REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E Nr.____
Din __________ 2012

Cu privire la aprobarea statului de personal
şi schemei de încadrare a personalului din
Primăria satului Coloniţa .
În conformitate cu art 14 (2) lit.l ,art.19(3) ale Legii privind adminostraţia
publică locală nr.435-XVI din 28.12.2006 ,Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,Legii nr.155 din
21.07.2011privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, ţinînd cont
de prevederile Hotărîrii nr.1001 din 26.12.2011 a Guvernului Republicii Moldova
privind punerea în aplicare a unor acte legislative, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.Se aprobă statul de personal al Primăriei satului Coloniţa (anexa1).
2.Se aprobă schema de încadrare a personalului Primăriei satului Coloniţa
(anexa 2).
3.Prezenta Decizie intră în vigoare de la 1 aprilie 2012.

Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa
La Decizia Consiliului sătesc nr.__
Din “____”_________2012

Statul de personal
al Primăriei satului Coloniţa , municipiul Chişinău
(denumirea autorităţii publice)

Nr.d/o Denumirea funcţiei publice/postului

Numărul
posture

de

1.

Primar

1

2.

Secretar al Consiliului local

1

3.

Contabil- şef

1

4.

Specialist

1

5.

Specialist

1

6.

Şofer

1

TOTAL:

6

Secretar al Consiliului

Oleacu C.

funcţii/
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DECIZIE NR.____
DIN ____________2012
„Cu privire la acordarea ajutorului

material cetăţenilor s. Coloniţa”
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 1100.00 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 Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

, împotrivă -

, s-au abţinut -

___________________

Claudia Oleacu

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
nr. ______ din ____________
2012
Nr.
1.

Numele,
prenumele
Petruleac Lidia

2.

Stratu Fedora

3.
4.
X

Anul
nasteri
22.05.1948

Domiciliu

Suma ,lei

s.Coloniţa,str.M.Eminescu,
38

300.00

s.Coloniţa,str.Nucarilor,6

200.00

Plutari Natalia

30.04.1992 Viza de domiciliu retrasă

300.00

Burca Efimia

26.02.1939 s.Colonţa,str.B.P.Haşdeu,37

300.00

Total

X

X

Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

Contabil – şef

Prudnecionok Artiom

1100.00
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D E C I Z I E Nr.____
Din __________ 2012

“Cu privire la autentificarea
dreptuluide proprietate asupra
lotului de pe lîngă casă
din str.A.Mateevici,37 cod cadastral 0149110039
cu S-0,1432 ha,cet.Mazîlu Fiodor Mihail”

În conformitate cu art.11 Cod Funciar al Republicii Moldova în baza
contractului de donaţie din 12.02.2001,înregistrat de către OCT Chişinău cu
nr.cadastral 01491001406 număr convenţional,în temeiul art.19(3) al Legii nr.436XVI din 28.12.2006, Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc
Coloniţa,
DECIDE:
1.Se autentifică dreptul de proprietate a lotului de pe lîngă casă
din
str.A.Mateevici 37 cod cadastral -0149110039 cu S-0,1432 ha cet.Mazîlu Fiodor
Mihail.
2.Primăria s.Coloniţa va asigura perfectarea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului cet.Mazîlu Fiodor,conform pct1 al prezentei decizii.
3.Se solicită OCT Chişinău de a înregistra în mod stabilit dreptul asupra bunului
imobil.
4.Primarul A.Zaporojan şi Comisia Urbanism şi Dezvoltare rurală şi susţinerea
micului bussines vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-

,împotrivă-

,abţinut-

.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
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D E C I Z I E Nr.____
Din __________ 2012

Cu privire la autentificarea
dreptului de proprietate asupra
lotului de pe lîngă casă
din str.Ştefan cel Mare,33, cod cadastral 0149109016
cu S-0,2123 ha,cet.Bucico Cristina”

În conformitate cu art.11 Cod Funciar al Republicii Moldova în baza
certificatului de moştenire testamentară din 13.07.2004 înregistrat cu nr.4248 în
temeiul art.13(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, Privind administraţia publică
locală”,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1.Se autentifică dreptul de proprietate a lotului de pe lîngă casă din str.Ştefan cel
Mare,33,cod cadastral-0149109016 cu S-0,2123 ha cet.Bucico Cristina.
2.Primăria s.Coloniţa va asigura perfectarea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului cet.Bucico Cristina,conform pct1 al prezentei decizii.
3.Se solicită OCT Chişinău de a înregistra în mod stabilit dreptul asupra bunului
imobil.
4.Primarul A.Zaporojan şi Comisia Urbanism şi Dezvoltare rurală şi susţinerea
micului bussines vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat: pentru-

