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РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
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PROCES – VERBAL nr. 10
Din   08 decembrie  2011

 al şedinţei Consiliului
  sătesc Coloniţa.

Total consilieri  aleşi -  13, din ei prezenţi - 12,

Invitaţi :
                                                      Braghiş  Vasile , jurist  ;

               Toaca Ludmila, contabil şef
                                                      Ghimp Zinaida, specialist RRF

A  participat:                              Zaporojan Angela, primar

 Au asistat locuitori ai satului Baranov Ştefan
Buşueva Nadejda

                Ciorba Valeriu

  Preşedintele şedinţei                         Dîşliuc Iurie, consilier

Se desemnează dl Chepteni Ion     ,  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 iniţierea procedurii încheierii Acordului  de înfrăţire între satul
Coloniţa (Moldova) şi comuna Balţaţi,judeţul Iaşi(Romania).

Raportor: Zaporojan Angela , primar



2.Cu privire la stabilirea  îndemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de
conducere din instituţiile de învăţămînt.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef

3.Cu privire la operarea  unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul  2011 din mijloacele soldului disponibil.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef

4.Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul 2011.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef

5.Cu privire la acordarea  ajutorului material  cetăţenilor s.Coloniţa.
Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef

Dîşliuc Iurie  a propus de a include în ordinea de zi chestiunea :
”Cu privire la acordarea spaţiului locativ.”
Ghimp  Zinaida a propus de a include  chestiunile:

„Cu privire la vînzarea cumpărarea cotei – părţi din terenul aferent  construcţiei
„Depozit” din str. Calea Strămoşilor nr.1, număr cadastral 0149108174(02) cu
suprafaţa totală de 0,5597 ha, modul de folosinţă  agricol.”

„Cu privire la autentificarea dreptului  de proprietate asupra lotului de pe lîngă
casa din str. Ciocana Veche nr.51 ,cod cadastral 0149107025 , cu suprafaţa de
0,2041 ha , cet.Ceban Anna – 1/5 şi cet. Ceban Maria – 4/5.”

Dna Zaporojan Angela a propus de a include chestiunea :
„Cu privire la  transmiterea unui teren în proprietate publică a satului.”

Toate chestiunile propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi au fost examinate în
cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate şi este avizul comisiilor.

Ursu Grigorii a  informat consiliul despre cererea dlui Caimacan  Anatolie
referitor la faptul că,vecinul a  tăiat ţeava  prin care curge apa şi nu are apă  dar
curge pe şosea.
A propus de invitat la primărie pentru o discuţie pe dl Scurtu Vladimir, Sîrbu Sava.

Lupu Anatolie a propus spre reexaminare cererea cet.Vadim Vasiliţa, referitor la
atribuirea terenului  pentru şcoala de hipism.
Ursu Grigorii , consilier .
A menţionat că , cererea cet.Vasiliţa Vadim a fost examinată în ambele comisii  şi
este binevenită.

Lidia  Ghimpu, consilier.



A propus de  trecut prin toate comisiile şi dacă va fi aviz pozitiv atunci se va
examina.
Lupu Anatolie  , consilier .La sfîrşitul şedinţei să fie  examinată ca informaţie
cererea lui Vadim Vasiliţa.Deasemenea  a solicitat  informaţie despre executarea
bugetului  pentru anul 2010 şi 2011.

Ordinea de zi
cu modificările propuse

1.Cu privire la semnarea Acordului  de înfrăţire între satul  Coloniţa (Moldova) şi
comuna Balţaţi,judeţul Iaşi (Romania)

Raportor: Zaporojan Angela , primar

2.Cu privire la stabilirea  îndemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de
conducere din instituţiile de învăţămînt.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef

3.Cu privire la operarea  unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul  2011 din mijloacele soldului disponibil.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef

4.Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul 2011.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef

5. Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor s.Coloniţa.
Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef

6.Cu privire la   acordarea spaţiului locativ.
Raportor: Ursu Grigore, preşedintele comisiei juridice

7.Cu privire la vînzarea – cumpărarea cotei – părţi din terenul aferent construcţiei
„Depozit” din str.Calea Strămoşilor nr.1, număr cadastral 0149108174(02) cu
suprafaţa totală de 0,5597 ha, modul de folosinţă agricol.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF

8.Cu privire  la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă
casa din str. Ciocana Veche nr.51, cod cadastral 0149107025, cu suprafaţa de
0,2041 ha, cet.Ceban Anna – 1/5 şi cet.Ceban Maria – 4/5.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF

9.Cu privire la transmiterea unui teren în proprietatea publică a satului.
Raportor: Zaporojan Angela , primar

Pentru ordinea de zi  cu modificările propuse s-a votat  unanim.



