
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

PROIECT
D  E C I Z I E   Nr. ___
Din ___________2012

Cu privire la situaţia criminogenă
pe teritoriul  s.Coloniţa  în anul 2011.

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 ,examinînînd 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 coordonare 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.

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.

4.Primăria ,dna Zaporojan Angela, primar:
- va convoca şedinţe de lucru cu agenţii  economici - deţinători ai autorizaţiilor de de
funcţionare 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.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului
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Cu privire la stabilirea modului de folosinţă
a terenului cu numărul cadastral 0149105091
,extravilan s.Coloniţa.

Avînd în vedere dosarul cadastral al terenului cu numărul cadastral 0149105091
, elaborat de SRL”Imobil Terra -Grup” în conformitate cu pct. 14 al 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 - ______________.

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 - împotrivă - abţinut -

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului
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,,Cu privire la autentificarea dreptului
de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa
din str. S. Lazo, nr. 6, a cet.Bruma Chiril”

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-
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 - ,   împotrivă - abţinut-

Preşedintele şedinţei _____________

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

PROIECT
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Cu privire la autentificarea dreptului de
proprietate asupra lotului de pe lîngă casa
din str.Alexei Mateevici 1, cet.Zastavniţchi
Alexandra.

În conformitate cu prevederile art.11 al Codului funciar al Republicii Moldova,
în baza contractului de schimb din 06.06.2005, avînd în vedere cererea
cet.Zastavniţchi Alexandra privind autentificarea dreptului de proprietate asupra
lotului de pe lîngă casă,  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 a cet. Zastavniţchi Alexandra  asupra lotului
de pe lîngă casa din str.Alexei Mateevici nr.1 cu suprafaţa 0.1242 ha , cod
cadastral -0149110002.

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

3.Primăria, primar A. Zaporojan şi Comisia urbanism şi dezvoltare rurală vor
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - împotrivă - abţinut -

Preşedintele şedinţei _____________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                        Oleacu Claudia
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,,Cu privire la formarea bunurilor imobile”

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-0,553 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 - ,   împotrivă - abţinut-

Preşedintele şedinţei _____________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului                                         Oleacu Claudia
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Cu privire la expunerea la licitaţie pentru
obţinerea dreptului de arendă asupra tere-
nului proprietate a Administraţiei Publi-
ce Locale.

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 - împotrivă - abţinut -

Preşedintele şedinţei ______________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                        Oleacu Claudia
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Anexa

La decizia nr.___

Din _______2012

Nr.d/o Denumirea
imobilului

Adresa
Cod
cadastral

Suprafaţa Taxa
pentru
obţinerea
dreptului
de arendă

Arenda
anuală

Termen
de
arendă

1. Teren agricol 0149205068
extravilan

6,176 ha 9819 lei
30 bani

30 ani
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