
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E  Nr._
Din      decembrie   2015

Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei
publice din 24 .11.2015 privind vînzarea-
cumpărarea unor terenuri.

În temeiul prevederilor Legii Republicii Moldova  nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind administraţia publică locală”,art.19(3),art.77(5) Consiliul
sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.Se aprobă Procesul-verbal nr.1 din 24.11.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului  agricol din extravilan  lotul nr.010,
cu  suprafaţa de 0,06 ha,cod cadastral 0149101258 s.Coloniţa, mun.Chişinău la
preţul de 135 000 lei adjudecat de  cet.Popescu Lidia.

2. Se aprobă Procesul-verbal nr.2 din 24.11.2015 „Cu privire la rezultatele
licitaţiei pentru vînzarea -cumpărarea terenului  agricol din extravilan lotul nr.004
cu  suprafaţa de 0,06 ha,cod cadastral 0149101252 s.Coloniţa, mun.Chişinău la
preţul de 135 000 lei, adjudecat de  cet.Mînăscurtă Ivan.

3.Primăria (primar dna Angela Zaporojan)va încheia contractele de  vînzare-
cumpărare a terenurilor nominalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4.Primarul dna Angela Zaporojan şi comisia juridică vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - , împotrivă- ,abţinut - .

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                               Claudia Oleacu



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E  Nr._
Din decembrie   2015

Cu privire la completarea deciziei Consiliului sătesc
Coloniţa nr.1/8 din 12.02.2015”Cu privire la tarifele
pentru serviciile publice de salubrizare a satului”

În scopul asigurării eficiente a administrării serviciilor publice de salubrizare
locale cît şi protejării persoanelor vulnerabile, în temeiul art.14 (2) „q”, art.19(3)
ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul
sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Punctul 1 al  deciziei  Consiliului sătesc Coloniţa nr.1/8 din 12.02.2015
„Cu privire la tarifele pentru serviciile publice de salubrizare a satului” se
completează  cu lit.”d” după cum urmează:

d) pensionarii pe vîrstă şi pensionarii de invaliditate de grupele 1 şi 2 – 8 lei
de gospodărie de la 01.01.2016.

2.Primarul Angela Zaporojan  cu serviciul de salubrizare va ţine cont de
prevederile deciziei la încheierea contractelor şi colectării plăţilor.

3.Comisia buget, finanţe, economie şi reforme va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat: pentru- __ ,împotrivă – , abţinut - .

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului                                     Claudia  Oleacu



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E  Nr._
Din       decembrie   2015

Cu privire la cererea cet. Cireş Eduard
privind vînzarea – cumpărarea terenului

aferent cu numărul cadastral 0149110048
din str.Tamara Ciobanu,2 (fosta Luminiţă).

Avînd în vedere cererea cet.Cireş Eduard privind vînzarea-cumpărarea
terenului aferent cu nr. cadastral 0149110048 din str.Tamara Ciobanu, 2 , schiţa de
proiect elaborată de S.R.L. „Imobil Tera Grup” în conformitate cu  art.4 aliniat 5 al
Legii nr.1308 din 25.07.1997 „Privind preţul normativ şi preţul de vînzare-
cumpărare a pămîntului” şi art.6, 14 al „Regulamentului cu privire la modul de
vînzarea-cumpărarea  terenurilor aferente” aprobat prin HG nr.1428 din
16.12.2008 art.19(3)  al  Legii  Republicii  Moldova nr  436-XVI din  28.12.2006
“Privind  administraţia  publică  locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:

1. Se acceptă modificarea suprafeţei terenului şi elaborarea unui nou plan
geometric al sectorului cu nr. cadastral 0149110048 din str.Tamara
Ciobanu, 2 ,conform schiţei de proiect elaborată de „S.R.L. Imobil Tera
Grup” stabilindu-se suprafaţa terenului aferent construcţie cu nr.cadastral
0149110048.01 în mărime de 0,0138 ha.

2. Se acceptă vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcţiei cu nr.cadastral
0149110048.01 cu adresa str.Tamara Ciobanu, 2, cu suprafaţa modificată de
0,0138 ha la preţul normativ conform borderoului de calcul.

3. Primarul dna Zaporojan A. după achitarea costului terenului va încheea
contractul de vînzare- cumpărare al terenului în conformitate cu legislaţia în
vigoare.

4. Primarul d-na Zaporojan A. şi Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura  controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.

AU    VOTAT: Pentru - , împotrivă -,  s-au  abţinut -

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Claudia Oleacu