1.S-A EXAMINAT: Cu privire la iniţierea procedurii încheierii Acordului
de înfrăţire între satul  Coloniţa (Moldova) şi comu-

                                                na Balţaţi,judeţul Iaşi.

Zaporojan Angela , primar
A prezentat o informaţie despre înfrăţirea cu un sat care  are aceleaşi probleme ca
şi satul Coloniţa.
A dat citirii scrisorii  de la Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat  cu
nr.515-D/11 din 30.11.2011 (se anexează) şi  scrisoarea  de lasi Ministerul
Administraţiei şi internelor.Instituţia prefectului – Judeţul Iaşi nr.26667 din
30.11.2011 (se anexează).
Se solicită împuternicirile de a semna  Acordul.A dat citire Acordului de
înfrăţire.(se anexează)

AU LUAT CUVÎNTUL:                             Lidia Ghimpu, consilier

Proiectele transfrontaliere cine le finaţează.

Dîşliuc Iurie, consilier
În rezultat de ce va beneficia s.Coloniţa de la  proiectul transfrontalier.

Avînd în vedere tradiţia relaţiilor istorice de prietenie şi cooperare între
Romania şi Republica Moldova ,precum şi acordul de colaborare încheiat între
Instituţia Prefectului Judeţul Iaşi şi Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de
Stat, pentru stabilirea relaţiilor de înfrăţire  între satul  Coloniţa  şi comuna Balţaţi
consolidarea raporturilor economice , culturale , educaţionale, comerciale dintre
localităţi, intensificarea  schimbului de experienţă în domeniul administraţiei
publice locale, în temeul  art.14,alin.2 lit.J,k şi art.19 (4)  Legea Republicii
Moldova  nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind  administraţia  publică
locală”,Consiliul  sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.A manifesta  intenţia  încheierii  Acordului de înfrăţire  între  satul
Coloniţa şi  comuna Balţaţi, judeţul Iaşi(Romania).

2.Se deleghează competenţa   primarului satului Coloniţa , doamna Angela
Zaporojan de a semna Acordul de înfrăţire  dîntre  satul Coloniţa şi  comuna
Balţaţi, judeţul Iaşi(Romania).

AU VOTAT: pentru -12, împotrivă – 0, abţinut – 0.

2.S-A EXAMINAT: Cu privire la stabilirea  îndemnizaţiei de
    conducere pentru funcţiile didactice de

conducere din instituţiile de învăţămînt.

Toaca Ludmila , contabil şef.A fost examinată  la comisia buget şi finanţe ,
avizul comisiei este pozitiv.Îndemnizaţia se stabileşte conform Hotărîrii



Guvernului nr.381 din 13.04.2006, mijloace financiare sunt  planificate  dar , este
necesară decizia Consiliului local.La liceul teoretic „Gheorghe Ghimpu” ,dneei
Martinici Nadejda ,45%,Eşanu Rodica -25%,Tofan Nina-30%,Martinici Tamara -
25%,Palagniuc Cristina – 25%,Sîrbu Margareta-25%,la grădiniţa –creşă nr.24
,Chetrean Penighia , director – 15% ,deoarece nu are studii superioare
.Informaţia se anexează.

AU LUAT CUVÎNTUL: Lidia Ghimpu, preşedintele comisiei
buget şi finanţe

Avizul   comisiei este pozitiv.

Braghiş Vasile , jurist
În partea de constatare   de schimbat sintagma instituţii de învăţămînt.

Ciorba Valeriu
Despre cheltuielile  pentru apă,gestionarea  grădiniţei.3 ani de zile administraţia
grădiniţei a admis atîtea neregularităţi.

Morgun Vitalie , consilier

De ce se plătea mai mult, curgeau rezervuarele, au fost schimbate butoaiele .
Lidia Ghimpu, consilier

S-a ridicat întrebarea   şi  la  primar.
Bîzgu Ion, consilier

De ce la şcoală este  mult mai mare suprafaţa iar pentru aceiaşi suprafaţă se achită
mai puţin.

Zaporojan Angela, primar
La   liceu  şi la primărie  de vineri seara şi pînă luni se sistează   căldura se face
economie, iar la grădiniţă nu ,deoarece sunt copii mici, deaceia şi sunt cheltuieli
mai mari.

Ciorba Valeriu
La liceu suprafaţa e mai mare de 10 ori decît la grădiniţă.

Ghimpu Lidia, consilier
Dna Chetrean P. nu are studii adecvate pentru grădiniţă, care sunt activităţile
petrecute, cum se gestionează .
La următoarea şedinţă  solicit informaţie despre   activitatea grădiniţei  .

