
REPUBLICA MOLDOVA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU

PRIMĂRIA SATULUI COLONIŢA

2
al şedinţei Consiliului sătesc Coloniţa

din 11 aprilie 2012

Coloniţa  2012

http://colonita.eu


REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

PROCES – VERBAL nr. 2
Din   11 aprilie 2012

 al şedinţei Consiliului
sătesc Coloniţa.

Total consilieri  aleşi - 13, din ei prezenţi - 11
Absenţi- 2 consilieri , motivat -0 ,nemotivaţi-2. (Ghimpu Lidia, Chepteni Ion)

Invitaţi :
Braghiş  Vasile , jurist  ;
Prudnecionok  Artiom, contabil şef
Ghimp Zinaida, specialist RRF
Nezus Serghei , şeful  postului de poliţie

A  participat:                                       Zaporojan Angela, primar

Au asistat locuitori ai satului : Tofan Victor,preotul  bisericii
Martinici Nadejda , director liceu
Ciorba Valeriu
Sîrghi Ludmila
Stanciu  Ion
Ghimp Dumitru
Rîţoi Victor
Vîlcu Gheorghe
Dl Mark , reprezentant , întreprindere din
Austria
Dna Raisa , reprezentant întreprindere  pent-
ru prelucrarea deşeurilor

Preşedintele şedinţei Foiu Tatiana , consilier
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Se desemnează dna Iarmenco Maria ,  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 operarea unor modificări în partea de  cheltuieli a bugetului local
pentru anul  2012 din mijloacele soldului disponibil.

Raportor: Prudnecionok Artiom, contabil şef

2.Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor s.Coloniţa .
Raportor: Prudnecionok Artiom, contabil şef

3.Cu privire la situaţia criminogenă pe teritoriul s.Coloniţa în anul 2011.
Raportor: Nezus Serghei , şeful postului de poliţie

4.Cu privire la stabilirea modului de folosinţă a terenului cu numărul cadastral
0149105091, extravilan s.Coloniţa.

Raportor: Ghimp Zinaida ,specialist RRF.

5.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă
casa din strada S.Lazo ,nr.6 a cet. Bruma Chiril.

Raportor: Ghimp Zinaida ,specialist RRF.

6.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă
casa din strada A.Mateevici nr.1,cet.Zastavniţchi Alexandra.

Raportor: Ghimp Zinaida ,specialist RRF.

7.Cu  privire la formarea bunului imobil în sectorul 0149102 cu suprafaţa de
0,0553 ha, modul de folosinţă , agricol.

Raportor: Ghimp Zinaida ,specialist RRF.

8.Cu privire la expunerea la licitaţie pentru obţinerea dreptului de arendă a
terenului cu suprafaţa de 6,176 ha , cod cadastral ,modul de folosinţă ,agricol.

Raportor: Ghimp Zinaida ,specialist RRF.

Morgun Vitalie , consilier.
De inclus în ordinea de zi  chestiunea privind aprobarea tarifelor pentru  activitatea
bazinului de înot de la liceu.

9.„Cu privire  la aprobarea  tarifelor pentru serviciile prestate la bazinul de înot
din incinta Liceului teoretic „Gheorghe Ghimpu”.

Pentru ordinea de zi  cu  modificări s-a votat - unanim – 11 consilieri.
Zaporojan Angela , primar.
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Sunt  două oferte  pentru evacuarea gunoiului, reprezentaţii întreprinderilor vor
prezenta note informative.

Preotul bisericii Tofan Victor va prezenta informaţie refritor la  construcţia unei
capele .

1.S-A EXAMINAT: Cu privire la operarea unor modificări în partea de
cheltuieli a bugetului local pentru anul  2012
din mijloacele soldului disponibil.

Prudnecionok Artiom, contabil şef.Din mijloacele disponibile la grupa
„Gospodăria comunală”  la art.241.05  suma de 78.00 mii lei se îndreaptă la
finanţarea lucrărilor de topografie şi proiectare pentru obiectul „Organizarea
scurgerii apelor fluviale cu amenajarea luncii rîuleţului din centrul satului Coloniţa
,iar la  art.131.05 suma de 1.8 mii lei se îndreaptă la achitarea către SRL „Chişinău
Gaz”  pentru lucrările de reglare a PRP din str.V.Lupu , s.Coloniţa.

