetele  locale  pentru  anul  2018,  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”,
Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.A corela bugetul s. Coloniţa pentru anul 2018 cu bugetul de stat pentru anul 2018 după cum 
urmează:
- la venituri suma totală se majorează cu 200,0 mii lei - transferuri cu destinaţie specială (k6-
191220)
- la cheltuieli suma totală se majorează cu 200,0 mii lei – procurarea i instalarea terenurilor de ș
joacă ( k6-312110).

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

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

Preşedintele  al  şedinţei  _____________  

Contrasemnat :
Secretar al  Consiliului  Claudia  Oleacu



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

D E C I Z I E  Nr.____
Din   _________2018

“Cu privire la atestarea iș
repartizarea soldului disponibil”

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  repartizarea  mijloacelor  financiare  din  soldul  disponibil  la
01.01.2017 pentru a acoperi cheltuielile necesare instituţiilor publice pentru anul
2017, Consiliul sătesc Coloniţa

DECIDE:

1. Se atesta soldul fondului disponibil la 01.01.2018 în sumă de 417 916,65 lei.

2. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2018 pentru
necesităţile instituţiilor publice în anul 2018 conform anexei nr.1.

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

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

Preşedintele  al  şedinţei  _____________  
Contrasemnat :

 Secretar al  Consiliului  Claudia  Oleacu



    Anexa nr. 1    
la Decizia Consiliului satesc Colonita

nr___  din  _       2018 

ORG2 Cod
functiona

l

Cod
economic

Suma
( lei)

destinaţia

Aparatul 
primarului
11193

0620 222990 50 000.00 Pentru  lucrările  de  construc iaț
gardului de separare a gunoi teiș
de  terenul  privat  adiacent
gunoi teiș

0111 211200 55 900,00 Salariul  functiei  pentru  1  an:
jurist  0.5  un.,  arhitect  0,5  un.,
economist 0,5 un.

212100 13 000,00 Contribuţii  la  bugetul
asigurărilor de stat, 23%

212210 2 600,00 Primele  de  asigurare  medicală,
4,5 %

Total 121 500,00



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

D E C I Z I E  nr. ____
din ____________ 2018

Cu privir la instituirea statelor
suplimentare de personal.

În conformitate cu prevederile art.1(4) al Legii  Republicii  Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006”Privind administra ia publică locală”,art 7(2) al Legii nr.397-ț
XV  din  16  octombrie  2003  Privind  finan ele  publice  locale,Consiliul  sătescț
Coloni a,ț
DECIDE:

1.Se instituie pentru perioada 02.01-31.12.2018 următoarele unită i suplimentareț
de personal:
-arhitector – 0,5 unită i,ț
-jurist – 0,5 unită i,ț
-economist,specialist pentru achizi ii publice -0,5 unită i.ț ț

2.Primarul,dna  Angela  Zaporojan,va  asigura  angajarea  i  va  încheia  contracteș
individuale de muncă pentru func iile nominalizate.ț

3.Se  stabile te  sursa  de  acoperire  a  cheltuielilor  pentru  angajarea  statelorș
suplimentare mijloacele  fondului  disponibil la 01.01.2018.

4.Comisia buget i  finan e,economie i  reforme,va asigura controlul îndepliniriiș ț ș
prevederilor  prezentei  decizii.

Au votat: pentru-        ,împotrivă -    abţinut – .

Preşedintele şedinţei                                   ______________
                    
Contrasemnat:    
Secretar al  Consiliului                                   Claudia  Oleacu



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

D E C I Z I E  Nr.____
Din   ________________2018

Cu privire la salarizarea angaja ilorț
de la grădini a cresă nr.24ț

Având în vedere  denersul administra iei  institu iei de educa ie timpurie  ț ț ț ,
privind salarizarea suplimentară a 0,25 unită i de asistentă medicală i 0,5 unita iț ș ț
de metodist, în temeiul art.14, art.19, art.81 al Legii Republicii Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” Consiliului local

DECIDE:

1.Se aprobă pentru 2018 salarizarea  suplimentară a 0,25 unită i  de asistentăț
medicală i 0,5 unita i de metodist în limitele fondului de salarizare a institu iei,ș ț ț
începând cu data de 01.01.2018 până la finele anului bugetar 2018.

2.Primarul  (dna  Zaporojan  Angela)  şi  comisia  buget,  finanţe,  economie  şi
reforme 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

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

     D E C I Z I E  nr.           

