




2. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului satesc Colonita nr.6/5 din 
11.08.2017 "Cu privire la expunerea la licitatie a unor terenuri proprietate 
a APL Colonita, conform anexei(22 de terenuri), , ' 

tr 8£~~.i;>~? 7 

1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului satesc nr.2/5 din 06.04.2017" 
Cu privire la demersul Directiei Generale Asistenta Sociala privnd 
transmiterea in comodat a unor incaperi in incinta Centrului de Sanatate 
Colonita." 
Raportor: Ghimp Dumitru, consilier 

ORDINEA DE ZI: 
conform cererii din 05.01.2018 

Se desemneaza dna Natalia Sendrea, consilier care va semna deciziile 
Consiliului satesc in cazul, in care presedintele sedintei se va afla in 
imposibilitate de a le semna, in conformitate cu prevederile art. 20( 1) din 
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind adrninistratia publics locala". 

Ghimpu Lidia, consilier Presedintele sedintei 

Cemei Nadejda 
Ghimp Viorel 
Ghimp Ion 
Vozjenicova A. 

Au asistat: 

Braghis Vasile, specialist RRF; Invitati : 

Sedinta este convocata la cererea din 05.01.2018 a unui grup din sapte consilieri. 

Total consilieri alesi - 13, din ei prezenti -7. Absenti: -5. 

I al fiedintei Consiliuluil 
sitesc Colonita. 

PROCES - VERBAL nr. 1 
Din 12 ianuarie 2018 
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5. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului satesc Colonita nr.8/12 din 
24.11.2017 "Cu privire la cererea cet.Negura Cristea privind modificarea 
categoriei de destinatie a terenului cu numatul cadastral 0149 03526". 
Raportor: Ababii Mihail, consilier fj{' ~t:l'lO.~ 

4. Cu privire la micsorarea platilor pentru salubrizare(evacuarea deseurilor) 
de la 35 lei la 25 lei pentru o gospodarie. 
Raportor: Caraman Vera, consilier 

Raportor: Sendrea Natalia, consilier 

3. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului satesc Colonita nr.8/3 din 
24.11.2017 cu privire la cererea cet.Jura P.,Ursu E privind expunerea la 
licitatie a terenului cu numarul cadastral 0149206378. 

' 

2. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului satesc Colonita nr.6/5 din 
11.08.2017 "Cu privire la expunerea la licitatie a unor terenuri proprietate 
a APL Colonita, conform anexei(22 de terenuri). 
Raportor: Ghimp Dumitru.consilier 

1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului satesc nr.2/5 din 06.04.2017" 
Cu privire la demersul Directiei Generale Asistenta Sociala privnd 
transmiterea In comodat a unor incaperi ill incinta Centrului de Sanatate 
Colonita." 
Raportor: Ghimp Dumitru, consilier 

ORDINEA DE ZI cu modiflcarile propuse: 

Pentru includerea in ordinea de zi a sedinteii a chestiunilor suplimentare au votat 
- 7 consilieri. 

Cu prtvire la abrogarea deciziei Consiliului sdtesc Colonita nr.414 din 
28.06.2017"Cuprivire la imputernicirea unui functionar din cadrul Prima- 
riei privind indeplinirea atributiilor secretarului consiliului sdtesc pe perioada 
concediului sau lipsei indelungate pe motive intemeiate. 

Ghimp Dumitru, consilier 
A solicitat prezentarea deciziei privind imputernicirea dlui V .. Braghis de a 
exercita atributiile secretartului pe perioada lipsei motivate a acesteia (secretar 
interimar). La prezentarea deciziei a propus de a include in ordinea de zi 
chestiunea data, deoarece exista mari neclaritati ce tine de secretarul interimar al 
consiliului satesc Colonita, uncle a fost un precedent al secretarului interimar 
referitor la sedinta din 15 decembrie 201 7: 

si introducerea chestinii, pentru ca sa fie o claritate intre membrii consiliului ~i 
functionarii publici, referitor prezentei dumnealor la serviciu si privind 
resposabilitatile ca functionari publici: 
Cu privire la constituirea comisiei de sanctionare a functionarilor publici 
din cadrul Primdriei s. Colonita. , 



"Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului 
satesc nr.215 din 06.04.2017"Cu privire la 

demersul Directiei Generate Aststenta So 
ciald privnd transmiterea in comodat a unor 
incaperi in incinta Centrului de Sanatate 

Colonita. " ."?;.(/ /1 ga~r1r- 

1. S-A EXAMINAT: 

Pe chestiunile nr.9, 11, 12 proiectele de decizii lipsesc. 