,împotrivă-

,abţinut-

.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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DECIZIE NR.____
Din ____________2012
Cu privire la transmiterea în arendă a terenului
din fondul apelor cu numărul cadastral 0149210108.
Avînd în vedere cererea cet.Negură Cristea şi Botezat Gheorghe,contractul
de vînzare – cumpărare înregistrat cu nr.2217 la 09.06.2012 , dosarul ethnic al
construcţiei hidrotehnice (barajul de protecţie )extrasul din registrul bunurilor
immobile ,planul de acţiuni ce urmează a fi realizat ,în conformitate cu prevederile
art.14(2) liter“c”,art.19(3) ale Legii nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea în arendă a terenului din fondul apelor cu
suprafaţa de 7,8769 ha ,număr cadastral 0149210108,proprietarului construcţiei
hidrotehnice Negură Cristea pe un termen de 25 ani cu plata anuală de arendă în
mărime de 2 % de la preţul normativ al terenului,conform borderoului de calcul.
2.Primăria ,primar dna Angela Zaporojan va încheia contractul de arendă cu
cet.Negură Cristea pornind de la prevederile punctului 1 al prezentei decizii.
3.Primarul A.Zaporojan şi comisia
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

juridică

Au votat:pentru- , împotrivă - abţinut - .
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

vor asigura controlul
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DECIZIE NR.____
DIN ____________2012
“Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului
aferent construcţiei”Depozit”cod cadastral-0149206458
cu suprafaţa 0,4530 ha,modul de folosinţă neproductiv.”
Examinînd cererea cet.Baranov Ştefan şi Baranov Svetlana Ghimp Dumitru
şi documentele anexate la ea:extrasul din registrul bunurilor imobile,planul
geometric al terenului,contractul de arendă şi borderoul de calcul,în conformitate
cu art.4 alin10 al Legii nr.1308 din 20.07.1998 “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, 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 cotei-părţi din terenul aferent construcţiei„
„Depozit”,nr.cadastral-0149206458,cu suprafaţa totală 0,4530 ha modul de
folosinţă neproductiv,în mărimea cotei ce le aparţine în construcţie conform
borderoului de cacul,după cum urmează:
-Baranov Svetlana-59.23% -0,2683 ha
-Baranov Ştefan-40.77%. -0,1847 ha
2.Primarul dna A.Zaporojan va încheia cu cumpărătorul în termenul stabilit
contractul de vînzare-cumpărare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.Primarul A.Zaporojan şi Comisia Urbanism şi Dezvoltare rurală şi susţinerea
micului bussines vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-

,împotrivă-

,abţinut-

.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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D E C I Z I E Nr.____
Din __________ 2012
Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent
construcţiei”Cîntar-30 tone”cod cadastral-0149206359
cu suprafaţa 0,0601ha.,modul de folosinţă neproductiv
cet.Ghimp Dumitru Afanasie.
Examinînd cererea cetăţeanului Ghimp Dumitru şi documentele anexate la
ea:extrasul din registrul bunurilor imobile,planul geometric al terenului şi
borderoul de calcul,în conformitate cu art.4 alin10 al Legii nr.1308 din 20.07.1998
“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, 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 terenlui aferent construcţiei„Cîntar-30 tone” cu
suprafaţa de 0,0601ha,nr.cadastral-0149206359,adresa-s.Coloniţa,extravilan,modul
de folosinţă neproductiv,la preţul normativ de 3639 lei 19 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 A.Zaporojan şi Comisia Urbanism şi Dezvoltare rurală şi susţinerea
micului bussines vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-

,împotrivă-

,abţinut-

.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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DECIZIE NR.____
DIN ____________2012
“Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului
aferent construcţiei “Depozit”cod cadastral-0149206360
cu suprafaţa 0,9582 ha,modul de folosinţă neproductiv
cet. Ghimp Dumitru Afanasie.”
Examinînd cererea cetăţeanului Ghimp Dumitru şi documentele anexate la
ea:extrasul din registrul bunurilor imobile,planul geometric,contractul de arendă al
terenului şi borderoul de calcul,în conformitate cu art.4 alin10 al Legii nr.1308 din
20.07.1998 “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, 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”
nr.cadastral-0149206360
cu
suprafaţa
de
0,9582
ha,adresa
s.Coloniţa,extravilan,modul de folosinţă neproductiv,la preţul normativ de 58021
lei 28 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 A.Zaporojan şi Comisia Urbanism şi Dezvoltare rurală şi susţinerea
micului bussines vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-

,împotrivă-

,abţinut-

.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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D E C I Z I E Nr.____
Din __________ 2012

Cu privire la formarea bunului imobil.”
În scopul gestionării raţionale a patrimoniului Administraţiei Publice
Locale,în temeiul procesului-verbal nr.2 din 21.06.2012 a şedinţei conducerii
ÎP”Valea Mestecenilor”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) a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1. A forma în cadrul sectorului cadastral nr.0149101-ÎP”Valea Mestecenilor” bun
imobil cu S-0,0205 ha,modul de folosinţă pentru construcţie,extravilan,proprietate
a Administraţiei Publice Locale.
2.Primăria va asigura elaborarea dosarului cadastral şi va înregistra drepturile APL
asupra bunului imobil nou creat.
3.Primarul 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

Claudia Oleacu

