
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E nr.  3/1
Din     24 mai 2012

Cu    privire   la    operarea    unor    modificări
în  partea   de    cheltuieli    a    bugetului    local
pentru  anul  2012 .

În  temeiul  art. 14(2) liter „n”, art.19(4), art. 81 al  Legii  Republicii
Moldova  nr. 436-XVI din 28.12.2006“Privind  administraţia publică  locală”, art.
27 din  Legea  Republicii  Moldova  nr.397-XV din  16.10.2003 “Privind  finanţele
publice  locale”, în  legătură  cu necesitatea   operării unor modificări în partea de
cheltuieli a bugetului local pe anul 2012, Consiliul local Coloniţa
DECIDE:

1.A efectua operarea de modificări la grupa 0601051 „Grădiniţa de copii” din
s.Coloniţa, conform anexei nr.1 p.1, pentru necesităţile instituţiei în anul 2012.

2.A efectua operarea de modificări la grupa 0603338 Liceul
Teoretic”Gh.Ghimpu”,  conform anexei nr.1 p.2 pentru necesităţile instituţiei în
anul 2012.

3.Contabilitatea centralizată (contabil-şef Prudnecionok Artiom) va efectua
modificările respective în bugetul s. Coloniţa pe anul 2012, conform
prevederilor prezentei decizii.

4. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  comisia  buget, finanţe, economie  şi
reforme vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT: Pentru -10  ,  împotrivă - 0  ,  s-au abţinut - 0.

Preşedintele şedinţei                                       Iarmenco  Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                    Oleacu Claudia

http://colonita.eu


Anexa nr. 1
la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

nr.3/1  din  24 mai 2012

1) Operarea modificărilor la grupa 0601051” Grădiniţa de copii „din s. Coloniţa
pentru necesităţile instituţiei în anul 2012.

A transfera suma de 704.00 lei de la articolul 113.10 „Medicamente şi
consumabile”, din luna aprilie, la art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor
alineate”, pentru luna   iunie 2012.

2) Operarea modificărilor la grupa 0603338 Liceul Teoretic „Gh. Ghimpu”
conform anexei nr.1 p.2 pentru necesităţile instituţiei în anul 2012.

A transfera suma de 2000.00 lei de la art .113.18 „Reparaţii curente ale
utilajului şi inventarului”, din luna iunie, la art. 113.17 „Reparaţii curente ale
clădirilor şi încăperilor”, pentru luna mai 2012.

Secretar  al   Consiliului Claudia    Oleacu

Contabil-şef Prudnecionok  Artiom
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E nr. 3/2
Din     24  mai 2012

Cu    privire   la    operarea    unor    modificări
în  partea   de    cheltuieli    a    bugetului    local
pentru  anul  2012  din  mijloacele soldului  disponibil.

În  temeiul  art 14(2) liter „n” , art  19(4), art. 81 al  Legii  Republicii
Moldova  nr 436-XVI din 28.12.2006“Privind  administraţia publică  locală”,  art.
27 din Legea  Republicii  Moldova  nr.397-XV  din  16.10.2003 “Privind
finanţele  publice  locale”,   în legătură  cu necesitatea   operării unor modificări
în partea de cheltuieli a bugetului local pe anul 2012, Consiliul local Coloniţa
DECIDE:

1 Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2012
pentru  necesităţile  instituţiilor  publice în  anul  2012  în   sumă de 59,3
mii lei,  conform  anexei.

2 Contabilitatea centralizată (contabil-şef Prudnecionok Artiom) va efectua
modificările respective în bugetul s. Coloniţa pe anul 2012, conform
prevederilor prezentei decizii.

3. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  comisia  buget, finanţe, economie  şi
reforme vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT: Pentru - 10  ,  împotrivă- 0 , s-au  abţinut -0.

Preşedintele şedinţei                                   Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                               Oleacu  Claudia

http://colonita.eu


Anexa nr. 1
la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

nr. 3/2  din  24 mai 2012

Grupa Articol,
alineat

Suma
( mii
lei)

destinaţia

0102015-
Primăria

113.26 5.0 Pentru procurarea combustibilului
113.45 50.0 Pentru efectuarea luctrărilor de

topografie străzilor Valea lui Simion,
Haiducilor, Dacilor şi Movileni din
s.Coloniţa.

113.27 0.3 Pentru procurarea contorului de apă.
0603338
Liceul teoretic
„Gh.Ghimpu”

113.17 4.0 Pentru efectuarea lucrărilor de  reparaţie
curentă la liceul teoretic„Gh.Ghimpu”

Total 59.3

Secretar al Consiliului                                          Claudia Oleacu

Contabil-şef Prudnecionok Artiom
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E nr. 3/3
Din     24 mai 2012

Cu    privire   la    operarea    unor    modificări în
Decizia Consiliului sătesc nr.11/1 din 19.12.2011
„Cu privire la aprobarea bugetului satului  Colo-
niţa pe   anul  2012 în prima şi a doua lectură .