Au votat pentru ordinea de zi - 7 consilieri 

12.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului satesc Colonita nr. 4/4 din 
28.06.201 ?"Cu privire la imputemicirea unui functionar din cadrul 
Primariei privind indeplinirea atributiilor secretarului consiliului satesc pe 
perioada concediului sau lipsei indelungate pe motive intemeiate. 
Raportor: Ghimp Dumitru, consilier 

11. Cu privire la constituirea comisiei de sanctionare a functionarilor publici 
din cadrul Primariei s.Colonita, 

Raportor: Caraman Vera, consilier 

IO.Cu privire la obligarea Primariei s. Colonita de a efectua achizitiile 
publice prin intermediul sistemelor de achizitii publice electronice - 
Mtender ~i Etender 

Raportor: Caraman Vera, consilier 

9. Cu privire la raportul de activitate a juristului Primariei, inginerului 
funciar, secretarul interimar al Consiliului - functii detinute de catre 
Vasile Braghis pe durata activitatii acestuia in aceste functii." 
Raportor: Ghimpu Lidia, consilier 

8. Cu privire la expertizarea tehnica ~i financiara a luncii raului, inclusiv 
crearea unei comisii in componenta a 13 consilieri, a delega comisia 
aleasa cu dreptul de a solicita expertize, controale cu privire la alocarea 
surselor financiare licitatiilor petrecute si executate la acest obiectiv. 
Raportor: Foiu Tatiana, consilier 

7. Cu privire la includerea masivelor cu numarul cadastral 0149104 si , 
0149113 cu destinatia gradini in conformitate cu art. 39 CF RM si 
conform deciziei nr.4/2 din 14.04.2011 in intravilanul satului Colonita in . 
raza Planului General Urbanistic al satului Colonita, cu ulterioara 
modificare a Planului General Urbanistic". 
Raportor: Ghimp Dumitru, consilier 

6. Cu privire la excluderea terenurilor agricole (cote de teren echivalent 
conform art.12 CF RM) din intravilanul satului Colonita, 
Raportor: Ghimpu Lidia, consilier 



Au votat pentru: 
1. Ababii Mihail 
2. Caraman Vera 
3. F oiu Tatiana 
4. Gurulea Zinaida 
5. Ghimp Dumitru 
6. Ghimpu Lidia 
7. Sendrea Natalia 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti- 0, impotriva-O. 

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

1. Se abroga decizia Consiliului satesc Colonita nr.2/5 din 06.04.2017 "Cu 
privire la demersul Directiei Generale Asistenta Sociala privind 
transmiterea in comodat a unor incaperi din incinta cladirii Centrului de 
Sanatate Colonita." 

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
adrninistratia publica locala", Consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

Sa adoptam o decizie in favoarea cetatenilor, dar nu in favoarea agentilor 
economici, ca cetatenii nostri sa poata face investigatiile si perfuziile pe loc. 

Caraman Vera, consilier 

Noi am propus atunci sa se repare si subsolul. 

Foiu Tatiana, consilier 

Oamenii gravi se vor trata in spitale in stationar.iar ceilalti la sector. Trebuie de 
reparat si subsolul. 

Guru/ea Zinaida, consilier AU LUAT CUVINTUL: 

Ghimp Dumitru, consilier 
A exprimat dezacordul referitor la transmiterea in comodat a unor incaperi din 
incinta Centrului de Sanatate Colonita, Nu suntem de acord cu faptul, ca sa fie 
pentru casa de batrini, fiind o actiune absurda, Propune de renovat etajul II ca 
cetatenii sa primeasca tratament si perfuzii pe loc, motivand ca oamenii din sat 
nu sunt de acord de a transmite etajul II in comodat pe un termen de 20 ani. Se 
intreaba cine a facut o consultatre publica la darea in comodat al etajului II? 



In temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
administratia publica locala" ,consiliul satesc Colonita, -> .. L 

. kj~. Gff~1 ---- 

Foiu Tatiana 
A solicitat expunerea parerii Dlui V. Braghis referitor la chestiunea data de ce 
nu a fost contrasemnata de catre dumnealui fiind in calitatea de secretar 
interimar al CS Colonita, 

Vasile Braghis, specialist RRC 
Decizia prezentata la consiliul trecut continea multe inexactitati, neconformitati, 
deci ea nu putea fl contrasemnata. 

Lidia Ghimpu, consilier 
Die Braghis Dvs ca jurist si ca secretar interimar ati avut tot dreptul sa redactati 
proiectul de decizie, si sa faceti ca decizia sa fie legala din punct de vedere 
juridic. 

Vasile Braghis, specialist RRC 
Ona Presedinte eu nu pot redacta, reschimba decizia adoptata de catre consiliu. 

Mihai Ababii, consilier 
Ole Braghis daca ati considerat ca decizi data nu este legala, de ce nu ati 
contrasenat-o ~i pe marginea legalitatii acestei decizii sa se expuna cancelaria de 
stat. 