Din   ________________2018

Cu privire la acordarea ajutorului
material cetăţenilor s. Coloniţa

În legătură cu cererile  cetă enilor s.  Coloni a privind acordarea ajutoruluiț ț
material, în temeiul art.14(2) litera „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 nr.13/1 din 19.12.2007, Consiliul s.Coloniţa 

DECIDE:

1.Se acordă ajutor material cet. Sacul an Lidiaț  în sumă de 500,00 lei i cet.ș
Purcel Tamara suma de 1 000,00 lei, din contul mijloacelor Fondului de Rezervă.

2.Contabilitatea  centralizată  (contabil-şef  Glijin  Olga)  va  efectua
modificările respective în bugetul s. Coloniţa pe anul 2018, conform prevederilor
prezentei decizii.

3.Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia buget, finanţe, economie şi
reforme 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
РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
 

     D E C I Z I E  nr.        

 Din   _____________2018

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”, având în
vedere  cererea  cetăţenei  Mazîlo  Viorica,  ărnă  Olesea,  Bogos  Maria,  RotariȚ
Galina,  Car în  Svetlana privind scutirea  de  plată  pentru  întreţinerea  copiilor  laț
grădiniţă  Consiliul local Coloniţa

DECIDE:

1. Se scute te cet. Mazîlo Viorica, ărnă Olesea, Bogos Maria, Rotari Galina,ș Ț
Car în Svetlana de plata pentru întreţinerea copiilor în mărime de 100 %ț
copii:
  Mazîlo  Lidia  i  Mazîlo  Ana  d.n.  17.05.2013  (pentru  perioadaș

01.01.2018-31.12.2018)
 ărnă Alexei d.n. 18.12.2012(pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)Ț
 Bogos Alina d.n. 05.06.2012 (pentru perioada 01.01.2018-31.08.2018)
 Bogos Dumitru d.n. 28.11.2014 (pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018)
 Rotari Diana d.n. 30.08.2011 (pentru perioada 01.01.2018-31.05.2018)
 Car în Marius d.n. 04.08.2012 (pentru perioada 01.01.2018-31.05.2018).ț

2. Contabilitatea  centralizată  (contabil-şef  Glijin  O.)  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    -      împotrivă   -     s-au  abţinut  -     
           
Preşedintele  al  şedinţei                                                        

Contrasemnat :

Secretar al  Consiliului                                    Claudia Oleacu



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

     D E C I Z I E  nr.       

  Din   _________    2018

Cu privire la casarea mijlocului fix.

În  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  privind  casarea  bunurilor
uzate raportate la  fondurile fixe,  aprobat prin HG nr.500 din 12.05.1998, art.4,
art.10, art.13, art.14, în temeiul art19(3) al Legii  Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliului local

DECIDE:

1. Se accepta casarea mijlocului fix, brad natural sădit în anul 2013.

2. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin Olga) va efectua modificările
respective  în  bugetul  s.  Coloniţa  pe  anul  2018,  conform  prevederilor
prezentei decizii.

3. Primarul  (dna  Zaporojan  Angela)  şi  comisia  buget,  finanţe,  economie  şi
reforme 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

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

D E C I Z I E  nr. ____
din ____________ 2018

Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial 
Chi inău al Cancelariei de Stat privind re-ș
examinarea i abrogarea  Deciziei Consiliu-ș
lui sătesc Coloni a nr.8/1 din 24.11.2017ț
”Cu privire la cererea  prealabilă a cet.Bar-
buro  Mariana i Darii Lilian”ș ș

Avînd în vedere  Notificarea Oficiului teritorial  Chi inău al Cancelariei deș
Stat nr. 1304/Out-11 din 03.01.2018 prin care  se  cere examinarea  notificării în
vederea  întreprinderii  măsurilor  privind  reexaminarea  i  abrogarea   Decizieiș
Consiliului sătesc Coloni a nr.8/1 din 24.11.2017 ”Cu privire la cererea prealabilăț
repetată a cet.Barburo  Mariana i Darii Lilian”,deoarece decizia nominalizată nu aș ș
întrunit numărul necesar de voturi, prevăzut de  art.19 alin.(4) al Legii  nr.436-XVI
din  28.12.2006“Privind  administraţia  publică  locală“În  temeiul  art.14(2),
art.19(3,4) al Legii  nr.436-XVI din  28.12.2006  “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul sătesc Coloni aț ,

DECIDE:

1.Se abrogă decizia  Consiliului sătesc Coloni a nr.8/1 din 24.11.2018ț ”Cu
privire la cererea prealabilă repetată a cet.Barburo  Mariana i Darii Lilian”.ș ș

2.Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia juridică pentru problemele
umanitare  i  protec ie  socială  a  popula iei  vor  asigura  controlul  îndepliniriiș ț ț
prevederilor  prezentei  decizii.