AU LUAT CUVÎNTUL :                               Iarmenco Maria , consilier

Finanţarea lucrărilor de topografie şi proiectare să se efectueze prin  achiziţia
lucrărilor prin metoda cererii ofertelor de preţuri.

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  01.01.2012 pentru  a  acoperi  cheltuielile  necesare
Consiliul  local  Coloniţa,
DECIDE:

1. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2012 pentru
a  acoperi  cheltuielile  necesare în   suma   79.8  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 (dl 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
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Anexa nr. 1
la  Decizia  Consiliului satesc Colonita
nr.2/1  din  11.04.2012

Grupa Articol,
alineat

Suma
( mii
lei)

destinaţia

1502179
Gospodaria
Comunala

241.05 78.00 Finanţarea lucrărilor de topografie şi proiectare pentru
obiectul  „Organizarea scurgerii apelor fluviale cu
amenajarea luncii rîuleţului din centrul satului Coloniţa
(achiziţia lucrărilor prin metoda cererii ofertelor de
preţuri)

131.05 1.8 Achitarea către SRL „Chişinău Gaz „ a lucrarilor de
reglare PRP din str. V. Lupu ,s.Coloniţa.

Total 79.8

2.S-A EXAMINAT Cu privire la acordarea ajutorului material
cetăţenilor s.Coloniţa.

Prudnecionok Artiom, contabil şef.Se propune acordarea ajutorului material
cetăţenilor s.Coloniţa în baza cererilor depuse : Stolear Tamara – 500 lei,Oleinic
Larisa – 300 lei, Chiet Feodora – 300 lei,Andrei Nina – 500 lei,Vozian Maria –
300 lei.

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 1900 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  decizi.

http://colonita.eu


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 .

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. 2/2 din  _11.04.  2012

3.S-A EXAMINAT : Cu privire la situaţia criminogenă pe teritoriul
s.Coloniţa în anul 2011.

Nezus Serghei , şeful postului de poliţie .
Informaţia  cu privire la  situaţia criminogenă pe teritoriul s.Coloniţa în anl 2011 se
anexează..

AU LUAT CUVÎNTUL: Ursu Grigore, consilier

În informaţia prezentată nu s-a vorbit despre  distrugerea crucilor din cimitir
şi ce măsuri s-au întreprins, despre furtul capacilor de la fîntînile de canalizare .

Despre lucrul de profilaxie ,în ce  constă lucrul de profilaxie la liceu cu
elevii.

Nezus Sergheri, şeful postului de poliţie

Referitor la lucrul de profilaxie printre elevii liceului se efectuează de către
inspectorul pe minori .

Zaporojan Angela , primar
Referitor la  violenţa în familie care este lucrul  efectuat de poliţie , deoarece

toţi locatarii cu asemenea probleme vin la primărie , cum se realizează prevederile

Nr. Numele,
prenumele

Anul
nasteri

Domiciliu
s.Coloniţa

Suma ,lei

1. Stolear
Tamara

1942 str. S.Lazo 500 lei

2. Oleinic
Larisa

1940 str.Alexandru cel
bun

300 lei

3. Chiet
Feodora

1956 str.Tohatin 300 lei

4. Andrei Nina 1936 str. Dacilor, nr4 500 lei

5. Vozian
Maria

1949 Str.Em Bucov 300 lei

Total 1900 lei
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Legii nr.45 cu pivire la violenţă cît şi  executarea Legii nr. 75 despre narcomanie
şi alcool.Ce s-a făcut pe parcursul anului.E necesar să activeze şi garda populară.

Tabacari Vladimir, consilier
La    şedinţa comisiei juridice s-a propus ca să  activeze şi garda populară  în

teritoriu.

Ursu Grigore, consilier
Personal primarul este satisfăcut de activitatea şefului de post  în teritoriu?.
Se propune ca ,o dată în trei luni  să prezente dare de seamă la consiliu

despre situaţia criminogenă în teritoriu.

Dîşliuc Iurii , consilier
Este nevoie de petrol , de transport, aveţi nevoie de ceva ajutor pentru

îmbunătăţirea   activităţii.