Vasile Braghis, specialist RRC 
M-am folosit de dreptul care mi-I acorda legea. 
ln urma multiplelor discutii s-a supus votarii proiectul de dezizie: 

Vreau sa-mi cer scuze de la cetatenii satului caci am votat acea decizie cu 
gandul ca la primarie nu sunt bani, pentru a face lucruri frumoase, dar pe parcurs 
sau produs multe lucruri si am fost sfidati stiind care este fondul de rezerva 
astazi. Ne intrebam de ce toate terenulile cu destinatie gradini nu au fost 
introduse in intravilanul satului, insa au fost introduse terenuri cu destinatie 
agricola, iar pentru aceasta sunt vinoveti consilierii? Recunosc ca am comis o 
greseala votand acea decizie. Consider ca pamnturile buneiilor, parintilor nostri 
nu mai trebuie vandute. Plus la toate, orice bucata de teren, fasie de pamant 
trebuie neaparat vandut, vandut.; Cred ca aici am co mis o greseala votand 
decizia nr.6/5 din 11.08.2017. 

Guru/ea Zinaida, consilier AU LUAT CUVINTUL: 

A prezentat o informatie despre atribuirea pe gratis a loturilor pentru constructie, 
la cererea unui grup de cetateni, Familiile tinere nu au posibilitate sa procure 
loturi de peste 5 mii euro pentru un lot. Familiile cu 2 copii sa aiba posibilitate 
de a primi loturi gratis.Va fi constituita o comisie si un regulament pentru 
atribuirea loturilor, oamenii au muncit in teritoriu si nepotii lor sa primeasca 
loturi gratis. Am discutat cu tinerii ~i cu alte primarii. Cu ce motivam noi 
tinerele familii ca sa nu piece peste hotare? 

Ghimp Dumitru, consilier 

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului 
satesc Colonita nr.615 din 11.08.2017"Cu privire 
la expunerea la licitatie a unor terenuri proprietate 
a APL Colonita (22 de terenuri). 

2.S-A EXAMINAT: 



Referitor la licitatii. A fost anuntata licitatia? Cu cit timp inainte se anunta 
comisia de Iicitatie? De ce nu au fost anuntati membrii comisiei de licitatie 
despre licitatia din decembrie? De ce nu a fost publicat anuntul despre licitatie 
pe site site-ul si pe panou, ca sa nu cunoasca nimeni despre licitatie? 
Braghis Vasile, specialist 

Ghimp Dumitru, consilier AU LUAT cuviNTUL: 

Sendrea Natalia,consilier 
In privinta deciziei nr.8/3 din 24.11.2017 cu privire la cererea cet.Jura P.,Ursu E 
privind expunerea la licitatie a terenului cu numarul cadastral 0149206378, deti 
nem o decizie din anu 2000 si schema lotului. 
A dat citire textului deciziei din anul 2000. Reesind din decizia adoptata in anul 
2000 trebuie de abroat pentru ca terenul expus la licitatie face parte din fondul 
de rezerva, A propus a se accepta efectuarea lucrarilor pentru proiectarea 
terenului pentru constructia individuala. Decizia nr. 8/3 din 24.11.2017 cu 
privire la cererea cet. Jura P., Ursu E. privind expunerea la licitatie a terenului cu 
numarul cadastral 0149206378 trebuie de abrogat ~1 de atribuit terenul cu 
suprafata de 0,55 ha pentru constructia individuala. 

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului 
satesc Colonita nr. 813 din 24.11.2017 cu 
privire la cererea cet.Jura P., Ursu E pri 
vind expunerea la licitatie a terenului cu 
numarul cadastral 0149206378. 

3. S-A EXAMINAT: 

l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5.Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7.~endrea Natalia 

Au votat pentru: 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti-0, impotriva-O. 

2. Primarul dna Zaporojan Angela ~i comisia urbanism, dezvoltare rurala 
sustinerea micului business vor asigura controlul Indeplinirii prevederilor 
prezentei decizi i. 

1. Se abroga decizia Consiliului local Colonita nr.6/5 din 11.08.2017 "Cu 
privire la expunerea la licitatie a unor terenuri proprietate a APL Colonita 
conform anexei (22 loturi). 

DECIDE: 



Foiu Tatiana, consilier AU LUAT cuviNTUL: 

Caraman Vera, consilier 
S-a subinteles ca cetatenii sunt indignati deoarece prestarea serviiciilor de 
salubrizare nu sunt calitative, Banii nu au ajuns in buget de la agentii economici 
ce au avut contracte incheiate cu primaria satului Colonita, si acesti bani nu au 
fost atestati de catre contabilitate si acest fapt este o faradelege, consideram ca e 
necesar de a micsora taxa de la 35 de lei la 25 lei pentru o gospodarie. 
Cand lucra dna Vera Mazilu se ducea cu contractele odata cu tractorul cind 
strangea gunoiul ~i pe loc incheia si contractul. Sa se evacuieze gunoiul conform 
graficului, sa se respecte graficul. Ne vom clarifica cu milionul unde s-a dus. 

Cu privire la micsorarea platilor pentru 
Salubrizare (evacuarea deseurilor) de la 
35 lei la 25 lei pentru o gospodarie. 