            În scopul asigurării funcţionării efective a instituţiilor publice, în
conformitate cu prevederile art.14(2) lit.l ,art.19(3) ale Legii nr.436-XVI  din
28.12.2006 Privind administraţia publică locală, şi acţionînd în baza Hotărîrii
Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 şi modificărilor ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului ,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1. A stabili îndemnizaţia de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din
instituţiile de învăţămînt preuniversitar (conform anexei).



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

Au votat :   pentru - 12  ,  contra - 0 ,  abţinut - 0  .
Anexa nr. 1

                                                    La Decizia Consiliul Sătesc Coloniţa  nr.10/2
din 8.12.2011

Denumirea instituţiei Numele, prenumele Categoria
instituţiei

Funcţia Îndemnizaţia de conducere
în % din salariul de bază
corespunzător funcţiei
didactice

Liceul Teoretic

„Gh. Ghimpu”

Martinici Nadejda II Director 40+5=45

Liceul Teoretic

„Gh. Ghimpu”

Eşanu Rodica II Dir. adj – 0,5 25

Liceul Teoretic

„Gh. Ghimpu”

Tofan Nina II Dir. adj – 0,5 25+5=30

Liceul Teoretic

„Gh. Ghimpu”

Martinici Tamara II Dir. adj – 0,5 25

Liceul Teoretic

„Gh. Ghimpu”

Palagniuc Cristina II Dir. adj – 0,5 25

Liceul Teoretic

„Gh. Ghimpu”

Sîrbu Margareta II Dir. Adj. – 0,5 25

Grădiniţa –

creşă nr.24

Chetrean Penighia V Director 25-10=15

3.S-A EXAMINAT: Cu privire la operarea  unor modificări
în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul  2011 din mijloacele soldului

                                                           disponibil.
Toaca Ludmila , contabil şef. Se propune  la primărie achitarea salariului pentru
şofer pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie , achitarea la Union Fenosa
pentru luna decembrie , achitarea pentru energia termică  la Termocom pentru
decembrie ,achitarea creditoare către „Apă -Canal „,achitarea îndemnizaţiei unice
pentru exprimar la fel la liceul teoretic „Gh.Ghimpu „ şi la grădiniţa- creşă nr.24
aceleaşi achitări către SA” Apă – Canal”,Termocom şi Union Fenosa .
Informaţia se anexează.

AU LUAT CUVÎNTUL: Dîşliuc Iurii, consilier



A prezentat o informaţie pe marginea cererii dnei C.Oleacu   prin care
solicită achitarea  procentelor  pentru vechimea în muncă în serviciul
public.Deoarece  la comisia buget şi finanţe  s-a hotărît ca să se  consulte cu
Direcţia Generală  Finanţe şi cu  dna Gurschi  (şefa secţiei juridice ) de la primăria
municipiului .Am fost la Direcţie şi am vorbit cu dna Valentina Văzdăuţan şi
adjunctul şefei secţiei juridice ,deoarece  şefa lipsea  împreună cu juristul  dl
Braghiş V.  S-a spus că , consiliul are dreptul  să  achite,deoarece  este lege.

Toaca Ludmila ,contabil şef
A prezentat o informaţie despre procedura care trebuie să fie pentru stabilirea

vechimii în muncă în serviciul public în vederea acordării sporului pentru vechime
în muncă  se constituie comisia pentru stabilirea vechimii în muncă  care
examinează şi întocmeşte un proces –verbal .
Consideră  că ,conform Regulamentului  dnei Claudia  nu –i intră perioada
concediului parţial plătit  pentru îngrigirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani ,dna a
fost în concediu de maternitate din 1990 pînă în 1993.

Braghiş Vasile , jurist
Este recunoscut faptul de către contabilitate  şi este răspunsul contabilului  şef
Toaca Ludmila  care acceptă  achitarea deoarece şi calculul s-a făcut  şi a primit
răspuns  la 10.10.2011 că, sursa va fi stabilită la şedinţa  Consiliului ,trebuie
decizia Consiliului de achitat deoarece nu sunt bani.
Iar comisia va lucra şi va stabili pentru anul 2012 să fie corect.

Ursu Grigore,consilier
Este avizul comisiei.

Braghiş Vasile , jurist
Comisia buget şi finanţe  nu a dat aviz nici pozitiv nici negativ dar, a propus de
mers la Direcţia Generală Finanţe şi la jurist la dna Gurschi,ceia ce s-a făcut.

Lidia Ghimpu, consilier
Se va constitui comisia şi se va examina.

Ciorba Valeriu
Cîţi funcţionari sunt la pensie?

Chepteni Ion, consilier

Dl Calancea    Gh. A încheiat contract pe un termen pînă în 2013.Trebuia să
încheie pentru perioada care a activat dar nu pînă în 2013.Testare, apoi contract.