Au votat: pentru-        ,împotrivă -    abţinut – .

Preşedintele şedinţei                                   ______________
                    
Contrasemnat:    
Secretar al  Consiliului                                   Claudia  Oleacu



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

D E C I Z I E  nr. ____
din ____________ 2018

Cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului sătesc  Coloni a în instan a de ț ț
judecată.

În conformitate cu prevederile art.14(2) liter”w”,art.19(3) ale Legii nr.436-
XVI  din  28.12.2006”Privind  administra ia  publică  locală”,Consiliul  sătescț
Coloni a,ț
DECIDE:

1.Se desemnează reprezentant al Consiliului  sătesc în instan a de judecatăț
_____________.

2.Se  împuternice te  _______________   de  a  exercita  func iileș ț
reprezentantului  Consiliului  sătesc  Coloni a  în  sus inerea  proceselor  în  toateț ț
instan ele  de  judecată,dispunînd  în  acest  sens  de  toate  drepturile  acordate  deț
legisla ie;ț
- de a exercita în numele celor reprezentan i ac iunile procesuale stabilite în art.56ț ț
CPC;
- de a renun a total sau par ial la preten iile din ac iune,de a modifica temeiul iț ț ț ț ș
obiectul ac iunii,de a încheia tranzac ii de împăcare, de a ataca hotărîrea instan eiț ț ț
judecătore ti în instan ele ierarhic superioare i de a prezenta titlu executoriu spreș ț ș
urmărire.

Împuternicirile în cauză sunt valabile pînă la solu ionarea chestiunilor.ț

3.Dna Claudia Oleacu,secretar al consiliului va asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-,ab inu i-  ,împotrivă-    .ț ț

Pre edintele edin ei                                               ________ș ș ț

          Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                             Oleacu Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

      D E C I Z I E  nr.

din  __________ 2018

Cu privire la cererea cet.Stadni chi Veaceslavț
privind amplasarea unei sta ii  pentru deser-ț
virea tehnicii agricole  pe terenul cu numărul
cadastral 0149202026.

Examinînd cererea cet Stadni chi Veaceslav,extrasul din Registrul bunurilorț
imobile,schi a de proiect  elaborată  de ARH ”Concept Grup,,în conformitate cuț
art.36 CF ,pct.29 a Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din
25.10.2016 în temeiul art.14,alin.2,art.19(3) ale  Legii Republicii Moldova nr.436-
XVI  din  28.12.2006”Privind   Administra ia  Publică  Locală”,  consiliul  sătescț
Coloni a,ț
DECIDE:

1.Se acceptă cererea cet.Stadni chi Veaceslav privind amplasareea unei sta ii ț ț
pentru deservirea tehnicii agricole pe terenul cu numărul cadastral 0149202026 cu 
suprafa a de 0,1667 ha,conform schi ei de proiect.ț ț

2. Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia urbanism, dezvoltare rurală
şi  susţinerea  micului  business  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

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

D E C I Z I E  nr.  

din  __________ 2018

Cu privire la cererea cet.Stanciu Dumitru
i Stanciu  Mihai privind modificarea ca-ș

tegoriei de destina ie a terenului cu nu-ț
mărul cadastral 0149102086.

Examinînd cererea cet.Stanciu  Dumitru i Stanciu Mihai,planul geometric alș
terenului cu numărul cadastral 0149102086,materialele investiga iei pedologice dinț
elaborate de  Institutul de pedologie” Nicolae Dimo”,dosarul cadastral cu privire la
modificarea categoriei de destina ie a terenului cu numărul cadastral 0149102086ț
cu avizele corespunzătoare, în temeiul art.71 din  Codul Funciar, pct.27,28,30 a
Regulamentului   cu  privire  la  modul  de  transmitere,schimbare  a  destina iei  iț ș
schimbului  de  terenuri   aprobat  prin  Hotărîrea  Guvernului  nr.1170  din
25.10.2016,art.19(3) al  Legii  Republicii  Moldova  nr.436-XVI  din
28.12.2006”Privind  Administra ia Publică Locală”, consiliul sătesc Coloni a,ț ț
DECIDE:

1.Se acceptă schimbarea categoriei de destina ie a terenului cu numărului cadastralț
049102086 ,cu suprafa a de 0,21 ha din teren agricol în teren pentru construc ii înț ț
scopul construc iei unei construc ii cu func ii comasate.ș ț ț

2.A lua act   de faptul achitării  de către cet.Stanciu Dumitru i Staciu Mihai  aș
pierderilor  agricole în legătură cu excluderea din circuitul agricol al terenului cu
numărul cadastral 0149102086 cu suprafa a de 0,21 ha  în sumă de 131336lei 95ț
bani  calculate  în  conformitate  cu  dosarul   cadastral  cu  privire  la  modificarea
categoriei de destina ie.ț

3.Primarul  (dna  Zaporojan  Angela  )  şi  comisia  urbanism,  dezvoltare  rurală  şi
susţinerea  micului  business  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

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

   D E C I Z I E  nr.           

din  __________ 2018

Cu privire la cererea cet.Stoleru Aurelia privind
modificarea modului de folosin ă a terenului.ț

Examinînd  cererea  cet.Stoleru  Aurelia   cu  materialele  anexate  ,titlul  de
autentificare  a  dreptului  de inătorului  de  teren  nr.050232  din  15  mai  2002,înț
temeiul art.46 CF,art.504 CC,art,19(3) ale  Legii Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006”Privind  Administra ia Publică Locală”, consiliul sătesc Coloni a,ț ț
DECIDE:

1.Se  corectează  eroarea  admisă  la  perfectarea  titlului   de  proprietate  cu
numărul  019111239 ,eliberat la  30.12.2003 asupra terenului cu numărul cadastral
0149111239 cu suprafa a de 0,1029 ha pe numele cet.Stoleru Aurelia prin indicareaț
corectă a modului de folosin ă a terenului –grădini.ț

2.Se  solicită  Depertamentului   Cadastru  i  Agen ia  Servicii  Publice  săș ț
întroducă modificările corespunzătoare în Registrul Bunurilor Imobile.

3.Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea  micului  business  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

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

D  E C I Z I E   Nr. _____

Din   __________   2018

Cu privire la cererea cet.Rău Sergiu 
privind stabilirea terenului aferent 
construc iei cu numărul cadastralț
0149206375.17.

Examinînd  cererea  cet.Rău  Sergiu  prin  care  solicită  stabilirea  terenului
aferent al construc iei cu numărul cadastral 0149206.375.17, extrasul din Registrulț
bunurilor  imobile,planul geometric al terenului cu numărul cadastral 0149206.375,
schi a de plan elaborată de Imobil Terra Grup,avizul comisiei urbanism ,dezvoltareț
rurală i sus inerea  micului business,în temeiul pct.29(3) al  Regulamentului cuș ț
privire  la  vînzarea-cumpărarea  i  loca iunea  terenurilor  aferente  aprobat  prinș ț
Hotărîrea  Guvernului  nr.1428  din  16.12.2008  ,art.14(2),  art.19(3)  ale Legii
Republicii  Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ”Privind  administra ia  publicăț
locală”,consiliul sătesc Coloni a,ț
DECIDE:

1.Se  stabile te  din  contul  terenului  cu   numărul  cadastral  0149206375ș
suprafa a  terenului aferent construc iei cu numărul cadastral  0149206375.17 înț ț
mărime de 0,5727 ha.

2.Primarul dna Zaporojan Angela va  încheia cu proprietarul  construc ieiț
Rau Sergiu contracte de loca iune a terenului aferent stabilit în pct 1 al prezenteiț
decizii ,în conformitate legisla ia în vigoare.ț

3.Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea  micului  business  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
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     D E C I Z I E  nr.           

din  __________ 2018

Cu privire la amplasarea unei stîne
pentru caprine i ovine.ș

Examinînd cererea de inătorilor de caprine i ovine,schema de amplasare,înț ș
temeiul  art.14,alin.2  art.19(3)  ale  Legii  Republicii  Moldova  nr.436-XVI  din
28.12.2006”Privind  Administra ia Publică Locală”, consiliul sătesc Coloni a,ț ț
DECIDE:

1.Se  acceptă cererea de inătorilor la caprine i ovine  privind amplasareaț ș
unei stîne în sectorul  cadastral 0149102,conform schemei.

2.Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea  micului  business  vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor
prezentei  decizii.

Au votat: pentru-        ,împotrivă -    abţinut – .

Preşedintele şedinţei                                   ______________
                    
Contrasemnat:    
Secretar al  Consiliului                                   Claudia  Oleacu