În scopul ridicării nivelului actual al asigurării respectării securităţii
personale şi patrimoniale, menţinerii ordinei publice,asigurării ordinei de drept şi
securităţii  publice în teritoriu,ameliorării situaţiei criminogene ,examinînd nota
informativă cu privire la situaţia criminogenă pe teritoriul s.Coloniţa în anul 2011
prezentată de către  dl Nezus Serghei, şef de post , analizînd situaţia infracţională
în raza satului  Coloniţa ,în conformitate  cu art.14 alin (1) alin.(2) lit.x al Legii
privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.11.2006, Legea Republicii
Moldova „Cu privire la poliţie „ nr. 417   din 18.12.1990,Consiliul  sătesc
Coloniţa,
DECIDE:

1.Se ia act de informaţia  prezentată de către  dl Nezus Serghei,şef de post
cu privire la situaţia  criminogenă  pe teritoriul s.Coloniţa în perioada anului 2011
(se anexează).

2.Se constată necesitatea consolidării parteneriatului autorităţii publice
locale,organelor de drept şi  societatea civilă în privinţa menţinerii ordinii publice
şi asigurarea securităţii cetăţenilor în prevenirea şi curmarea infracţiunilor
patrimoniale , cît şi a celor ce atentează la viaţa şi sănătatea persoanei .

3.Şeful de post (dl Nezus Serghei)
3.1.În colaborare cu  autoritatea publică locală, administraţia liceului teoretic

va întreprinde  măsuri concrete la ameliorarea situaţiei infracţionale pe teritoriul
satului Coloniţa  va depune anumite eforturi în scopul neadmiterii  comiterii
infracţiunilor.

3.2.Va intensifica  lucrul de profilaxie individuală şi generală, lucrul cu
contingentul special,profilaxia crimelor în stradă, a conflictelor  în familie,
diminuarea crimelor săvîrşite de către minori.
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3.3.Va întreprinde raiduri prin  teritoriu în depistarea cetăţenilor care încalcă
ordinea  sanitară,persoanelor care depozitează materialele de construcţie  pe terenul
de uz comun şi în prevenirea construcţiilor neautorizate.

3.4.Va prezenta trimestrial  Consiliului sătesc notă informativă referitor la
situaţia criminogenă  în teritoriu.

4.Primăria ,dna Zaporojan Angela, primar:

- va convoca şedinţe de lucru cu agenţii  economici - deţinători ai autorizaţiilor  de
funcţionare a unităţilor  comerciale  şi prestări servicii,cu participarea specialiştilor
organelor de resort ,în vederea respectării legislaţiei în vigoare:

- prin intermediul ziarului local , paginii oficiale , va  reflecta  situaţia infracţională
în teritoriul satului pentru a sensibiliza opinia publică şi a promova un mediu
sănătos de viaţă.

5.Comisia juridică pentru probleme umanitare şi protecţie socială a
populaţiei va asigura controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii.

4.S-A EXAMINAT: Cu privire la stabilirea modului de folosinţă a
terenului cu numărul cadastral 0149105091,
extravilan s.Coloniţa

Ghimp Zinaida , specialist în reglementarea regimului proprietăţii funciare.
A prezentat o informaţie referitoare la  modul de folosinţă a terenului cu numărul
cadastral 0149105091 conform clasificaţiei terenurilor. Terenul nominalizat  face
parte din categoria de terenuri agricole.
Nota informativă se anexează.

AU LUAT CUVÎNTUL : Iarmenco Maria , consilier

Cum s-au petrecut competiţii auto fără contract ,în ce bază?

Lupu Anatolie , consilier.
Referitor la terenul  de la stadion, am investit personal şi   pînă la urmă a fost
vîndută o parte din el cu destinaţia pentru construcţie.

Pentru stabilirea  modului de folosinţă :
- agricol - au votat – 10 consilieri
- - pentru  modul de folosinţă neproductiv , a votat – 1 consilier.