Calancea Gh. nu a avut dreptul   de  a încheia contract.
Zaporojan Angela , primar

O testare este prevăzută la început de an a tuturor angajaţilor  din primărie.
Lidia Ghimpu, consilier

Se va constitui comisia şi se va examina  chestiunea în cauză.



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  legătura  cu   repartizarea   mijloacelor   financiare
din  soldul disponibil la  01.01.2011 pentru  a  acoperi  cheltuielile  necesare
instituţiilor  publice   pentru  anul  2011,  Consiliul  local  Coloniţa,
DECIDE:

1 Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2011 pentru
necesităţile  instituţiilor  publice în  anul  2011  în   suma 206.0 mii  lei
conform  anexei.

2 Contabilitatea  centralizată (contabil-şef L.Toaca)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2011, 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 -12,împotrivă -0,abţinut-0.

Anexa nr. 1_
                                                                          la  Decizia  Consiliului satesc Colonita nr .10/3

din 08.12.2011

Grupa Articol,
 alineat

Suma
( mii
lei)

Destinaţia

000.00 41.5
111.00 1.9 Salariu sofer pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie

2011
111.01 1.3 Salariul funcţiei
111.02 0.1 Sporuri la salariul funcţiei
111.07 0.5 Premii
112.00 0.5 Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
113.00 30.0
113.01 5,0 Achitarea la Union Fenosa luna decembrie
113.04 20.0 Achitarea pentru energia termică la Termocom în

procedura planului pentru luna decembrie
113.11
113.34 5,0 Achitarea creditoare către Apă Canal pentru luna

decembrie

0102015 -
Primaria

116.00 0.1 Contribuţii la bugetul asigurărilor medicale de stat



135.00 9,0
135.25 9,0 Achitarea îndemnizaţiei unice pentru  exprimar
000.00 87.0
113.00 87.0
113.01 10,0 Achitarea la Union Fenosa pentru luna decembrie
113.04 40.0 Achitarea pentru energia termică la Termocom în

procedura planului pentru luna decembrie
113.09 27.0 Achitarea alimetaţiei pentru anul 2011

0603338 -
Liceul
Teoretic
Gh.
Ghimpu

113.34 10,0 Achitarea către Apă Canal pentru luna decembrie
000.00 70.0
113.00 70.0
113.01 10,0 Achitarea la Union Fenosa pentru luna decembrie
113.04 40.0 Achitarea pentru energia termică la Termocom în

procedura planului pentru luna decembrie
113.09 10,0 Achitarea alimentaţiei pentru anul 2011

0601051
Grădiniţa
creşă nr.24

113.34 10,0 Achitarea către Apă Canal pentru luna decembrie
Total 198.5

4.S-A EXAMINAT: Cu privire la operarea unor modificări în partea
de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2011.

Toaca Ludmila , contabil şef. A prezentat o informaţie despre necesitatea
operării modificărilor.La  grădiniţa- creşă  nr.24  pentru necesităţile instituţiei se
transferă de la un articol la alt articol pentru deplasări în interiorul  ţării,pentru
rechizite de birou,materiale şi obiecte de uz casnic, mărfuri şi servicii neatribuite
altor alineate ,reparaţii curente ale  ale clădirilor pentru a putea fi folosite în luna
decembrie.

Mişcarea soldurilor de pe o lună pe alta la Liceul Teoretic „Gheorghe
Ghimpu”,la fel şi la  Gospodăria comunală pentru necesităţile instituţiilor se
transferă  din lunile octombrie ,noiembrie pentru luna decembrie .

(Informaţia se anexează)
La proiectarea sistemului de apeduct sunt economii 23,8 mii lei.

AU LUAT CUVÎNTUL:                               Bîzgu Ion , consilier

De ce nu se fac lucrări şi pe străzile Vasile Lupu şi Răsăritului.

În legătură cu avizul comisiei şi 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  legătura  cu
operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pe anul 2011
,Consiliul  local  Coloniţa ,
DECIDE:



1. A  efectua operarea de modificări la grupa 0601051 Grădiniţa de copii a
s. Coloniţa conform anexei nr.1 p.1, pentru necsităţile instituţiilor în anul
2011.

2. A  efectua operarea de modificări la grupa 0603338 Liceul Teoretic „Gh.
Ghimpu” a s. Coloniţa conform anexei nr.1 p.2, pentru necesităţile
instituţiilor în anul 2011.

3.  A  efectua operarea de modificări la grupa 1502179 Gospodăria
comunală a s. Coloniţa conform anexei nr.1 p.3, pentru necesităţile
instituţiilor în anul 2011.

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

AU    VOTAT: Pentru -12 ,  împotrivă -0,  abţinut -0.

