STATUTUL
satului Colonita, municipiul Chisinau

Republica Moldova
Art.1.PrezentuJ statut este aprobat de Consiliul satesc Colonita In temeiul art. 14(2) al
Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administratia publica locala" ~i
Legii Republicii Moldova nr.432-XIII din 19.04.1995 ,,Privind
statutul - cadru al satului
(comunei), orasului (municipiului)".
Pezentul statut reglementeaza
publice locale din satul Colonita.
·

organizarea

§i functionarea

autoritatii

administratiei

Art. 2. Conform Legii Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001
,,Privind
organizarea administrativ-teritoriala
a Republicii Moldova satul Colonita este unitate
administrativ-teritoriala de nivelul intii din cornponenta municipiului Chisinau.
Art.3.Localitatea
de resedinta a unitatii adrninistrativ
Colonita.Schirnbarea localitatii de resedinta se stabileste prin Jege.
Dupa impartirea administrativ-teritoriala
numai sautul Colonita.

-

teritoriale

in unitatea administratiei

este

satul

publice locale Intra

a). Satul Colonita este situat In centrul republicii la o distanta de 7 km de la capitala
Republicii Moldova - municipiuJ Chisinau , situata la latitudinea
47,0377 si longitudinea
28,9583 si altitudinea de 145 metri fata de nivelul rnarii .invecinindu-se cu localitatile:
la Nord cu cornuna Tohatin,situat la distanta de 2 km;
la Est cu comuna Budest ,4 km;
la Vest cu orasul Chisinau , 7 km;
- la Sud cu comuna Dolinoe, 3 km .

Pentru prima data satul Colonita a fost atestat In documentele istorice In anul 1605. Anul
1605 se considera anul intemeierii localitatii Colonita,
Heraldica satului a fost aprobata prin decizia Consiliului satesc Colonita nr.8/5 din
19.08.2005."Cu privire la examinarea proiectelor stemei si drapelului satului Colonita,
municipiul Chisinau."
Stema si drapelul satului Colonita sunt insemnele oficiale ale satului si reprezinta plenar
comunitatea satenilor in fata altor comunitati,
Stema satului Colonita reprezinta.Scut despicat.ln prima partiune.in cimp albastru,o
coloana in stilul artei populare,cu capitelul ill coarne de berbec ~i soclul In briu torsat
ascendent.in pal .de argint;A doua partiune fasciata de patru piese,argint si negru.Scutul tirnbrat
de o coroana sateasca de aur.
Culoarea alba naturala a coloanei de piatra este intruchipata In stema prin argintul
hcraldic.srnalt simbolizind curatenia $i intelepciunea.
Albastrul cirnpului heraldic este culoarea cerului,a infinitului, a cadrului natural de
dezvoltare,culoarea fidelitatii ~i persevercntei, culoarea Europei.Este smaltul heraldic care se
potriveste eel mai bine cu ideia dainuirii in timp,idee promovata de coloana 'in briu torsat.
In partiunea fasciata, argintul este utilizat ca smalt heraldic al apci, iar negrul ca smalt al

parnintului.

3
Coroana sateasca de aur care timbreaza scutul se refers la faptul ca ,satul Colonita are
statutul de sat - resedinta de comuna.
Drapelul satului a fost elaborat in baza stemei,prin procedeul cxtinderii cimpului heraldic
in cimp vexilar.
Drapelul satului Colonita reprezinta o pinza patrata, despicata.avind in prima partiune.in
cimp albastru,o coloana in stilul artei populare, cu capitelul in coarne de berbec si soclul in briu
torsat ascendent.in pal, alba.iar a doua partiunc fasciata de patru piese, alb si negru.
Satul Colonita are si un imn care se numeste ,. Oda Colonitei ,, . Imnul este scris pe
versurile lui Simi om Ghimpu si pe muzica Dariei Radu ..
Imnul a luat nastere in anul 2004,cfnd satul Colonita a implinit 400 de ani de la prima
atestare documentara.
Oda Colonitei

Cu oameni buni, cu oameni gospodari,
Tu cresti si infloresti din an in an.
Pe cerul tau par stelele mai mari
$i soarele mai mdndru, mai avan.
Refren:
Striimosii nostri ti-au zis Colonita,
0 ramurii a Columnei lui Traian,
Ce ti-ai pastrat in Dumnezeu credinta
in ciuda odiosului dusman.