Avînd în vedere dosarul cadastral al terenului cu numărul cadastral
0149105091 , elaborat de SRL”Imobil Terra -Grup” în conformitate cu pct. 14 al
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anexei nr 5 al Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile, aprobată
prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 447 din 28.10.2005 ,în
teneiul art.19 (3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală” Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1. A stabili pentru bunul nou-format în baza Deciziei nr.2/8 din 16.03.2011-
teren cu numărul cadastral 0149105091, cu suprafaţa 8,8686 ha, extravilan satul
Coloniţa, modul de folosinţă - agricol.

2. Primăria, primar A.Zaporojan va asigura înregistrarea drepturilor de
proprietate a administraţiei publice locale asupra terenului nou format.

3. Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului
bussines(preşedinte Chepteni Ion) va asigura controlul îndeplinirii prezentei
decizii.

AU VOTAT:  pentru – 10,împotrivă -1 ,abţinut -0 .

5.S-A EXAMINAT: Cu privire la autentificarea dreptului de
proprietate asupra lotului de pe lîngă
casa din strada S.Lazo ,nr.6 a cet .Bruma
Chiril.

Ghimp Zinaida, specialist  în reglementarea regimului proprităţii funciare
A prezentat o informaţie referitoare la cererea şi documentele cet.Bruma Chiril
care solicită autentificarea  dreptului de proprietate asupra terenului de pe lîngă
casa din str. S.Lazo nr.6
Nota informativă se anexează.

În conformitate cu prevederile art. 11 al Codului Funciar al Republicii
Moldova, în baza contractului de vînzare – cumpărare, transmitere- primire a
locuinţei în proprietate privată din 20.09.2006, avînd în vedere cererea cet.Bruma
Chiril, privind autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă
casă,extrasul din Registrul bunurilor imobile,în temeiul art.19(3)  al Legii 436 –
XVI din 28.12.2006 ,, Privind Administraţia publică locală” Consiliul sătesc
Coloniţa
DECIDE:

1. Se autentifică dreptul de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din str. S.
Lazo, nr. 6, în mărime de 1/2 cotă-parte din terenul cu  suprafaţa  de  0,1769
ha,  cod  cadastral 0149110135.

2. Primăria va asigura perfectarea titlului de autentificare a dreptului  deţinăto-
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rului de teren, cet. Bruma Chiril, conform punctului 1 al prezentei decizii.

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

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

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

6.S-A EXAMINAT: Cu privire la autentificarea dreptului de
proprietate asupra lotului de pe lîngă casa
din strada A.Mateevici nr.1,cet.Zastavniţchi
Alexandra.

Ghimp Zinaida, specialist  în reglementarea regimului proprităţii funciare
A prezentat o informaţie referitoare la  cererea şi documentele anexate la ea
privind autentificarea  dreptului de proprietate asupra terenului de pe lîngă casa din
str.A.Mateevici nr 1  care a fost primită în baza contractului de schimb.La şedinţa
comisiei  urbanism şi dezvoltare rurală s-a acceptat  autentificarea dreptului de
proprietate asupra terenului cu suprafaţa de  0.1242 ha .Conform extrasului din
registrul  bunurilor imobile    casa este  înregistrată în baza contractului de schimb
după Zastavniţchi Alexandra  ,iar   proprietarul terenului este Republica Moldova,
este după APL.
În baza Legii nr.1308 din 20.07.1998  „Privind preţul normativ şi modul de vînzare
– cumpărare a pămîntului se  propune spre vînzare – cumpărare la preţ normativ
,conform borderoului de calcul.

S-a propus să fie exclusă din ordinea de zi   pentru a fi  examinată la şedinţa
comisiei urbanism

Proiectul de decizie nu a fost supus votării.
Pentru excluderea din ordinea de zi a chestiunii în cauză : au votat – 11 consilieri.

7.S-A EXAMINAT: Cu  privire la formarea bunului imobil în sectorul
0149102 cu suprafaţa de 0,0553 ha, modul  de
folosinţă , agricol.

Ghimp Zinaida, specialist  în reglementarea regimului proprităţii funciare.
Nota informativă referitoare la formarea bunului imobil se anexează.
Se propune de a forma în cadrul sectorului cadastral  0149102, bun imobil, teren cu
suprafaţa de 0,0553 ha ,adresa s.Coloniţa ,extravilan.
S-a ieşit la faţa locului ,pe terenul  dat sunt reţele inginereşti , linia telefonică s-a
ocolit  .
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Avizul comisiei este pozitiv.