În  temeiul  art 14(2) liter „n” , art  19(4), art. 81 al  Legii  Republicii
Moldova  nr 436-XVI din 28.12.2006“Privind  administraţia publică  locală”,  art.
27 din  Legea  Republicii  Moldova  nr. 397-XV  din  16.10.2003 “Privind
finanţele  publice  locale”, Consiliul local Coloniţa,
DECIDE:

1. Se operează modificări în anexa nr.5 a deciziei  Consiliului sătesc Coloniţa
nr.11/1 din 19.12.2011 “Cu privire  la aprobarea bugetului  s.Coloniţa pe
anul 2012 în prima şi a doua lectură” la  poziţia “Autorităţile executive ale
administraţiei publice locale “ , grupa 0102015, cifra cinci  substituindu-se
cu cifra  şase (se întroduce unitatea de şofer) expunîndu-se într-o nouă
redacţie , conform anexei.

2 Contabilitatea centralizată (contabil-şef Prudnecionok Artiom) va efectua
modificările respective conform prevederilor prezentei decizii.

3. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  comisia  buget, finanţe, economie  şi
reforme vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT: Pentru - 11  ,  împotrivă - 0 ,  s-au  abţinut-0

Preşedintele şedinţei                                   Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                               Oleacu  Claudia

http://colonita.eu


Anexa nr . _1_
la  Decizia  Consiliului  sătesc  Coloniţa

Nr. 3/3 din 24.05. 2012

Efectivul  limită  al  statelor  de  personal
din  instituţiile  publice

finanţate  de la  bugetul  satului Coloniţa

Denumirea  instituţiei Total
numărul

de
unităţi

Inclusiv:
buget Din contul

mijloacelor
speciale

Autărităţile  executive  ale  administraţiei
publice  locale 0102015

6 6 -

Secretar al Consiliului                                          Claudia Oleacu

Contabil-şef Prudnecionok Artiom
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E nr.  3/4
Din     24 mai 2012

Cu  privire  la  acordarea  ajutorului
material  cetăţenilor s. Coloniţa”.

Avînd în vedere demersul de la Centrul de Sănătate Coloniţa nr.19 din 16
.05.2012, ordinul  nr.38 din 25.04.2012 al Direcţiei Sănătăţii “Cu privire la
asigurarea copiilor primului an de viaţă cu amestecuri lactate  procurate din sursele
financiare a bugetului local”, acţionînd  în  temeiul   art  14(2) liter „n” ,art 81 al
Legii  Republicii  Moldova nr  436-XVI din  28.12.2006  “Privind  administraţia
publică  locală” ,  art.  18 şi  27  din  Legea  Republicii  Moldova  nr  397-XV  din
16.10.2003  “Privind  finanţele  publice  locale”, în  conformitate cu  prevederile
Regulamentului “Privind  utilizarea  mijloacelor  Fondului  de  Rezervă al
Primăriei s. Coloniţa”, aprobat  prin Decizia Consiliului  local  nr.13/1 din
19.12.2007,   Consiliul  sătesc  Coloniţa
DECIDE:

1. Se  acordă  ajutor  material  în  suma 2100,00 lei din  contul  mijloacelor
Fondului  de  Rezervă  cetăţenilor s. Coloniţa ,conform anexei nr.1.

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef A. Prudnecionok)  va  efectua
modificările  respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2012, conform
prevederilor  prezentei  Decizii.

3. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  Comisia  Buget, Finanţe, Economie  şi
Reforme    vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT: Pentru -11 , împotrivă - 0  ,  s-au  abţinut -0

Preşedintele şedinţei Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului Oleacu Claudia

http://colonita.eu


Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. 3/4   din  24.05.2012

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Prudnecionok Artiom

Nr. Numele,
prenumele

Numele , prenumele,
anul nasterii copilului

Domiciliu Suma ,lei

1. Rebeja Natalia Rebeja Mihail 21.11.2011 s.Coloniţa 700,00

2. Foiu Diana Foiu Daniela 01.11.2011 s.Coloniţa 700,00

3. Plutaru Natalia Plutaru Vladimir 31.12.2011 s.Coloniţa 700,00

x Total x
x

2100,00
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E nr.3/5
Din     24 mai 2012

Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului
de pe lîngă casa de locuit din str. A.Mateevici
nr.1, cu suprafaţa de 0,1242 ha ,cod cadastral
0149110002,cet.Zastavniţchi Alexandra.