3.S-A EXAMINAT: 

AU VOTAT: pentru- 7, abtinuti-O , impotriva-O. 
Au votat pentru: 
l .Ababii Mihail 
2. Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5.Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7 .Sendrea Natalia 

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

1. Se abroga decizia Consiliului satesc Colonita 8/3 din 24.11.2017" 
Cu privire la cererea cet.Jura P.,Ursu E. privind expunerea la licitatie 
a terenului cu numarul cadastral 0149206378." 

in temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administratia 
publica locala", consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

A vem deja adoptata o decizie din anul 2000, ~i o vom abroga decizia 
consiliului satesc nr. 8/3 din 24.11.2017 ,,Cu privire la cererea cet.Jura P., Ursu 
E. privind expunerea la licitatie a terenului cu numarul cadastral O 149206378" . 

A explicat prevederile Regulamentului nr.136 si a adus la cunostinta ca, anuntul 
privind expunerea la licitatie a acestui teren a fost publicat in Monitorul Oficial 
si despre licitatie a fost informat ~i solicitantul Jura Petru, nu a fost depisa ruci 
o cerere de participare la licitatie, deaceia licitatia nu a avut Ioc. 
Ghimpu Lidia, consilier 



Chestiunea in cauza nu a fost examinata in cadrul comisiei urbanism, dezvoltare 
rurala ~i sustinerea micului business, dar la cea juridica. Consilirii n-au fost 
familiarizati cu materialele dosarului depus de ~e~~ ce are 

Ababii Mihail, consilier 

Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului 
siitesc Colonita nr.8112 din 24.ll.2017"Cu 
privire la cererea cet. Negura Cristea privind 
modificarea categoriei de destinatie a tere 
nului cu numdrul cadastral 0149103526" 

5.S-A EXAMINA T: 

l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5.Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7 .Sendrea Natalia 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti-0, impotriva-O. 
Au votat pentru: 

3. Primarul dna Zaporojan Angela si comisia buget si finante vor asigura 
controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

2. Se micsoreaza plata pentru serviciile de salubrizare( evacuarea deseurilor) 
de la 35 lei la 25 lei pentru o gospodarie asa cum a fost anterior. 

1. Se abroga decizia Consiliului satesc Colonita nr.6/6 din 11.08.2017 "Cu 
privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile de salubrizare ''. 

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
administratia publica locala", consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

Caraman Vera, consilier 
Trebuie tehnica pentru transportarea gunoiului, tractor, ume, tehnica speciala. 

Ghimp Dumitru, consilier 
Se aduce gunoiul in sat cu diferite boli, se pling oamenii ca, sa nu se 
imbolnaveasca copiii lor de la acest gunoi adus. Tractorul se mai strica cind se 
incarca tare. 
Yorn verifica unde s-a dus milionul, unde s-au dus bani. 

A propus de micsorat de la 35 de lei la 25 de lei pentru o gospodarie. 
Persoana responsabila sa nu stee pe scaun dar sa se duca prin sat si sa incheie 
contracte cu fiecare gospodarie. 



6. S-A EXAMINAT: Cu privire la excluderea terenurilor agricole 
(cotele de teren echivalent conform art.12 
CF RM) din tntravilanul satului Colonita. 

c&8£~ 
Ghimpu Lidia, consilier 

A prezentat mapa comisiei urbanism, dezvoltare rurala si sustinerea micului 
business si procesul verbal al comisiei la care a fost examinata chestiunea in 
cauza, scris de secretarul comisiei dna Sendrea Natalia. Toate materialele din 
dosar au fost anexate la procesul - verbal al sedintei ~i dosarul si atunci ~i la 
moment este in primarie. S-a prezentat mapa cu dosarul respectiv dupa 
adoptarea deciziei 

Braghis Vasile, specialist RRF AU LUAT CUViNTUL: 

Au votat pentru: 
l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3 .F oiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5.Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7.$endrea Natalia 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti- 0, impotriva-O. 

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

1. Se abroga decizia Consiliului satesc Colonita nr.8/12 din 24.11.2017 "Cu 
privire la cererea cet.Negura Cristea privind modificarea categoriei de 
destinatie a terenului cu numdrul cadastral 0149103526" 

in temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
adrninistratia publica locala't.consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

comisia juridica sa exammeze chestiunile ce tin de competenta comisiei 
urbanism? 
Nu a fost prezentat pachetul de documente, dosarul privind modificarea 
destinatiei terenului. La urmatoarea sedinta, daca va prezenta tot pachetul de 
documente ~i se va examina iaras la consiliu. 
in cazul cind vor fi prezentate materialele la comisie pentru examinare si daca 
va fi totul in regula vom propune consil iului spre aprobare. 



Ababii Mihail, consilier 
A vorbit despre discutia cu cei de la IMP Chisinauproiect referitor la terenul de 
la casutele din brigada de constructie acelas numar cadastral, terenul este divizat 
in doua parti una este inclusa in intravilan, iar alta nu. ~/'"7 £! 

&j·&fe~r) 

Lidia Ghimpu, consilier 
A propus sa fie invitati cei de la IMP Chisinauproiect, noi pe loc hotarim, ei nu 
prea vor sa vina, mai bine mergem noi la ei. 