AU LUAT CUVÎNT: Iarmenco Maria , consilier

Care este poziţia  privind chestiunea în cauză, să fie scos la licitaţie.
Este staţie existentă şi  ar fi bine dacă ar presta careva servicii suplimentar  voi fi
numai pentru, dar cînd se formează bun imobil  să fie scos la licitaţie, e altceva.
Ne grăbim să dăm în arendă şi să vindem tot ,au mai rămas cireşii neatinşi.

Se va forma ca bun imobil se va înregistra şi va fi scos la licitaţie conform
legislaţiei în vigoare.

Foiu Tatiana , consilier
Staţia  pentru autobus a fost construită  de către  locatari şi credem că ,nu e

normal.

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

1. A forma în cadrul sectorului cadastral nr.0149102,bun imobil,teren cu
suprafaţa -0,0553 ha ,adresa s.Coloniţa,extravilan,modul de folosinţă agricol
, proprietate a Administraţiei Publice Locale.

2.  Primăria va asigura elaborarea dosarului cadastral şi va înregistra dreptul
APL asupra bunului imobil nou-creat.

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

AU VOTAT:  pentru -8 împotrivă -2 abţinut-1

8.S-A EXAMINAT: Cu privire la expunerea la licitaţie pentru
obţinerea dreptului de arendă a terenului cu

suprafaţa de 6,176 ha , cod cadastral 0149205068
,modul de folosinţă ,agricol.

Ghimp Zinaida, specialist  în reglementarea regimului proprităţii funciare.
Nota informativă  privind expunerea la licitaţie pentru obţinerea dreptului de
arendă a terenului proprietate a APL  cu suprafaţa de 6,176 ha se anexează.
A depus persoana cerere, a fost examinată la şedinţa comisiei urbanism , avizul a
fost pozitiv.
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AU LUAT CUVÎNTUL : Iarmenco Maria , consilier

De încheiat contract de  arendă cu Moldsilva să planteze pe terenul nominalizat
copaci.

Tabacari Vladimir , consilier

Să fie un parc mic al satului ,de făcut ordine, să fie acces pentru toţi .

Zaporojan Angela , primar
De plantat copaci  pe teren cu ajutorul elevilor. De informat populaţia despre

faptul ca să nu taie copacii.Să fixăm o zi pentru a face ordine, prima sîmbătă după
blagini.La 28 aprilie mergem cu toţii să facem curat.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.3; art.77 alin.5  al Legii nr.436-
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” art.4 al Legii cu privire
la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XII din
25.07.1997 cu modificările ulterioare, prevederilor Regulamentului privind
licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din
10.02.2009, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1 .Se  acceptă expunerea la licitaţie pentru obţinerea dreptului de arendă asupra
terenului   proprietate a Administraţiei Publice Locale, conform anexei.

2.Primăria, primar A. Zaporojan va organiza licitaţia pentru obţinerea  dreptului de
arendă a terenului conform legislaţiei în vigoare.

3. Primarul  dna A. Zaporojan şi Comisia juridică ,probleme umanitare şi protecţie
socială a populaţiei vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT:  pentru - 3 , împotrivă - 5 , abţinut - 3.
Anexa

Nr.d/o Denumirea
imobilului

Adresa
Cod
cadastral

Suprafaţa Taxa
pentru
obţinerea
dreptului
de arendă

Arenda
anuală
De la 4%-
9%

Termen
de arendă

1. Teren agricol 0149205068
extravilan

6,176 ha 4% -
9819,14
lei
6%-
14728,72
lei

30 ani

http://colonita.eu


În rezultatul  votării proiectul de decizie nu a fost aprobat..

9.S-A EXAMINAT: Cu privire  la aprobarea  tarifelor pentru
serviciile prestate la bazinul de înot din
incinta Liceului teoretic „Gheorghe Ghimpu”.

Foiu Tsatiana , consilier.
Avînd în vedere demersul administraţiei Liceului  teoretic „Gh.Ghimpu”  şi
prevederile Regulamentului cu privire la bazinul de înot, comisia buget   şi finanţe
,economie şi reforme a accepătat tarifele pentru  prestarea serviciilor de înot.
Denumirea serviciilor şi tarifele se anexează.