-

Tu ai avut plaiesi, razesi, sardari
in viiile cu nuci si cu stejari
Ce piept tinut-au la hoardele de barbari
$i le-au dobortit cu bratele lor tari.
Refren:
Stramosii nostri ti-au zis Colonita,
0 ramurii a Columnei Lui Traian,
Ce ti-ai piistrat in Dumnezeu credirua
Jn ciuda odiosului dusman.
Esti toata imbriicata-n straie verzi,
Imprejmuita de vii si livezi,

Cu porti frumoase si addnci fdnttini,
Cu gospodarl pe via/a lor stiipdni.
Refren:

Stramosii nostri ti-au zis Colonita,
0 ramura a Columnei Jui Traian,
Ce ti-ai pastrat in Dumnezeu credinta
in ciuda odiosului dusman.
b). Suprafata administrativ - teritoriala a satului Colonita, conform
estc de 2643,4 ha,
Pe categorii de folosinta.suprafata teritoriala se prezinta astfel:
teren cu destinatie agricola - 1523. 99 ha.

din care:
cote de teren - 1288, 68 ha
gradini - 197,2 ha
t. P.Ioturi private - 6, 05 ha
teren proprietate a statului (M!S)-26, 05 ha
teren in arendii - proprietate APL- 6,01 ha

planului Urbanistic

l!Terenul localitiitii -250,94 ha
Ill Terenuri cu destinatie industriala - 37, 69 ha,
/V.Teren oco/ul silvic- 326, 7 ha,
V.Terenfondul apelor-24 ha
VlTeren fondul de rezerva (uz comun, drumuri, terenuri aferente.fisii forestiere.ptiuri
APL,pii$uni $i a ..)- 480 ha
in hotarele localitatii sunt amplasate 2 intovarasiri pomilegumicole:
!.P. "Valea Mestecinilor- 81 de loturi pomicolc, suprafata totala de 4.68 ha;
I.P."Codru,,
- 20 de loturi pornicole , suprafata totala de -1...Jl ha.
Orice modificare a hotarelor teritoriale ale satului pot fi efectuate numai in temeiul legii.
c)Populatia satului este de circa 3732 locuitori (la inceputul anului 2011 ),
dintre care :
Barbati- 1849,
Femei - 1883,
Structura etnica a populatiei conform ultimului recensamint in cadrul satului estc
astfel:
- Moldoveni - 3136
93,89 %;
- Ucraineni
- 84
2,51 % ;

- rusi

-85
- 5

2,54 %;
0,15%;

- gagauzi
- bulgari
- 14
0,42%;
- polonezi
-2
0,06%;
- tigani
- 1
0,03%;
- alte etnii
- 13
0,39%
d)Autoritafile administratiei publice , care realizeaza ~i asigura autonornia locala a satului
sunt: Consiliul Local Colonita -ca autoritate reprezentativa si deliberativa a populatiei unitatii
administrativ - teritoriale aleasa in vederea solutionrii problemelor de interes local si primarul ca autoritate reprezentativa a populatiei unitatii administrativ - teritoriale
si executiva a
Consiliului Local, aleasa prin vot universal , egal, direct, secret si liber exprimat.Atributiile
acestora sunt prevazute de Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind adrninistratia publica
locals". Autoritatile administratiei publice
locale functioneaza In sediul primariei satului
Colonita, str.Stefan eel Mare nr.3 ,MD- 2082.
Consiliul satesc Colonita constituit la 21 iunie 2011 este format din 13 consilieri alesi In
conditiile Codului Electoral.
Structura politica a Consiliului satesc Colonita este urmatoarea:
Partidul Liberal - 8 consilieri;
Partidul Liberal Democrat din Moldova - 2 consilieri;
Partidul European- 2 consilieri;
Partidul Comunistilor din Republica Moldova - l consilier.
Primaria este structura functionala care asista primarul In exercitarea atributiilor sale
legale.Conform statelor de personal , sunt aprobate 4 unitati de functionari publici , inclusiv:
Secretar
- 1,
Contabil sef
- 1,
Specialist in reglcmentarea regimului .funciar
- 1,
Specialist in perceperea fiscala
- 1

t) Pe teritoriul satului Colonita functioneaza urmatoarele institutii social- culturale , care se afla
in subordonarea Consiliului satesc Colonita:
- Liceul teoretic ,,Gheorghe Ghimpu";
- Gradinita - cresa nr.24;
- Centrul de Sanatate Colonita;
- Casa de cultura;
- Biblioteca Publica ;

Satul beneficiaza de o retea de drumuri asfaltate.
in sat exista retea de telefonie fixa,
Cea mai apropiata statie de cale ferata se afla la o distanta de 12

km de sat In

mun.Chisinau.
Aeroportul International Chisinau este situat la o distanta de 17 km.
h)Serviciile publice existente in satul Colonita care-si desfasoara activitatea pe raza
administrative a satului sunt:
- serviciul de posta -intreprinderea de Stat .Posta Moldovei''
- serviciul de alimentare cu apa ~i canalizare - SA .Apa-Canal",
-televiziune prin cablu si internet -IntreprindereaMixta ,,SunCommunications·'
- telefonie fixa si internet - Operatorul National de Telecornunicatii din Republica Moldova
,,Moldtelecom",
- furnizarea energiei electrice-RED ,,Union Fenosa",
- scrviciul de alimentare cu gaze naturale - SRL ,,Chi~inau - Gaz".
i)Activitatile economice specifice care se desfasoara in satul Colonita sunt:
- agricultura : cultivarea pamintului individual.in special cresterea cerealclor;
- industrie- prelucrarea pietrei de cosauti., producerea geamurilor din termopan, confectii
metalice, producerea pavajului,prelucrarea fructelor,
-comercializarea marfurilor alimentare ~i nealimentare prin intreprinderi individuate;
- alimentatie publica;
- reparatia tehnicii auto
j) Marea majoritate a locuitorilor din satul Colonita sunt de religic crestin ortodoxa.Pe llngli
aceasta o comunitate restrinsa dintre locuitori sunt de religie baptista ~i martorii lui Iehova.
Comunitatea ortodoxa este reprezcntata de parohia ~i biscrica care functioneaza in satul

Colonita,
Hrarnul satului se sarbatorestc la dasta de 21 septembrie de sarbatoarea Nasterea Maicii
Domnului.
I) Informarea cetatenilor satului Colonita se efectueaza prin intermediul ziarului local ~i
pagina web oficiala Colonita. md.
Art.4 Cetatenii satului sunt in drept sa participe la viata politica, economica si cultural sportiva.
Yn problemele de importanta deosebita pentru comuna, populatia poate fi consultata prin
referendum local, organizat in conditiile Codului electoral.
Consultarea cetatenilor se efectueaza si prin adunari generale.Convocarea ~i organizarea
adunarilor generate se face de catre primar sau Consiliul Local, care vor aduce la cunostinta
locuitorilor scopul adunarii, data ~i locul in care va avea loc.
Adunarea populars este deliberativa daca la ea participa majoritatea locuitorilor cu drept
de vot ~i adopta propuneri cu majoritatea de voturi ale celor prczenti.
Desfasurarea adunarilor, consultarilor, audierilor publice si convorbirilor,precum $i toate
propunerile se consemneaza intr-un proces- verbal, care se remite
primarului sau
consiliului.Acesta din urma examineaza dccizia adunarii, vizata de primar si emite pe marginea
ei o decizie, pe care o aduce la cunostinta cetatenilor In termen de 5 zile.
Art.5 Pentru contributie deosebita in plan politic , economic, social, cultural persoanclor
irnportante penlru comunitate se acorda titlul de ,,Cetatean de Onoare" cu conditia indeplinirii
urmatoarelor criterii:

Persoanele fizice- pentru aportul personal in dezvoltarea satului Colonita.pentru rezultate
remarcabile in domeniile tehnicii, stiintei, culturii ,artei, sportului si businessului, pentru
filantropie ~i sponsorizare, participare activa in viata publica a satului.
Persoanele juridice- pentru realizari In activitatea de baza . contributii In dezvoltarea
econornica si social- culturala a satului, cresterea numarului locurilor de munca,
infaptuirea actiunilor de filantropie si sponsorizare
In confonnitate cu legislatia
Republicii Moldova, acordarea de ajutor substantial si cu regularitate structurilor
(institutiilor) medicate, de cultura si tnvatamtnt, asociatiilor obstesti. organizatiilor de
veterani $i pentru copii.uniunilor de creatie,
Persoanele fizice $i juridice, rcprezentantii mijloacelor de informare in masa- pentru
reflectarea obiectiva a activitatii vi tale a satului, activitati i organclor adrninistratiei
publice locale si subdiviziunilor acestora, pentru propagarea realizarilor de performanta,
initiativelor valoroase.popularizarea cunostintelor juridice, rncntinerea stabilitatii socialpolitice in sat, constientizarea necesitatii de a presta munca constiincioasa intru
bunastarea tuturor concetatenilor $i asigurarea vietii decente a tuturor membrilor
societatii, pentru critica constructiva si concursul adus la lnlaturarea neajunsurilor.
Titlul ,,Cetatean de onoare al satului Colonita" se decerneaza unor inalte personalitati de
talie mondiala si nationala pentru contributia lor directa la afirmarea imaginii Republicii
Moldova In lume, la cresterea prestigiului satului Colonita pe plan international ~i
pentru rezultate deosebite sau progres real In domeniul respcctiv;pentru contributia
materiala ce a dus la ameliorarea substantiala a situatiei In dorneniul stiintei, tehnicii ,
culturii ,sanatatii, educatiei, sportului
In:fiintarea unor agenti economici sau contributii personale deosebitc la dezvoltarea
celor existente cu rezultate favorabile In valorificarea potentialului economic si a fortei
de munca in localitate;
lnfiintarea unor obiective de interes national sau contributii deosebite pentru dotarea si
modernizarea celor existente;
Lucrari deosebite In domeniul artelor si culturii, contributii personale in infiintarea unor
institutii culturale sau dotarea ~i dezvoltarea celor existente In localitate;
Activitate, rezultate In munca, contributie la afirmarea principiilor democratiei ,
respectarea drepturilor omului , afirmarca valorilor culturii nationale,

Acte de eroism pentru salvarea vietii cetatenilor.
Spre conferirea decoratiilor de stat ( titluri onorifice . rncdalii, ordine) si spre
decernarea premiilor de stat candidaturilc pot fi propuse pentru succese si realizari
deosebite in rnunca, merite in fata societatii si statului , In conformitate cu Legea
Republicii Moldova nr. 1123-Xll
din 30.07.1992
.,Cu privire la distinctiile de stat
ale Republicii Moldova,, , alte acte administrative.

-

Persoanele carora Ii s-a acordat titlul de ,,Cetatean de Onoare" bcneficiaza de dreptul de a fi
inscris in Cartea de Onoare a Consiliului Local cu inminarea diplomei .. Cetatean de Onoare".
Retragerea titlului de ,,Cetatean de onoarc" se face la propunerca primarnlui pentru faptele
care au adus prejudicii dernnitatii ~i prejudicii colectivitatii, intereselor economice , sociale $i
culturale.
Art.6.in temeiul prevederilor Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 .,Privind administratia publics
locala" $i Legii nr.764-XV din 27.12.200 I ,,Privind organizarca administrativ - teritoriala a
Republicii Moldova ,, satul Colonita estc persoana juridica de drept public ~i dispune , in
conditiile legii , de un patrimoniu distinct de eel al statului si al altor unitati administrativ teritoriale, alcatuit din bunuri mobile si imobile din domeniul public sau privat al satului.
Art.7.Bunurile
domeniului public de interes local sint inalienabile,imprescritibile si
insesizabile.Toate bunurile care apartin satului Colonita sint supuse inventarierii anuale , iar

r:

rapoartele asupra situatiei !or se prezinta consiliului satesc.Instrainarea. concesionarea , darea Jn%
arenda ori in locatiune a bunurilor proprietate a satului Colonita se fac prin licitatie publica,
organizata in conditiile legii, cu exceptia cazurilor stabilite exprcs de lege.
Patrimoniul public este constituit din:
-Sediul primdriei sctului Colonua;
-Sediul Liceului Teoretic,, Gheorghe Ghimpu"

-Sediul Casei de cultura;
-Sediul gradinitei- cresa nr.24;
-Scoala veche din str.Sfinta Maria
- Sediul sectorului de exploatare gaze din str. Ion Creangii nr. 4
Art.Sdnitierea procedurii privind elaborarea proiectului de buget ,elaborarea bugetului ~i
audierea darilor de seama asupra executarii bugetului respectiv, precum ~i modul de instituire ~i
percepere a impozitelor, taxelor ~i altor plati locale se efectueaza in conforitate cu Legca
finantelor publice locale.Toate deciziile adoptatc se aduc la cunostinta populatiei prin plasarea
lor pagina web oficiala si pe panourile informative.
Art.9 Atribuirea sau schimbarea., in conditiile legii , a denumirilor de strazi ~i obiective de
interes public local, se realizeaza prin deciziile Consiliului local, in urma obtinerii avizelor de la
compartimentele de specialitate ale aparatului primariei.
Art.Ifl.Institutiile de interes local se organizeaza de catre consiliul local, la propunerea
primarului, in domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unitatile administrativteritoriale de nivelul lntii , in limita mijloacelor financiare disponibile.
Consiliul local poate decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la
persoane fizice ~i juridice de drept privat , in conditiile legii.
Art.11. Satul Colonita, prin modalitati stabilitc de lege, estc in drept sa adere la asociatiile

unitatilor administrativ- teritoriale,inclusiv internationale, sa stabi leasca relatii de colaborare,
cooperare ~i infratire cu localitati similare sau asociate cu alte consilii locale si agenti
economici.in scopul protectiei sau promovarii unor interese comune.
Conditiile concrete de cooperare sau asociere cu alte autoritati ale adrninistratiei publice
locale din tara sau din strainatate, precum ~i aderarca la asociatii nationale si internationale, in
vederea unor interese comune, se stabilcsc ~i se aproba prin decizia Consiliului Local, in fiecare
caz aparte.
La 31 ianuarie 2012 a fost semnat Acordul de infratire a satului Colonita cu satul
Baltati, jud.Iasi, Romania.
Art.12.Statutul satului intra in vigoare la data adoptarii Jui de catre Consiliul Local.O
copie de pe statut se remite Oficiului teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova.
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