Un raspuns la primarie, altul la consilieri. 
Foiu Tatiana, consilier 

Nuse poate centura era prevazuta. 
Gurulea Zinaida, consilier 

Foiu Tatiana, consilier 
Ei au promis ca, vor face tot posibilul sa micsoreze zona de protectie a terenului. 

De la momentul de cand a fost adoptata decizia se da vina pe primar la 
specialist. Dl Braghis sa prezentati scrisoarea adresata institutiilor la urmatoarea 
sedinta a consiliului. 
Se propune sa se micsoreze suprafata terenului din zona de la cimitir sa se 
solicite de la IMP Chisinauproiect. 

Ghimp Dumitru, consilier 

Braghis Vasile, specialist 
A informat consilierii despre pasii care au fost facuti in directia includerii 
sectoarelor nr.104 si 113 in intravilan. 

La sedinta din 18 iulie 2017 a fost foarte multa lume. Sectoarele 0149104 si 
0149113 au fost incl use in decizia din 2011. 
Au inclus terenurile copiilor lui Braghis Vasile si a lui Besliu Veaceslav. 
Terenurile pentru gradini vor fi incluse in intravilanul satului. 
Ce s-a facut din iulie 2017 ~i pana in prezent? 

Ghimp Voirel, locuitor " AU LUATCUVINTUL: 

A dat citire art.39 din Legea nr.614. 
Conform art. 39 se includ in intravilanul satului terenurile gradini ~i nu cotele 
de teren atribuite conform art.12 al Codului Funciar. Conform deciziei 
consiliului municipal din 19 .05.2015 cu privire la aprobarea hotarelor satului 
cu trecerea In hotarele satului sectoarele care vor fi pentru constructia 
individuala. Incalcarea prevederilor deciziei din 2011. De exclus terenurile din 
sectorul 0149102 cu suprafata circa 13 ha, terenuri agricole care au fost incluse 
dar terenurile pentru gradini sectoarele 0148104 si 0148113 nu au fost incluse. 
Teremurile agricole trebuie sa fie excluse din intravilanul satului, dar terenurile 
pentru gradini sa fie incluse. 



Caraman Vera, consilier 

Propunere cu termen de doua luni, pentru executarea prezentei decizii. 

Ghimpu Lidia, consilier 

Cred ca asupra acestui proiect de decizie s-a discutat destu1, si considera caci 
trebuie de suspus votului. 

Ghimpu Dumitru, consilier 

Cu privire la includerea masivelor cu numiirul 
cadastral 0149104 si 0149113 cu destinatia 
gradini in conformitate cu art. 39 CF RM si 
conform deciziei nr. 412 din 14. 04. 2011 in 
intravilanul satului Colonita in raza Planului 
Urbanistic General al satului Colonita, cu 
ulterioara modificare a Planului General 
Urbanistic ". 

7. S-A EXAMINAT: 

l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5. Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7 .Sendrea Natalia 

Au votat pentru: 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti- 0, irnpotriva-O. 

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

1. Se exclud terenurile agricole din masivul 0149102 ( cotele de teren 
echivalente conform art.12 CF RM) cu suprafata de aproximativ 13 ha din 
intravilanul satului Colonita. Terenurile vis-a-vis de MIS. Cu executarea 
acestei decizii in termen de 2 luni. 

in temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
administratia publica locala", consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

Valeriu Ciorba, cetatean 
Din partea consilierilor o cerere la IMP Chisinauproiect, 



in temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
administratia publica locala", consiliul satesc Colonita, 

DECIDE: !ft. B/~;I; 

Ca si la sedinta precedenta s-a propus de a constitui o corrusie pentru 
expertizarea tehnica ~i financiara a luncii raului. 

Foiu Tatiana, consilier 

Cu privire la expertizarea tehnicd si financiard 
a luncii rdului, inclusiv crearea unei comisii in 
componenta a 13 consilieri, a delega comisia 
aleasa cu dreptul de a solicita expertize, con 
troale cu privire la alocarea surselor financiare 
a licitatiilor petrecute si executate la acest 
obiectiv. " 

8.S-A EXAMINAT: 

Au votat pentru: 
l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5.Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7. Sendrea Natalia 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti- 0, impotriva-O. 

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

in temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
administratia publics locala" ,consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

1. Se modifica hotarele Planului Urbanistic General si intravilanul 
satului Colonita conform modificarilor. 

2. Se includ masivele cu numarul cadastral 0149104 si 0149113 cu 
destinatia "gradini" in conformitate cu art.39 CF RM ~i conform 
deciziei nr.4/2 din 14.04.2011 ill intravilanul satului Colonita.in 
raza Planului Urbanistic General a satului Colonita, cu ulterioara 
modificare a hotarului Planului Urbanistic General. A solicita "IMP 
Chisinauproiect" sa opereze modificari cu privire la hotarul 
Planului Urbanistic General. 

Doua luni termen de executare a deciziei. 