             Anexa  nr.1
la  Decizia  Consiliului  sătesc

                                           Nr.10/4 din8.12.2011

1) Operarea  modificărilor  la grupa„0601051 Grădiniţa de copii a s. Coloniţa pentru   necesităţile  instituţiilor  în
anul  2011.
A transfera suma de 1,0 mii lei de la art. 114.01 (Deplasări în interiorul ţării) din lunile
iunie,iulie,august,septembrie,octombrie - 1.0 mii
lei
           la art. 113.03  (Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc) în decembire                      + 1.0
mii lei

A transfera suma de 0,6 mii lei de la art. 113.30 (Lucrări de calcul şi informatică) din noiembrie - 0.6 mii
lei                   la art. 113.45  (Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate) în decembrie
+ 0.6 mii lei

A transfera suma de 1,0 mii lei de la art. 113.17 (Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor) din octombrie- 1.0
mii lei

    la art. 113.03  (Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc) în decembire         + 1.0
mii lei

Mişcarea soldurilor de pe o lună pe alta:
2)  Operarea  modificărilor  la grupa„0603338 Liceul Teoretic „Gh. Ghimpu”  a s. Coloniţa pentru   necesităţile
instituţiilor  în  anul  2011.

A transfera suma de 2,5 mii lei de la art. 113.05 (Materialele didactice intuitive, practica de producţie a elevilor şi
studenţilor) din luna octombrie - 2.5
mii lei
           la art. 113.03  (Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc) în decembrie          + 2.5
mii lei

A transfera suma de 1,8 mii lei de la art. 113.06 (Cărţi şi ediţii periodice) din luna noiembrie -1,8
mii lei

la art. 113.03 (Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc) în decembrie      +1,8
mii lei

A transfera suma de 0,5 mii lei de la art. 113.13 (Arendarea mijloacelor de transport şi întreţinerea mijloacelor de
transport propii) din luna noiembrie -0,5
mii lei la art. 113.03 (Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc) în decembrie       +0,5
mii lei



3)  Operarea  modificărilor  la grupa„1502179  Gospodăria comunală a s. Coloniţa pentru   necesităţile  instituţiilor
în  anul  2011.

A transfera suma de 45,8 mii lei de la art. 271.09 (Proiectarea sistemului de canalizare şi apeduct din str. Răsăritului,
Vasile Lupu şi Valea Ungurului) din luna octombrie
- 45.8 mii lei
la art. 271.09  (Proiectarea canalizării menager-fecaloidale din str. M.Eminescu, com. Coloniţa ) în decembrie+ 23.8
mii lei
la art. 271.09  (Proiectarea canalizării menager-fecaloide din str. Alexandru cel Bun, B.P.Hajdeu, Ciocana Veche,
M.Viteazul, Pădurii, com. Coloniţa ) în decembrie     + 22.0
mii lei

A transfera 96,0 mii lei de la art.241.05 (Construcţia apeuctuşui din str. Ştefan cel Mare) din noiembrie - 96,0
mii lei

la rt. 271.09  (Proiectarea apeductului din str. Ştefan cel Mare) în luna decembrie     + 13,6
mii lei la art.271.07 (Efectuarea ridicării topografice pentru proiectarea sistemului de aprovizionare
 cu apă a noului cartier locativ (Str. Teilor, Ion Vatamanu, Lidia Istrati, Mioriţa, Matei Basarab,
Calea Basarabiei, Doina şi Ion Aldea- Teodorovici, Ciprian Porumbescu, Livezilor,
Fîntîna lui Radu, Valea Raiului, Petru Rareş)din s. Coloniţa) în decembrie     + 61.8
mii lei
la art. 241.05 (Construcţia drehajului pentru evacuarea apelor subterane la obiectivul
„Parcul memorial” din str. Ştefan cel Mare) în decembrie     + 20.6
mii lei

5.S-A EXAMINAT: Cu privire la acordarea    ajutrului material
cetăţenilor  sColoniţa.

Toaca Ludmila, contabil şef .Se lucrează cu lista ,deoarece au fost propuşi pentru a
fi   excluşi cei care au primit ajutor material  anul trecut  şi de indicat adresa
persoanelor.

AU LUAT CUVÎNTUL:                          Ghimpu Lidia , consilier
După ce criterii au fost selectaţi  88 persoane. Nu sunt gata listele ,sunt încă umede
,o persoană este inclusă de două ori, nu trebuie de grăbit
Se propune  spre reexaminare

Valeriu Ciorba
Referitor la  pagina Web şi publicarea ziarului.La moment ziarul  se face din alte
fonduri,despre lucrul în plus care  e pe bază de voluntariat.
Au fost  date declaraţiile despre interese ,dar numeni nu a completat şi nu s-au
întors.

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,  luînd în consideraţie cererile cetăţenilor, Consiliul  sătesc  Coloniţa
DECIDE:
1. Se  acordă  ajutor  material  în  suma   46500,0 lei   din  contul  mijloacelor

Fondului  de  Rezervă  cet. S. Coloniţa conform anexei nr.1.



