
                                                        
                                                         Consilierului 

                                                   Dlui (dnei)     ___________________

C O N V O C A R E 

La 15 februarie 2018 , ora 15.00 în sala de şedinţe a Primăriei se convoacă
şedinţa  ordinară  a Consiliului  sătesc.

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la corelarea  bugetului local Coloni a pe anul  2018 cu  bugetul  de statț
pentru anul 2018.

Raportor:pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

2.Cu privire  la  corelarea   bugetului  local  Coloni a  pe  anul   2018 cu   bugetulț
municipal  pentru anul 2018.
Raportor:pre edintele comisiei buget i  finan eș ș ț

3.Cu privire la atestarea i repartizarea  soldului disponibil.ș
Raportor:pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

4.Cu privire la instituirea statelor suplimentare de personal.
Raportor:pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

5.Cu privire la salarizarea angaja ilor de la cre a-grădini ă nr.24.ț ș ț
Raportor:pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

6.Cu privire la acordarea ajutorului material cetă enilor satului Coloni aț ț .
Raportor:pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

7.Cu privire la scutirea de plata  pentru între inerea copilului la grădini ă.ț ț
Raportor:pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

8.Cu privire la casarea mijlocului fix.
Raportor:pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

 9. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial  Chi inău al  Cancelariei  de Statș
privind reexaminarea i abrogarea  deciziei consiliului sătesc Coloni a nr.8/1 dinș ț
24.11.2017”Cu  privire  la  cererea  prealabilă  a  cet.Barburo  Mariana  i  Dariiș ș
Lilian”.
Raportor:C.Oleacu,secretar 

10.Cu   privire  la  desemnarea  reprezentantului  Consiliului  sătesc  Coloni a  înț
instan a de judecată.ț
Raportor:pre edintele comisiei juridiceș

11.Cu privire  la  cererea  cet.Stadni chi  Veaceslav  privind amplasarea  unei  sta iiț ț
pentru deservirea tehnicii agricole pe terenul cu numărul cadastral 0149202026.
Raportor:V.Braghi ,specialistș

12.Cu privire la cererea cet.Stanciu Dumitru i Stanciu Mihai privind modificareaș
categoriei de destina ie a terenului cu numărul cadastral 0149102086.ț



Raportor: V.Braghi ,specialistș

13.Cu  privire  la  cererea  cet.Stoleru  Aurelia  privind  modificarea  modului  de
folosin ă a terenului.ț
Raportor: V.Braghi ,specialistș

14.Cu  privire  la  cererea  cet.Rău  Sergiu  privind  stabilirea  terenului  aferent
construc iei cu numărul cadastral 0149206375.17.ț
Raportor: V.Braghi ,specialistș

15.Cu privire la amplasarea unei stîne pentru caprine i ovine.ș
Raportor: V.Braghi ,specialistș