Caraman Vera, consilier 
Fisa de post puteti sa o prezentati? 
Ababii Mihail, consilier 
in timp de doua - trei zile se reusea daca se vroia. 
Guru/ea Zinaida, consilier 

A explicat ca la data de 10 ianuarie a aflat de prezentarea raportului, nu este 
pregatit pentru prezentatrea raportului, raportul se prezinta angajatorului si nu 
consiliului, activitatea este reflectata in darea de seama anuala a primarului. in 
calitate de secretar interimar am asistat la doua sedinte ale consiliului, despre 
care conoasteti. 
Raportul nu s-a reusit de a fi intocmit din lipsa timpului . 

Vasile Braghis, specialist AU LUAT CUVINTUL: 

Ghimpu Lidia, consilier 
A solicitat raportul de activitate a juristului Primariei, inginerului funciar si 
secretar interimar al Consiliului dlui Vasile Braghis. 

"Cu privire la raportul de activitate a 
juristului Primariei, inginerului funciar, 
secretarul interimar al Consiliului-func 
tii detinute de catre Vasile Braghis pe 
durata activitatii acestuia in aceste 
June/ii." 

9.S-A EXAMINAT: 

l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5.Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7 .Sendrea Natalia 

Au votat pentru: 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti- 0, impotriva-O. 

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

1. Se accepts propunerea cu privire la expertizarea tehnica ~i financiara a 
luncii riului, Se constituie comisia in componenta a 13 consilieri, se 
investeste comisia aleasa cu dreptul de a solicita expertize, controale 
cu privire la alocarea surselor financiare a licitatiilor petrecute si 
executate la acest obiectiv. 



Ghimp Viorel, locuitor 

Caraman Vera, consilier 
Faradelegi din partea functionarilor publici, in privirea executarii deciziilor 
consiliului, de ai pune la respect, atat fata de consiliri, cat si pentru cetatenii 
satului. 

Cu privire la constituirea comisiei 
de sanctionare a functionarilor publici 
din cadrul Primariei s. Colonita. 

10. S-A EXAMINAT: 

Au votat pentru: 
l.Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5. Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7. Sendrea Natalia 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti- 0, impotriva-O. 

2. Primarul dna Angela Zaporojan si comisia de selectare in baza de 
concurs a functionarilor va demara procedura de selectare si angajare 
in baza de concurs in baza legislatiei RM al altor specialisti. 

1. Se da vot de neincredere.Ise demite,se suspenda) Braghis Vasile din 
functia de jurist al Primariei.inginer functiar.secretarul interimar al 
Consiliului satesc Colonita in legatura cu activitatea nesatisfacatoare, 
neprofesionista. 

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
administratia publica locals", consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

Caraman Vera, consilier 
Ati avut timp suficient pentru a pregati nota informative din 5.01.2018 pana la 
12.01.2018 

Nu aveti verticalitate, in lege este stipulat ca, toti angajatii vor prezenta raport 
despre activitate. 
Ciorba Valeriu, cetatean 
Depuneti cererea de demisie chiar acum si plecat din sat. 

Ghimp Viorel, cetatean 

Din aprilie nu ne-ati dat, in prescriptie era stipulat ca, ati fost angajat rara 
concurs ~i Glijin o sa scrie raspuns. Este lege si vom vedea. 
La fiecare chestiune am fost umiliti. 



8. Ciorba Valeriu, locuitor 
9. Brenici Mircea, locuitor 

10. Zaporojan Angela, primar 
11. Cernei Nadejda, locuitor 

1. Ababii Mihail, consilier 
2. Caraman Vera, consilier 
3. Foiu Tatiana, consilier 
4. Gurulea Zinaida, consilier 
5. Ghimp Dumitru, consilier 
6. Ghimpu Lidia, consilier 
7. Sendrea Natalia, consilier 

Se constituie cormsia de sanctionare a functionarilor publici din cadrul 
primariei s.Colonita in urmatoarea componenta: 

in temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
administratia publics locala" ,consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

A solicitat acordul cet. Ciorba Valeriu ~i Brenici Mircea daca doresc sa 
fie inclusi ill componenta comisiei de sanctionare a functionarilor publici. 
La fel s-au adresat si cetatenilor din sala care au fost prezenti la sedinta 
consiliului daca doresc de a fi inclusi ill componenta comisiei de sanctionare ~i a 
acceptat cet. Cernei Nadejda. 

Ghimp Dumitru, consilier 

Propune ca sa fie si unu doi cetateni din Colonita. 