2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef L.Toaca)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2011, 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 -            ,  împotrivă -                  ,  s-au  abţinut -

Proiectul de decizie nu a fost supus votării .

S-a propus spre reexaminare la şedinţa comisiei buget şi finanţe.

6.S-A EXAMINAT:
Cu privire la acordarea spaţiului locativ.

Ursu Grigore, consilier.
La şedinţa comună  a comisiilor  juridică şi protecţie socială a populaţiei şi comisia
urbanism şi dezvoltae rurală au fost examinate cererile cet.Buşueva    Nadejda,
Morari Serghei, Vozian Ruslan şi Zghibarţă Larisa.

AU LUAT CUVÎNTUL: Buşueva Nadejda ,locatar, petiţionar

A avut odaie , a plecat în concediu apoi s-a întors şi camera era ocupată
abuziv.Locueşte la gazdă,lucrează la grădiniţă cu un salariu foarte mic are la
întreşinere un copil bolnav oncologic.

Zaporojan Angela , primar
Este o situaţie, ea a plecat să trateze copilul bolnav oncologic.La acordarea
spaţiului  locativ în cămin au fost stabilite nişte condiţii,să lucreze în
teritoriu.Lucrează la  liceu  cu  un salariu mic  are un  copil bolnav oncologic.

Caraman Anna, consilier , medic şef
Despre situaţia în care se află cet.Buşueva Nadejda  ,locul de muncă ,starea
sănătăţii  copilului ,în ce constă boala  şi necesitatea acordării spaţiului locativ.

Ursu Grigore, consilier
Procedura expulzării (evacuării)este grea.

Braghiş Vasile , jurist
Dacă  are bon  de repartiţie     este clară situaţia.Dacă contează  părerea juristului
vă zic:Evacuarea trebuie să fie legală.

Nu este  decizia Consiliului de a repartiza bonuri .S-a propus să fie bloc
departamental ca să nu poată privatiza , dar nu s-a acceptat.

Zaporojan Angela, primar
Trebuia să fie  pe un termen, dacă şi-a construit casă să elibereze camera,să treacă
cu traiul în casă.
De abrogat decizia privind privatizarea la următoarea şedinţă.
Pînă la abrogarea deciziei cine  va achită lumina.De găsit bani şi de achitat lumina.



Lidia Ghimpu, consilier
Nu este baza juridică , este bon atribuit.
Spre  reexaminare în comisia juridică pentru a clarifica situaţia.
Pentru reexaminare au votat: pentru -10, abţinut – 1.

Examinînd cererile cetăţenilor: Morari Sergiu,Zghibarţă Larisa ,Buşueva
Nadejda,Vozian Ruslan  şi documentele anexate la ele  privind  acordarea spaţiului
locativ în blocul (cămin) din str.31 August nr.4 ,avînd în vedere avizele comisiilor
juridică  pentru problemele umanitare şi protecţie socială a populaţiei şi comisiei
urbanism , dezvoltare rurală şi susţinerea micului business, în temeiul
art.14(1),art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se acordă cet.Vozian Ruslan Valeriu odaia  nr.10 din blocul locativ
(cămin) din str.31 August nr.4, s.Coloniţa.

2.Comisia juridică (preşedinte  dl Ursu Grigore)  va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Proiectul de decizie nu a fost supus votării.

7.S-A EXAMINAT:
Cu privire la vînzarea – cumpărarea cotei – părţi

                                                  din terenul aferent construcţiei„Depozit” din
str.Calea Strămoşilor nr.1, număr cadastral
0149108174(02) cu suprafaţa totală de 0,5597 ha
modul de folosinţă agricol.

Ghimp Zinaida , specialist RRF
Baranov Alexandru a depus cerere prin care solicită  cumpărarea a 54,99% din
terenul aferent depozitului din str. Calea Strămoşilor nr.1 , nr.cadastral
0149108174 care  îi aparţine  în baza contractului de vînzare – cumpărare nr.1950
din 28.12.2006  .La cerere sunt anexate: extrasul de la Oficiul  Cadastral Teritorial
,contractul de vînzare – cumpărare, contractul de arendă asupra
terenului,confirmarea plăţii de arendă, planul cadastral al bunului imobil,procura.
La  fel  şi  cet.Foiu Constantin s-a adresat cu o cerere  prin care solicită
cumpărarea a 31,29% din terenul aferent depozitului din str. Calea Strămoşilor
nr.1, nr.cadastral 0149108174.02 care îi aparţine în baza contractului de donaţie
.La cerere sunt anexate: Contractul  de donaţie din construcţia
nelocativă(depozit)Extras din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea
tranzacţiilor,Planul cadastral al bunului  imobil,copia buletinului de
identitate,planul geometric.
Mai sunt patru persoane , dar ei nu au solicitat  vînzarea – cumpărarea terenului.
13,73%  din teren  rămîne  proprietate a administraţiei publice locale.



