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- 
4.Comisia juridica pentru problemele umanitare ~i protectie sociala a 

populatiei va asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

3.Secretarul Consiliului satesc dna Claudia Oleacu va remite prezenta 
decizie Comisiei Electorale Centrale . 

2.A declara vacant mandatul de consilier in Consiliul satesc din partea 
Partidului Liberal detinut de Ursu Grigore. 

I .Se ridica inainte de termen mandatul de consilier in consiliul satesc 
detinut de dl Grigore Ursu din partea Partidului liberal . 

in temeiul art.24 alin (1) liter ,,e" al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 
,,Privind administratia publica locals ,art.5 alin.(2) liter ,,a" al Legii nr.768 din 
02.02.2000 ,,Privind statutul alesului local ,,cit si circularei de la Oficiul Teritorial 
Chisinau al Cancelariei de Stat nr.1304/0Tu-660 din 08.04.2014 ,Consiliul satsc 
Colonita , 
DECIDE: - 

Cu privire la ridicarea inainte de termen 
a mandatului de consilier a dlui Grigore Ursu. 
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5.Platile respective se vor efectua lunar conform volumului de lucru 
efectuat. 

4.A efectua remunerarea persoanelor ocupate la lucrari publice din 
mijloacele bugetului local in marime de eel putin un salariu minim stabilit ill 
institutiile bugetare ~i a unei indemnizatii din fondul de soma], ce constituie 30% 
din salariul mediu pe economie din anul precedent. 

3 .A incheia contract cu AOFM mun. Chisinau in vederea realizarii lucrarilor 
publice cu antrenarea la ele a persoanelor inregistrate la AOFM. 

2.A organiza in comun cu Agentia Chisinau lucrari publice. 

l .Se aproba Programul de organizare a lucrarilor publice , indicind masurile 
concrete ce urmeaza a fi efectuate, termenele ~i responsabilii de realizare. 

Cu privire la organizarea lucriirilor 
pub/ice pentru anul 214. 

intru executarea prevederilor Hotaririi Guvemului Republicii Moldova 
nr.1121 din 14.10.2004 ,,Pentru aprobarea procedurii de antrenare a somerilor la 
lucrarile publice" cit si Planului de actiuni pentru anul 2014 in promovarea 
politicilor pe piata fortei de munca, asigurarii sporirii gradului de ocupare a 
categoriilor defavorizate de persoane aflate ill cautarea unui loc de munca cu 
antrenarea acestora la lucrari publice de interes pentru autoritatile administratiei 
publice locale prin sustinerea financiara a acestora din fondul de somaj ,in 
temeiul art.14 ( 2) liter ,,h"art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind 
administratia publica locala" , Consiliul satesc Colonita , 
DECIDE: 
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Nr.d/o Tipurile de lucrari publice Termeni de Responsabilii de 
realizare realizare 

1. Amenajarea.inverzirea . Octombrie- Serviciul de ~l 

curatirea teritoriilor institutiilor decembrie salubrizare 
pub lice. 

2. Deszapezirea Octombrie- Serviciul de 
drumurilor.acoperisurilor, decembrie salubrizare 

3. Ingrijirea monumentului din pare Octombrie- Serviciul de 
mormintelor din . decembrie salubrizare ~l parcun ~l 

cimitire. 

4. Salubrizarea teritoriului Octombrie- Serviciul de 
decembrie salubrizare 

5. Alte lucrari 10.2014-12.2014 Serviciul de 
salubrizare 
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