AU LUAT CUVÎNTUL: Iarmenco Maria , consilier

Dacă pct. 1  se aprobă tarifele atunci pct .doi de stabilit termenul, perioada  aprilie
– 30 septembrie  sau  octombrie.De stabilit perioada ,clar termenul  aprilie –
septembrie 2012 ,poate fi pînă la începerea sezonului de încălzire, dar  să fie
stabilit doar clar termenul.
Pct.3 al deciziei care este ,cine este persoana responsabilă .
Foiu Tatiana.

Ciorba Valeriu
Cine se face  responsabil de  prestarea taxelor.

Zaporojan Angela , primar
Persoana responsabilă , Foiu Tatiana.
Referitor la perioada  de activitatea a bazinului aprilie – septembrie , în perioada
rece are loc  evaporarea  apei , deoarece nu este încălzire şi va apărea mucegaiul şi
ne va costa mai mult reparaţia.

Braghiş Vasile, jurist
Sunt chestii de  tehnologie , dna Martinici N. , directorul liceului va asigura
respectarea   normelor sanitare , contabilul şef va efectua modificări în partea de
cheltuieli a bugetului . Se elaborează abonamentul ,  se încheie contract  de
răspundere materială cu directorul bazinului. Directorul bazinului va prezenta
darea de seamă   despre activitatea bazinului.Nu e necesar  de a specifica tot în
decizie .

Iarmenco Maria , consilier
Vom vota două puncte ,pct.1 se aprobă tarifele ,doi se stabileşte termenul şi

persoana responsabilă de executarea prezentei decizii . Este procedură lasă să
răspundă dna primar , dna director sau contabilul şef , cum trebuie  după lege să
facă.
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Avind in vedere demersul administratiei Liceului teoretic „Gh. Ghimpu „din
28.03.2012, Regulamentul cu privire la bazinul de inot, in temeiul ar. 14 alin.2 lit.q
a Legii 436-XVI privind administratia publica locala, Consiliul satesc Colonita
DECIDE:

4. Se aproba tarifele pentru serviciile prestate - ore de înot la bazinul din incinta
Liceului teoretic”Gh. Ghimpu”, pentru perioada aprilie – septembrie 2012
conform anexei nr.1.

5. Directorul Liceului teoretic „Gh.Ghimpu” dna Martinici Nadejda va asigura
respectarea legislatiei si normelor sanitare la exploatarea bazinului.

6. Contabilul-sef Prudnecionok A. va introduce modificari in partea de venituri si
cheltuieli a bugetului pentru anul 2012 pornind de la prevederile prezentei
decizii.

7. 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.

Anexa nr. 1
La decizia Consiliul sătesc Coloniţa  nr.2/7

din 11.04. 2012

Nr. Denumirea serviciilor (ore de inot) Tariful, lei Nota

1. Abonament lunar ( de 3 ori pe saptamina)
pentru elevii liceului

250.00
(20lei/ora)

2. Abonament lunar ( de 3 ori pe saptamina)
pentru ceilalti copii

300.00
(25 lei/ora)

3. Abonament lunar ( de 2 ori pe saptamina)
pentru adulti

280.00
(35 lei/ora)

4. O ora de inot pentru elevii liceului fara
abonament

30 lei/ ora

5. O ora de inot pentru ceilalti copii (pina la
18 ani) fară abonament

35 lei/ora

6. O ora pentru adultii fara abonament 40 lei/ora

S-A EXAMINAT : Tofan Victor , paroh al bisericii  din teritoriu

O propunere, o rugăminte din partea enoriaşilor care  solicită să se  aloce
un teren pentru construcţia unei capele . O bună parte din locuitori le vine foarte
greu să se deplaseze la biserică pe de o parte şi pe de alta , satul se măreşte pe an
ce trece această  necesitate apare  tot mai  des şi mai des.
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Să se ia o hotărîre  şi să fie alocat un teren pentru construcţia unei capele ( o
bisericuţă mai mică ca cea existentă).A fost făcută chiar şi o schiţă. În afară de
capela care o să fie  construită pe terenul pe care o să fie alocat să fie  un parc de
odihnă ,un monument al eroilor căzuţi în războiul II mondial pentru apărarea
patriei  , mai mult va seamăna cu un centru cultural pentru odihna tinerilor , se
poate  deschide şi o bibliotecă.