Chestiunea a fost examinată în cadrul şedinţei comisiei urbanism , dezvoltare
rurală şi susţinerea micului business ,avizul comisiei este pozitiv.
            Examinînd cererile  cetăţenilor :Baranov Alexandru,Foiu Constantin şi
documentele anexate la ele:extrasul  din registrul bunurilor  imobile,planul
geometric al terenului, contractul de arendă al terenului, 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 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”
DECIDE:

1.Se acceptă vînzarea – cumpărarea  cotei – părţi din terenul aferent
construcţiei „Depozit” dn str.Calea Strămoşilor nr.1 , cod cadastral
0149108174(02) cu suprafaţa totală de 0,5597 ha, modul de folosinţă agricolă,în
mărimea  cotei ce le aparţine în construcţie după cum urmează :
-  Baranov  Alexandru – 54,99% din suprafaţa totală la preţul de 18631lei 96 bani;
- Foiu Constantin – 31,29%  din suprafaţatotală la preţul de 10608 lei77
bani,conform borderoului de calcul, 13,73% din suprafaţa totală- rămîne
proprietate APL.

2.Primarul dna Zaporojan Angela va încheia cu cumpărătorii contractele  de
vînzare -cumpărare  în termenul stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare .

3.Primarul dna Zaporojan Angela şi comisia  urbanism ,dezvoltare rurală şi
susţinerea micului bussines vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
AU VOTAT: pentru -10, abţinut- 1, împotrivă -0

8.S-A EXAMINAT: Cu privire  la autentificarea dreptului de
proprietate asupra lotului de pe lîngă casa
din str. Ciocana Veche nr.51, cod cadastral
cu suprafaţa de 0,2041 ha, cet.Ceban Anna
– 1/5 şi cet.Ceban Maria – 4/5.

Ghimp Zinaida , specialist RRF
S-au adresat cu cerere cet.Ceban Maria şi Ceban Anna  prin care solicită eliberarea
titlului de autentificare   a dreptului deţinătorului de teren pentru lotul de pe lîngă
casa din str.Ciocana Veche  nr.51.La cerere sunt anexate documentele  : Planul
geometric al terenului ,Actul de inspectare,Extrasul  din Registrul bunurilor
imobile .Conform datelor din Registrul bunurilor imobile , terenul de pe lîngă casă
este proprietate a administraţiei publice locale, iar bunurile  imobile ;casele de
locuit sunt înregistrate în cote –părţi  .1/5 cotă- parte este proprietar cet. Ceban
Anna  în baza Certificatului de proprietate asupra cotei- părţi din proprietatea
comună în  devălmăşie eliberat soţului supraveţuitor din 12.07.2005 .În baza
adeverinţei de înregistrare a dreptului de proprietate  4/5 cotă- parte din  casa de



locuit sunt înregistrate după Ceban Maria .În conformitate cu ar.11 al Codului
funciar se propune autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului cu
suprafaţa de 0,2041 ha conform cotelor deţinute  în imobil (casa de locuit ) 1/5
cet.Ceban Anna şi 4/5 cet.Ceban Maria.

Avizul comisiei urbanism,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business este
pozitiv.

În conformitate cu art.11 Cod Funciar  al Republicii Moldova ,în baza
certificatului cu privire la moştenirea legală adeverinţei de înregistrare a dreptului
de proprietate din 04.12.1998, extrasul  din Registrul bunurilor  imobile pentru
efectuarea tranzacţiilor din 27.10.2011, în temeiul art. 19(3) al Legii nr.436-XVI
din 28.12.2006” Privind administraţia publică locală „, Consiliul local   Coloniţa,
DECIDE:

1.Se autentifică  dreptul de proprietate  a lotului de pe lîngă casa din str.
Ciocana Veche nr.51, cod cadastral 0149107025, cu suprafaţa de 0,2041 ha:
cet.  Ceban Anna- 1/5 şi cet.  Ceban Maria – 4/5.

2.Primăria va   asigura  perfectarea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren: cet.Ceban Anna – 1/5 şi cet.Ceban Maria -4/5, conform
punctului 1 al prezentei decizii.

3.Se solicită OCT Chişinău de a înregistra în mod stabilit dreptul asupra
bunului imobil.