Caraman Veronica, consilier AU LUAT CUVINTUL : 

Toti cei 7 consilieri: 
' 

1. Ababii Mihail, 
2. Caraman Vera, 
3. Foiu Tatiana, 
4. Gurulea Zinaida, 
5. Ghimp Dumitru , 
6. Ghimpu Lidia, 
7. Sendrea Na tali a, 

Propunem constituirea cormsrei de santionare a functionarilor publici in 
urmatoarea cornponenta: 

Ghimpu Lidia, consilier 

Ilegalitati, reesind din art.22 al Legii 436 privind admistrarea publica locala. Sa 
se examineze chestiunile in comisiile de specialitate, chestiunile de la comisia de 
sa fie discutate la comisia urbanism si nu la comisia buget ~i finante si nu invers. 
Comisia sa fie constituita din mai multi membri, consilieri si o persoana din sat. 
Doar numai atiunci comisia va lua o decizie colectiva si nu se vor fi acuzatii ca 
nu s-a luat o decizie corecta. 



A vind in vedere cele expuse, se propune de obligat Primaria s.Colonita sa 
efectuieze toate achizitiile publice a caror valoare estimata, f'ara taxa pe valoarea 
adaugata, nu depaete 80 000 lei pentru bunuri si servicii ~i 100 000 lei pentru 
lucrari, sa fie efectuate prin intermediul sistemului electronic de achizitii )?bl ice 

0'·6~~( 

A dat citire informatiei despre petrecerea corecta si transparenta a achizitiilor 
publice conform prevederilor legii. 

Pomind de la necesitatea fortificarii de monitorizare a modului de 
desfasurare a achizitiilor publice de valoare mica, dar si prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 655 din 27.05.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la achizitiile publice de valoare mica" care stipuleaza ca, autoritatea contractanta 
este in drept sa aplice una dintre procedurile de achizitie publica stabilite de 
Legea nr. 131 din 03.07.2015 ,,Privind achizitiile publice", pentru achizitiile 
publice a caror valoarea estimata, rara taxa pe valoarea adaugata, nu depaseste 
80 000 lei pentru bunuri si servicii si 100 000 lei pentru lucrari. 

Luand in considerare prevederile Hotararii de Guvem enuntate mai sus, 
confom careia autoritatea contractanta asigura utilizarea eficienta a resurselor 
financiare transparenta, obiectivitatea si impartialitatea procesului de achizitie 
si increderea publica fata de acesta. 

Considerind ca unul oportun-Memorandumul privind initiativa Ministerului 
Finantelor, ONG-urilor locale si reprezentantilor comunitatii de afaceri interesati 
sa coopereze in vederea dezvoltarii achizitiilor publice electronice transparente 
si eficiente in Moldova si in special pilotarea achizitiilor publice electronice 
pentru contractele de valoare mica, semnat la Chisinau, in data de 30 noiembrie 
2016. 

Tinind cont de scrisori le de recomandare a Ministerului Finantelor al RM . . 
nr. 12/AP 09/101din02.05.2017 si nr. 12/AP-09/2610 din 26.10.2017 prin care 
autoritatile contractante sunt incurajate sa efectueze achizitiile publice de 
valoare mica prin intermediul noului sistem de achizitii publice electronice - 
MTender; 

Carama Vera, consilier 

Cu privire la obligarea Primiiriei s. Colonita 
de a efectua achizitiile publice prin inter 
mediul sistemelor de achizitii pub/ice 
electronice - Mtender si Etender. 

11. S-A EXAMINAT: 

Au votat pentru: 
l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3 .F oiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5.Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7.~endrea Natalia 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti- 0, impotriva-O. 



1. Se obliga Pimaria satului Colonita incepind cu data de 12 ianuarie 2018 
de a efectua toate achizitiile publice a caror valoare estimata, rara taxa pe 
valoarea adaugata, nu depaseste 80 000 lei pentru bunuri si servicii si 100 
000 lei pentru lucrari, sa fie efectuate prin intermediul sistemului 
electronic de achizitii publice Mtender -www. mtender.gov.md. Toate 
anunturile de participare la achizitiile publice a carer valoarea estimata, 
rara taxa pe valoarea adaugata, nu depaseste 80 000 lei pentru bunuri si 
servicii si 100 000 lei pentru lucrari, vor fi publicate prin intermediul 
sistemului electronic de achizitii publice Mtender. 

d c£,~°"'~/r-- 

DECIDE: 

in acelai timp, avand in vedere cornpetenta Consiliului satesc Colonita 
reglementata de art.14 alin. (3) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 ,,Privind 
administratia publica locala Consiliul satesc Colonita 

Tinind cont de scrisorile de recomandare a Ministerului Finantelor al RM 
nr. 12/AP 09/101din02.05.2017 si nr. 12/AP-09/2610 din 26.10.2017 prin care 
autoritatile contractante sunt incurajate sa efectueze achizitiile publice de 
valoare midi prin intermediul noului sistem de achizitii publice electronice - 
MT ender; 

La momentul deschiderii ofertelor pe site-ul Agentiei Achizitii Publice nu 
era publicata informatia despre firma din lista neagra. 

Ciorba Valeriu, cetatean 
Nimeni nu a verificat firma. 

Braghis Vasile, specialist 

Ghimp Dumitru, consilier 
V-a placut de firma care a fost ill lista neagra, 

Braghis Vasile, specialist 
Ati acceptat si ati semnat procesul verbal de deschidere a ofertelor. 