Avînd în vedere cererea cet.Zastavniţchi Alexandra privind vînzarea –
cumpărarea terenului de pe lîngă casa din str.A.Mateevici nr.1 cu suprafaţa de
0,1242 ha , contractul de schimb numărul  de înregistrare 4223 din 06.06.2005 ,în
conformitate cu art.4 alin.10 al Legii nr.1308 din 20.07.1998 „Privind preţul
normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului , în temeiul art.19(3) din
Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia  publică locală”Consiliul
local Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se acceptă  vînzarea – cumpărarea terenului de pe lînşă casa din str.
A.Mateevici  nr.1 cu suprafaţa de 0,1242 ha , cod cadastral 0149110002
cet.Zastavniţchi Alexandra la preţul normativ de 1504 lei 12 bani, conform
borderoului de calcul.

2.Primarul dna A.Zaporojan va încheia cu cumpărătorul în termenul stabilit
contractul de vînzare – cumpărare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.Primarul dna A.Zaporojan şi comisia de urbanism vor asigura controlul
îndeplinirii prezentei  decizii.

Au votat:  pentru -11    ,  abţinut- 0   ,împotrivă- 0.

Preşedintele şedinţei                                     Iarmenco  Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                  Oleacu   Claudia

http://colonita.eu


REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E nr.3/6
Din     24 mai 2012

Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului
aferent  construcţiei „Depozit” din brigada nr.1
cod cadastral  0149204296 cu suprafaţa de
0,1505 ha.

Examinînd  cererea cet.Baranov Olga şi documentele anexate la ea: extrasul
din registrul bunurilor imobile, planul geometric al terenului şi borderoul de calcul,
în conformitate cu art.4 ,pct.9,10 din Legea nr.1308 din 25.07.1998 privind preţul
normativ  şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului , cu modificările ulterioare
,pct.6,13,14 din  Regulamentul cu privire la modul de vînzare – cumpărare a
terenurilor aferente, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008, în
temeiul art.19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se acceptă  vînzarea – cumpărarea  terenului aferent construcţiei „Depozit”
din brigada nr.1 , cu suprafaţa de 0,1505 ha , număr cadastral al terenului
0149204296 , adresa: s.Coloniţa , extravilan, modul de folosinţă agricol ,la preţul
normativ de 6682 lei 96 bani , conform borderoului de calcul.

2.Primarul  dna A. Zaporojan  va încheia contractul de vînzare – cumpărare
cu cumpărătorul în termenul stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.Primarul dna A. Zaporojan    şi comisia urbanism , dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.

AU VOTAT: pentru - 11 , abţinut- 0,împotrivă- 0.

Preşedintele şedinţei                                       Iarmenco  Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                    Oleacu  Claudia

http://colonita.eu


REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E   Nr.3/7
Din 24 mai  2012

Cu privire la formarea bunurilor imobile.

În scopul gestionării raţionale a patrimoniului Administrării Publice Locale în
temeiul schiţelor de proiect elaborate de SRL”Imobil Terra Grup” în conformitate
art.10,14,19,20 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din
28.10.2004,art.14,art.19(3)din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind
administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.A  forma în cadrul sectorului cadastral 0149105 următoarele bunuri imobile ,
proprietate a Administraţiei Publice Locale :

1.1.Teren cu suprafaţa de  26,9669 ha, modul de folosinţă agricol- păşune,
adresa   s.Coloniţa, extravilan.

1.2. Teren cu suprafaţa de  9,4645  ha, modul de folosinţă plantaţii
forestiere- păduri , adresa   s.Coloniţa, extravilan.

1.3.Teren cu suprafaţa de  2,8074 ha, modul de folosinţă agricol- păşune,
adresa   s.Coloniţa, extravilan.

2.A  forma în cadrul sectorului cadastral 0149202 bun imobil ,proprietate a
Administraţiei Publice Locale, teren cu suprafaţa de  2,2569 ha  , modul de
folosinţă plantaţii forestiere- păduri , adresa   s.Coloniţa, extravilan.

3.A  forma în cadrul sectorului cadastral 0149201 bun imobil ,proprietate a
Administraţiei Publice Locale, teren cu suprafaţa de  2,50 ha  , modul de folosinţă
agricol - păşuni , adresa   s.Coloniţa, extravilan.

4.Primăria va asigura elaborarea dosarelor cadastrale şi va înregistra dreptul
APL asupra bunurilor imobile nou create.

5.Primarul  dna Angela Zaporojan şi Comisia urbanism  dezvoltare  rurală şu
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
AU VOTAT: pentru- 11  ,împotrivă- 0  ,abţinut-0. .

Preşedintele şedinţei                                      Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                   Oleacu   Claudia

http://colonita.eu