Rugămintea este ca să se  accepte alocarea terenului .Se solicită terenul care a
fost destinat pentru parc mai sus de  brigada  de tractoare.Este un lucru de mare
folos comunităţii , să combinăm şi ceia ce ţine de credinţa ortodoxă şi  odihna
tineretului La  comisia urbanism a fost examinată chestiunea în cauză şi avizul
este pozitiv. A fost propus ca să fie şi schiţă ,ceia ce a şi fost făcut.

Zaporojan Angela , primar
E bine deoarece , nu trebuie de căutat terenul deja este.O capelă doar

înfrumuseţează parcul .Se ştie suprafaţa ,se poate decide , să se primească şi o
decizie. De ce trebuie să ne mai adunăm încă o dată , sau nu sunt toţi de acord.

Lupu Anatolie , consilier Dl Victor a
depus cererea, la comisia urbanism a fost  examinată , a venit a prezentat
informaţie , avizul comisiei este pozitiv.S-a propus ca, tot lotul  să fie alocat pentru
construcţia capelei,un monument al eroilor  şi parc.

Ursu Grigore , consilier
Trebuie de indicat concret suprafaţa de 21 ari pentru construcţia capelei.
Ne limităm cu informaţia prezentată  şi nu suntem împotrivă.

Iarmenco Maria , consilier

Din punct de vedere juridic să fie corect. Chestiunea în cauză nu a fost inclusă
în ordinea de zi, s-a votat pentru 9 chestiuni, dar ca informaţie .Ne întoarcem
înapoi şi o întroducem în ordinea de zi şi o punem la vot.
Sau membrii comisiei urbanism,fac o pauză de 5-10 min. ca ei să se aprecieze să
formuleze un proiect de decizie, să fie corect, să nu ne întoarcem la următoarea
şedinţă.

Ghimp Zinaida, specialist RRF
El este stabilit bun imobil dar nu e înregistrat , are şi un număr cadastral ,dar
trebuie de înregistrat.Să fie examinată chestiunea şi la consiliu următor vor
prezenta proiectul de decizie.

INFORMAŢIE Referitor la evacuarea deşeurilor din s. Coloniţa.

Dl Mark ,reprezentantul firmei AVE din Austria  a prezentat o  informaţie
despre evacuarea deşeurilor din teritorii.S-a referit la practica de care dispun la
evacuarea deşeurilor în Ungheni  şi alte localităţi, s-a oferit disponibil să acorde
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servicii şi în  Coloniţa.A răspuns la întrebările adresate de către consilieri  şi s-a
luat act de informaţia prezentată.

La capitolul evacuarea deşeurilor s-a referit şi dna Raisa ,reprezentantul unei
firme care activează pe teritoriul or. Cricova. De la gunoiştea existentă  se
sortează  numai acele deşeuri  care le prelucrează firma şi anume  plastic
,sticlă,frunze,viţă de vie ,crengi, în rezultatul prelucrării se  primesc materiale de
construcţie şi hîrtie. Firma nu se ocupă cu  evacuarea deşeurilor din teritoriu.

Dna Zinaida Ghimp  , specialist RRF   a  prezentat o informaţie referitoare la
solicitarea dlui Stanciu Ion privind disponibilitatea de a amenaja un sector de teren
adiacent lotului sce-i aparţine şi stadionul  satului prezentînd şi schiţa de proiect.
Stanciu Ion a dat explicaţii  şi s-au expus şi consilierii.Consiliul  a luat act de
informaţie.

Preşedintele şedinţei                                   Foiu Tatiana

Secretar al Consiliului                                Oleacu Claudia
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Anexa
la procesul verbal nr.2

din 11.04.2012

L I S T A
consilierilor prezenţi la şedinţa  Consiliului local

din  11.04.2012

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

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia

L I S T A
consilierilor absenţi la şedinţa  Consiliului local

din  11.04.2012

1 Ghimpu Lidia
2. Chepteni Ion

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia
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