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

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

9.S-A EXAMINAT:
 Cu privire la transmiterea unui  teren

 în proprietate publică a satului

Ghimp Zinaida , specialist RRF
Informaţia referitoare la cererea prealabilă   prin care se solicită Consiliului sătesc
Coloniţa examinarea şi aprobarea  materialelor cu privire la stabilirea hotarelor
pentru eliberarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
proprietate publică a statului gestionate de către ÎS”Staţia de Stat pentru
Încercarea Maşinelor”amplasat în extravilanul  localităţii  se anexează .
A fost invitat la primărie  directorul  dl Ţapu Vladislav şi juristul de la Î.S Staţia
de Stat pentru încercarea maşinelor” pentru discuţie.
Nu se foloseşte terenul conform destinaţiei, nu se experimentează  nici o maşină.

AU LUAT CUVÎNTUL: Chepteni Ion , consilier



În proiectul de decizie nu este un punct despre cele 10ha, trebuie mai întîi să
coordonăm cele 10 ha apoi  pe cele 14ha.

Braghiş Vasile , jurist
Terenul  este din   două sectoare I-  10ha, II- 14 ha.
De a înainta un demers către Guvern  de a  merge cu iniţiativa de a modifica
suprafaţa  şi de a solicita transmiterea în proprietate Administraţiei publice locale a
sectorului cu suprafaţa de  15 ha.

Examinînd materialele ÎS Staţia pentru încercarea maşinelor privind
coordonarea hotarelor unui teren ,în temeiul art. 6,alin.1 al Legii nr.91-XVI din
05.04.2007 „Privind terenurile proprietate publică „ art.14 (3) ,art.19(3) ale Legii
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc
Coloniţa ,
DECIDE:

1.A solicita Guvernului Republicii Moldova transmiterea din proprietate
publică a statului în proprietate publică a satului Coloniţa  a terenului cu suprafaţa
de  15,2531 ha ,nr.cadastral 0149105089 ,modul de folosinţă agricol, amplasat în
s.Coloniţa, extravilan ,gestionat la moment de Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei.

2.Primăria (primar Zaporojan Angela) va asigura  remiterea prezentei
decizii şi demersului  argumentat Guvernului Republicii Moldova.

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

AU VOTAT. Pentru -12    , împotrivă- 0, abţinut -  0 .

Valeriu Ciorba
S-a solicitat  informaţia despre terenurile APL.Care nu sunt formate bunuri imobile
de format bunuri imobile.

Lidia Ghimpu, consilier
S-a solicitat lista  tuturor terenurilor care le deţine APL.

Zaporojan Angela, primar
Despre proiectul la apă şi canalizare pentru sectorul cu 306 case, în conlucrare cu
FISM.Lucrările menţionate  costă la 100 mii dolari.Dar vom  împărţi aparte
apeductul şi  canalizarea  aparte.Trebuie să ştim dacă locuitorii  satului acceptă să
achite .

Braghiş Vasile, jurist
De  angajat o persoană  sau 2 de a lucra cu documentaţia.Trebuie minimum 2
adunări ale locuitorilor satului de petrecut , de găsit mijloace financiare.

Referitor la cererea dlui Vadim Vasiliţa  privind atribuirea terenului pe bază de
parteneriat public privat.



Zaporojan Angela , primar
La terenul solicitat  să-i schimbăm destinaţia şi să facem ceva pentru  săteni, sunt
multe cereri pentru atribuirea terenului pentru construcţia caselor de locuit.
De găsit un alt teren pentru Vasiliţa Vadim.

Lupu Anatolie, consilier
Copiii fregventează bazinul de înot din oraş că ,al nostru nu funcţionează încă.Să
fie o şcoală pentru  hipism ca, tineretul şi copiii să  se ocupe  şi să fie mai aproape
,dar nu la 50 km.

Angela Zaporojan ,primar

Anunţ.
A propus ca  consilierii ,colaboratorii de la primărie, grădiniţă, liceu, şi cei mai
buni gospodari din sat  să  întîlnească   Crăciunul şi Anul Nou la 25 decembrie
2011,ora  15”.

Săptămîna viitoare va avea loc inaugurarea bradului ,conform graficului ,se solicită
prezenţa  consilierilor. Ziua şi ora o să fie anunţată din timp.

Preşedintele şedinţei                                     Dîşliuc  Iurii

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia



Anexa
la procesul verbal nr.10

din 08.12.2011

L I S T A
consilierilor prezenţi la şedinţa  Consiliului local

din  08.12.2011

1.Bîzgu   Ion
2.Chepteni Ion
3.Caraman Tatiana
4.Dîşliuc iurie
5.Lupu Anatolie
6.Morgun Vitalie
7.Foiu Tatiana
8.Luchian Igor
9.Tabacari Vladimir
10.Ghimpu Lidia
11.Ursu Grigore
12.Ababii Mihail

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia

                                                          L I S T A
consilierilor absenţi la şedinţa  Consiliului local

din  08.12.2011

1.Iarmenco Maria

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia




