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PROCES – VERBAL nr. 7
din 19 iulie 2011

 al şedinţei Consiliului
  sătesc Coloniţa.

Total consilieri  aleşi -  13, din ei prezenţi - 9,
absenţi : - 3, motivat – 1. .

                                                             Braghiş  Vasile , jurist  ;
Invitaţi :

A  participat:                                       Angela Zaporojan, primar

Au asistat:                                         Vica Mazîlu

             Preşedintele şedinţei                         Bîzgu Ion

Se desemnează dna Anna Caraman     ,  consilier   care va semna deciziile
Consiliului sătesc în cazul, în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitate
de a le semna , în conformitate cu prevederile art.  20(1)  din Legea  nr. 436-XVI
din 28.12.2006” Privind  administraţia  publică locală „.

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind funcţionarea Consiliului local.
Raportor: Claudia Oleacu , secretar al Consiliului

2.Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru diferite
domenii de activitate.

Raportor: Zaporojan Angela , primar



1.S-A EXAMINAT: Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind
                                                    funcţionarea Consiliului local.

Oleacu Claudia , secretar al Consiliului local.
Prin Legea Parlamentului nr.457-XV  14.11.2003 se stabileşte  Regulamentul –
cadru privind  constituirea şi funcţionarea Consiliilor  locale şi raionale.

Unităţile cărora li se aplică acest Regulament sunt  consiile locale şi
raionale.Fiecare consiliu elaborează şi aprobă propriile regulamente în baza
Regulamentului – cadru.Se propune Consiliului  spre aprobare  Regulamentul
privind funcţionarea  Consiliului sătesc Coloniţa.

În  temeiul art. 14 (1) liter”m” al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală „, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

Art.unic. Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea Consiliului local.

AU VOTAT : pentru – 9 ,împotrivă -0,abţinut -0.

2.S-A EXAMINAT : Cu privire la constituirea comisiilor consultative
de specialitate pentru diferite  domenii de activi-
tate.

Zaporojan Angela , primar

Potrivit prevederilor Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea
Consiliului local Coloniţa , consiliul local  formează , ţinînd cont de specificul  şi
necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de
activitate , modifică componenţa acestora.Comisiile de specialitate sunt structuri de
lucru neremunerate ale consiliului  local, create  pentru asigura eficienţa activităţii
acestora.

Comisiile de specialitate elaborează , avizează proiecte de decizii ,
întocmesc rapoarte ,expun opinia asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a
şedinţei consiliului.

Prezentul proiect de decizie vine să constituie  patru comisii de specialitate,
care cuprind domeniile de activitate recomandate în funcie de specficul activităţii
şi de numărul  consilierilor.Astfel se propune formarea următoarelor comisii:
- Comisia pentru buget şi finanţe, economie şi reforme – 3 membri;
- Comisia juridică pentru probleme umanitare şi protecţie socială a populaţiei – 3
membri ;



- Comisia pentru urbanism şi dezvoltare rurală,prestări servicii şi susţinerea
micului  business – 4 membri;
- Comisia pentru cultură , tineret şi sport – 3 membri.

În fiecare comisie de specialitate sunt incluşi consilieri ce reprezinmtă
partidele care au acces în consiliu , proporţional mandatelor obţinute.

Se propune de a accepta constituirea a patru comisii de specialitate.

AU VOTAT : pentru  numărul comisiilor , denumirea şi componenţa numerică  a
comisiilor   de specialitate . -8 ,împotrivă -0,abţinut -1.

Se propun următorii  consilieri în comisii şi anume :

Comisia buget şi finanţe , economie şi reforme :
Iarmenco  Maria
Foiu Tatiana
Ghimpu  Lidia

Comisia juridică pentru   probleme umanitare şi protecţie socială a populaţiei :
Bîzgu  Ion
Morgun Vitalie
Caraman Ana

Comisia pentru urbanism şi dezvoltare rurală , prestări servicii şi susţinerea
micului  business:
Chepteni Ion
Ghimp Zinaida
Dîşliuc Iurie

Comisia pentru cultură , tineret şi sport.
Ursu Grigore
Lupu Anatolie
Tabacari  Vladimir

La componenţa nominală a comisiilor s-a ţinut cont de  studiile şi domeniul de
activitate ai consilierilor.

Este necesar de a  accepta şi componenţa nominală a comisiilor  şi se propune de a
aproba  preşedinţii  şi secretarii comisiilor deoarece,   trebuie să înceapă activitatea
comisiilor,sunt multe chestiuni care aşteaptă examinate în cadrul comisiilor apoi  la
consiliu.

AU LUAT CUVÎNTUL:                               Lupu Anatolie , consilier



A propus să fie inclus în comisia urbanism ,deoarece a activat  4 ani  în
consiliul precedent şi cunoaşte  domeniul comisiei.

Deoarece lipsesc  cîţiva consilieri  se propune de a  a aproba componenţa
nominală  cît şi preşedinţii şi secretarii la următoarea şedinţă a consiliului.
Deoarece comisiile trebuie să activeze   se propune să se accepte  componenţa
nominală propusă ,iar la următoarea şedinţă vor veni cu propuneri.

În temeiul art.14 (2) lit „w „   art.19(3) din Legea Republicii  Moldova
nr.436-XVI  din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală „ , Consiliul
sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se constituie  comisiile de specialitate pentru diferite  domenii de activitate
, după cum urmează:
1.1.Comisia buget şi finanţe , economie şi reforme :
Iarmenco  Maria
Foiu Tatiana
Ghimpu  Lidia

1.2.Comisia juridică pentru   probleme umanitare şi protecţie socială a populaţiei
Bîzgu  Ion
Morgun Vitalie
Caraman Ana

1.3.Comisia pentru urbanism şi dezvoltare rurală , prestări servicii şi susţinerea
micului  business.
Chepteni Ion
Ghimp Zinaida
Dîşliuc Iurie

1.4.Comisia pentru cultură , tineret şi sport:
Ursu Grigore
Lupu Anatolie
Tabacari  Vladimir

AU VOTAT:  pentru - 8   , împotrivă- , abţinut - 1  .

Modificarea şi concretizarea componenţei nominale şi alegerea  preşedinţilor şi
secretarilor comisiilor se va  efectua  la următoarea şedinţă

AU LUAT CUVÎNTUL: Zaporojan Angela ,primar



A propus ca fiecare dintre consilieri să  găsească cîte o persoană din fiecare sector
al localităţii care cunoaşte bine problemele şi necesităţile din sectorul unde
locuieşte  ca să vină la primărie pentru a lucra  întru rezolvarea acelor probleme.

A propus ca, în primărie să fie instalată o cutie pentru  sugestii, doleanţe , plîngeri
din partea populaţiei, pentru a lucra în direcţia  soluţionării lor.

Lupu Anatolie, consilier
A propus ca ,fiecare consilier  să vină cu   ceva concret , pentru a activa în direcţia
îndeplinirii ca, peste 4 ani să prezinte darea de seamă în faţa locuitorilor.Toţi
candidaţii în campania electorală au avut programe preelectorale .Deci fiecare să
vină cu programul său  la consiliu şi de început  a lucra în direcţia  îndeplinirii
programului sau măcar ceva din el  timp de 4 ani.

În legătură cu faptul că,  unii  din consilieri  sunt încadraţi în cîmpul muncii
nu pot să se elibereze de la serviciu pentru a fi prezent la şedinţele consiliului ,se
propune ca ,şedinţele consiliului să se înceapă la orele 17”.

Alte propuneri ,dacă nu la ora17” atunci măcar la 16”.
La stabilirea timpului pentru petrecerea şedinţelor se va reveni la altă şedinţă.

Preşedintele şedinţei                       Ion Bîzgu

Secretar al Consiliului                               Claudia Oleacu



Anexă
La  Procesul –verbal  nr.7

din 19 .07.2011

L I S T A
consilierilor prezenţi la  şedinţa  Consiliului  local

din 19.07.2011

1. Bîzgu Ion
2.Ghimp Zinaida
3.Foiu Tatiana
4.Tabacari Vladimir
5.Caraman   Anna
6. Dîşliuc Iurie
7.Lupu Anatolie
8.Morgun Vitalie
9.Ghimpu Lidia

                      Secretar                      C.Oleacu

L I S T A
consilierilor absenţi la  şedinţa  Consiliului  local

din 19.07.2011

1.Iarmenco  Maria
2.Chepteni Ion
3.Ursu Grigore

Secretar                                         C.Oleacu