Am o intrebare in calitate de membru al grupului de achizitii trebuie sa 
particip numai la deschiderea ofertelor sau si la desemnarea cistigatorilor, 
evaluarea ofertelor? 
Ma intreaba lumea de ce a cistigat o firma care este in lista neagra? 

Foiu Tatiana, consilier AU LUAT cuviNTUL: 

Mtender - www.mtender.gov.md. Toate anunturile de participare la achizitiile 
publice a carer valoarea estimata, rara taxa pe valoarea adaugata, nu depaseste 
80 000 lei pentru bunuri si servicii si I 00 000 lei pentru lucrari, vor fi publicate 
prin intermediul sistemului electronic de achizitii publice Mtender. 



"Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului 
sdtesc Colonita nr.414 din 28.06.2017"Cuprivire 
la imputernicirea unui functionar din cadrul 

Primariei privind indeplinirea atributiilor 
secretarului consiliului sdtesc pe perioada 
concediului sau lipsei indelungate pe~motive 
intemeiate. " / ~·607£~ 

;/ 

12. S-A EXAMINAT: 

l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4.Gurulea Zinaida 
5 .Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7.~endrea Natalia 

Au votat pentru: 

AU VOTAT: pentru- 7, abtinuti- 0, impotriva-O, 

6. Primarul (dna A. Zaporojan) si comisia buget, finante, economie ~1 

reforme vor asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

5. Se interzice primarului s. Colonita (dna A. Zaporojan) incepand cu data 
12 ianuarie 2018 de a elibera orice fel de scrisori de garantie. Se permit 
doar scrisorile de garantie aprobate de catre Consiliul Satesc Colonita. 

4. Punctul 1 al prezentei decizii nu va fi aplicabil pentru achizitiile de 
maxima urgenta, unde din cauza unor evenimente imprevizibile si a 
termenelor restransi, pina la trei zile, nu este justificata efectuarea 
achizitiei prin intermediul sistemului electronic de achizitii publice 
MT ender. in aceste cazuri, se obliga primarul s. Colonita ( dna A. 
Zaporojan), sa prezinte spre aprobare Consiliului Satesc Colonita in 
sedinta imediat urmatoare, procesul-verbal de constatare a cazurilor si a 
notelor explicative pentru fiecare caz separat. A se accepta spre decontare 
doar achizitiile respective aprobate de catre Consiliul Satesc Colonita, 

3. Punctul 1 ~i 2 al prezentei decizii nu va fi aplicabil achizitiilor publice 
care au ca obiect procurarea de agent termic, energie electrica, apa 
potabila, servicii de canalizare, salubritate si comunicatii. 

2. Se obliga Primaria satului Colonita lncepind cu data de 12 ianuarie 2018 
de a efectua toate achizitiile publice a caror valoare estimata, rara taxa pe 
valoarea adaugata, depaseste 80 000 lei pentru bunuri si servicii si 100 
000 lei pentru lucrari, sa fie efectuate prin intermediul sistemului 
electronic de achizitii publice Etender - www.etender.gov.md. Toate 
anunturile de participare la achizitiile publice a carer valoarea estimata, 
rara taxa pe valoarea adaugata, depaseste 80 000 lei pentru bunuri ~i 
servicii ~i 100 000 lei pentru lucrari, vor fi publicate prin intennediul 
sistemului electronic de achizitii publice Etender. 



Anexa 
la Procesul -verbal nr. I 

din 12.01.2018 

Caraman Vera,consilier 
Dar daca secretarul consiliului nu v-a semna deciziile? 

l .Ababii Mihail 
2.Caraman Vera 
3.Foiu Tatiana 
4. Gurulea Zinaida 
5.Ghimp Dumitru 
6.Ghimpu Lidia 
7.$endrea Natalia 

Au votat pentru: 

AU VOTAT: pentru-7, abtinuti- 0, impotriva-O. 

in temeiul Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind 
administratia publica locala" ,consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 
Se abroga decizia Consiliului satesc Colonita nr. 414 din 28.06.2017"Cu 
prtvire la imputernictrea unui functionar din cadrul Primariei privind 
indeplinirea atributiilor secretarului consiliului sdtesc pe perioada concediului 
sau lipsei indelungate pe motive fntemeiate. 

Ghimp Dumitru, consilier 
Se propune de a abroga Decizia consiliului satesc nr. 4/4 din 

28.06.2017 ""Cu privire la imputemicirea unui functionar din cadrul Primariei 
privind indeplinirea atributiilor secretarului consiliului satesc pe perioada 
concediului sau lipsei indelungate pe motive intemeiate", motiv ca DI Braghis 
Vasile are interese personale privind unele decizii ale consiliului. Deoarece 
conform legii secretarul consiliului nu poate sa nu contrasemneze deceziile. 
Daca se depisteaza erori sau inalcari ale legislatiei in vigoare este in drept sa 
motiveze in scris motivatia de ce nu contrasemneaza deciziile, fapt ce nu a fost 
facut. 




