
Claudia Oleacu 

Tatiana Foiu 

AU VOTAT: Pentru-9 impotriva-O s-au abtinut -0. 

Pre~edintele,' ~edintei··%~ ,/ 

:z~~ ·~F/ Contrasemnat: y 
Secretar al Consiliului ~ 

4. Primarul ( dna Zaporojan Angela ) si comisia buget, finante, economie si 
reforme vor asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

3. Contabilitatea centralizata (contabil-sef Glijin 0) va efectua modificarile de 
rigoare In bugetul s. Colonita pe anul 2014 ,conform prevederilor prezentei 
decizii. 

2. Se rectifies partea de cheltuieli la bugetului s. Colonita, in suma de 73,7 mii 
lei conform anexei nr.2 la prezenta decizie. 

1. Se rectifica partea de venituri a bugetului s. Colonita, in suma de 73,7 mii lei 
conform anexei nr. l la prezenta decizie. 

DECIDE: 

Avind in vedere supraveniturile formate la impozitul pe venit din salariu, 
impozitul pe bunurile imobiliare achitate de catre persoanele fizice, plati pentru 
certificatele de urbanism si autorizatii de construire sau desfiinatare, dobinzele 
aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare, taxa pentru 
amenajarea teritoriului, taxa pentru cazare, taxa pentru unitatile comerciale, se 
modifies bugetul s. Colonita pe anul 2014, aprobat prin decizia Consiliului s. 
Coloni]a nr. 8/1 din 23.12.2013 "Cu privire la aprobarea bugetului satului 
Colonita pe anul 2014 in a doua lectura'tsi decizia Consiliului satesc nr.111 din 
22.01.2014, in temeiul art.27 (2) din Legea Republicii Moldova nr 397-XV din 
16.10.2003 "Privind finantele publice locale", art 14 (2)art.19(3) ale Legii 
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administratia publica 
locala" Consiliul s. Colonita , 

Cu privire la rectificarea bugetului 
Primdriei s. Colonita pe anul 2014 
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Claudia Oleacu Secretar al Consiliului 

Nr. Grupa Dcnumirea Art. Alin Suma d/o grupei/articolului/aliniatului 

1. 15.02.179 Amenaiarea satului 
Executarea panourilor referitor la Planul 131 45 +10 000,00 

Urbanistic General al satului 
Nivelarea drumului spre gunoiste 131 05 +9 900,00 

Dezepezirea strazilor 131 05 +10 000,00 

Contributia primariei in cadrul 
contractului cu Fondul Ecologic nr.4383 +43 800,00 

din 07.04.2014(pentru achitarea 
supravegherii tehnice) 

Total +73 700,00 

lei 

, 1 Anexa nr .2 ,. ~ 
la Decizia Consiliului satesc Colonita ~\\ 

nr. 9/1 din 08 decembrie 2014 AJ 
~~11 

Rectificarea bugetului local la sursa ,,O" 

Claudia Oleacu Secretar al Consiliului 

Modificare (mii lei) Suma 
in pozitia 111.01 "Impozitul pe venit din salariu" cifra "300.0" se substituie +5.0 cu cifra "305.0" 

In pozitia 114.14 "Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de catre +11.0 persoanele fizice" cifra "387.0" se substituie cu cifra "398.0" 
In pozitia 115.57 "Plati pentru certificatele de urbanism si autorizatii de +15.0 

construire sau desfiintare" cifra "7.0" se substituie cu cifra "22.0" 
in pozitia 121.12 "Dobinzele aferente soldurilor mijloacelor bugetare la +8.0 

conturile bancare" cifra "10.0'' se substituie cu cifra "18.0" 
In pozitia 122.28 "Taxa pentru amenajarea teritoriului" cifra "12.0" se +7.9 

substituie cu cifra "19.9" 
In pozitia 122.29 "Taxa pentru cazare" cifra "6.8" se substituie cu cifra "9. 9" +3.1 

In pozitia 122.30 "Taxa pentru unitatile comerciale" cifra "60.0" se +23,7 substituie cu cifra "83. 7" 
Total +73,7 

mii lei 

Rectificarea part ii de venituri a bugetului s. Colonita pe anul 2014 
Pornind de la indicii partii de venituri a bugetului s. Colonita pe anul 2014 aprobat prin 

decizia Consiliului nr.8/1 din 23 decembrie 2013 "Cu privire la aprobarea bugetului s. Colonita 
pe anul 2014 in a doua lecture" $i rectificat prin decizia Consiliului s. Colonita anterior aprobata 
in anexa nr. l se opereaza urmatoarele rnodificari: 

Anexa nr.I 
la Decizia Consiliului satesc Colonita 

nr. 911 din 08 decembrie 201'4 



Claudia Oleacu 

Presedintele sedintei' Tatiana Foiu 

Contrasemnat: . 111" 

Secretar al Coasiliului 
' 

AUVOTAT: pentru -9, impotriva- 0, abtinut= O. 

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

2.Primaria (primar dna Angela Zaporojan)va incheia contractul de vinzare 
cumparare a terenului cu cet.Stadnitchi Veaceslav.in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

I.Se aproba Procesul-verbal nr. l din 18.11.2014 ,,Cu privire la rezultatele 
licitatiei pentru vinzarea -cumpararea terenului agricol din extravilan cu suprafata 
de0,0775 ha,cod cadastral 0149202068 s.Colonita, mun.Chisinau, 

In temeiul prevederilor Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006"Privind administratia publica locala" ,art.19(3 ),art. 77( 5)mConsiliul 
satesc Colonita, 
DECIDE: 

Cu privire la aprobarea Procesului-verbal nr.1 
din 18.11.2014 al sedintei Comisiei de licitatie 
cu privire la rezultatele licitatiei pentru vinzarea 
cumpdrarea terenului agricol din extravilan cu 
supra/a/a de 0,0775 ha, cod cadastral 
0149202068 s.Colonita .mun.Chisinau. 
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AU VOTAT: pentru -9, impotriva- 0 abtinut - 0. 

Pre~edil1te\e ;~i~t:f' ,~ ~ Tatiana Foiu 
I %K7~ 

::,,;. /II - 
Contrasemnat; , ,, I) ,., 
Secretar at Cofuiliuiui . ~ Claudia Oleacu 

x, I -c 

~/ 

3.Primarul dna Angela Zaporojan ~i comisia juridica vor asigura controlul 
indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

2.Primaria (primar dna Angela Zaporojan)va Incheia contractul de vinzare 
cumparare a terenului cu cet.Stadnitchi Veaceslav.in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

l.Se aproba Procesul-verbal nr.2 din 18.11.2014 ,,Cu privire la rezultatele 
licitatiei pentru vinzarea -cumpararea terenului agricol din extravilan cu suprafata 
de0,0563 ha,cod cadastral 0149202069 s.Colonita, mun.Chisinau. 

In temeiul prevederilor Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 
28. l 2.2006"Privind administratia publica locala" ,art.19(3 ),art. 77( 5)mConsiliul 
satesc Colonita, 
DECIDE: 

Cu privire la aprobarea Procesului-verbal nr.2 
din 18.11. 2014 al sediruei Comisiei de licitatie 
cu privire la rezultatele licitatiei pentru vinzarea 

cumpdrarea terenului agricol din extravilan cu 
suprafata de 0,0563 ha, cod cadastral 
0149202069 s.Colonita .mun.Chisinau. 
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Din 08 decembrie 2014 
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~ Claudia Oleacu 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului 

Tatiana Foiu 

AU VOTAT: pentru -9, impotriva- 0,abtinut- 0 

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

I .Se respinge cererea SRL ,,Petrea-Grup"privind vinzarea- cumpararea 
terenului cu numarul cadastral 0149101227 pentru constructia unui centru tehnic 
de realizare,deservire ~i reparatie a tehnicii agricole. 

A vind in vedere cererea de la SRL"Petra -Grup" privind vinzarea 
cumpararea terenului cu numarul cadastral 0149101227 pentru constructia unui 
centru tehnic de realizare,deservire si reparatie a tehnicii agricole.in temeiul 
art.14,19(3),77 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind 
administratia publica locala" ,Consiliul s.Colonita 
DECIDE: 

Cu pr iv ire la cererea SRL "Petra -Grup" privind 
vinzarea-cumpararea terenului cu numdrul cadas 
tral 0149101227 pentru constructia unui centru 
tehnic de realizare, deservire §i reparatie a teh 
nicii agricole. 
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