REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E Nr. 5/1
Din 14 august 2012
Cu privire la administrarea serviciilor
publice de salubrizare a satului.

În scopul asigurării eficiente a administrării serviciilor publice locale în
temeiul art.14 (2 ) liter “j” şi “ q”, art.19(3) ale Legii privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28.12.2006,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.Se acceptă administrarea şi colaborarea Primăriei Coloniţa cu Î.M. AVE
Ungheni SRL” în problemele de organizare a serviciilor de salubrizare a
localităţii .
2.Se aprobă tarifele lunare pentru serviciile de salubrizare pentru :
a) casă la sol – 20 lei de gospodărie,
b) apartament la bloc – 7 lei pentru persoană;
c)agenţii economici – în bază de contract individual în dependenţă de volum.
3.Primarul A.Zaporojan va încheiea contractul de colaborare pe un termen de 3
(trei) ani.
4.Comisia buget,finanţe,economie şi reforme va asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-9 ,,împotrivă- 0 ,abţinut- 0.

.

Preşedintele şedinţei :

Lupu Anatolie

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului:

Oleacu Claudia
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D E C I Z I E Nr. 5/2
Din 14 august 2012
Cu privire la operarea unor modificări
în partea de venituri şi cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012 .
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 legătură cu operarea unor modificări în partea de cheltuieli
a bugetului local pe anul 2012. Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1. Se modifică repartizarea veniturilor şi cheltuielilor din Anexa nr.1 la Decizia
Consiliului sătesc Coloniţa nr. 4/6 din 11 iulie 2012, conform anexei la
prezenta decizie.
2 Contabilitatea centralizată (contabil-şef Prudnecionok Artiom) va efectua
modificările respective 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 -9, împotrivă -0 ,s-au abţinut - 0.

Preşedintele şedinţei

Lupu Anatolie

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

