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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
К ОЛОНИЦ К ИЙ СЕЛЬСК ИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

PR OCES – VER BAL n r . 7
Din 3 0 oc t om br ie 2 0 1 2

 a l ş e d in ţ e i Con s iliu lu i 
s ă t e sc  Co lon iţ a .

Total consilieri  aleşi - 13, din ei prezenţi - 11.
Absenţi - 2 :motivaţi -2 (Ghimpu Lidia,Tabacari Vladimir)

Invitaţi :                                        Braghiş  Vasile , jurist  ;
Prudnecionok A, contabil - şef
Ghimp Zinaida, specialist

Au asistat: Tofan Victor, paroh ,
Mazîlu Iurie ,
Procop Vasile,
Ghimp Dumitru,
Cheptene Zaharia

A  participat:                                 Zaporojan Angela, primar

Barburoş Tatiana,consultant superior în cadrul Ofi-
ciului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat,

Lozinschi Victoria , specialist în casdrul Direcţiei
Administraţie publică locală a municipiului Chişi-
nău.

Preşedintele şedinţei Bîzgu Ion , consilier

Se desemnează dna Caraman Anna,  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”

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

3. Cu privire la aprobarea schiţei de amenajare a sectorului  număr cadastral
0149108204.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

4. Cu privire  la iniţierea parteneriatului public – privat.
Raportor: Braghiş Vasile, jurist

5. Cu privire  la operarea unor modificări în decizia  Consiliului sătesc nr.6/11 din
14 septembrie 2012 “Cu privire la formarea  bunului imobil.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

6.Cu privire la examinarea notificării de Oficiul Teritorial  Chişinău al Canceariei
de Stat  nr.431-S/12 din 15.08.2012  “Privind  modificarea /abrogarea deciziei
nr.4/9 di 11.07.2012.

Raportor: Braghiş Vasile,jurist

7.Cu privire la formarea bunului imobil în sectorul  cadastral  0149111 cu
suprafaţa  de 0,0748 ha,modul de folosinţă pentru construcţie ,intravilan s.Coloniţa.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

8..Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pe lîngă casa de locuit din str.
.Răsăritului,1cu suprafaţa-0,1402 ha, cod cadastral-0149111197 cet.Ceban Vasile.”

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

9.Cu privire la  completarea Deciziei Consiliului sătesc nr.1/16 din  29.02.2012
“Cu privire la vînzarea – cumpărarea  terenului  adiacent cu  numărul  cadastral
0149106189 din strada Tohatin ,s.Coloniţa.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

Dna Zaporojan Angela , primar a propus de a include în ordinea de zi a şedinţei
Consiliului chestiunea :

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a instituţiei de învăţămînt Liceul
Teoretic „Gh.Ghimpu” de la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul I
la finanţarea din bugetul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul
al II-lea”.

Pentru ordinea de zi s-a votat – unanim.

1.S-A  EXAMINAT : Cu    privire   la    operarea    unor    modificări
în  partea   de    cheltuieli    a    bugetului    local
pentru  anul  2012”
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Prudnecionok Artiom , contabil- şef.Avînd în vedere necesitatea operării
unor modificări în partea de cheltuieli  comisia buget şi finanţe propune proiectul
de decizie .

De a transfera suma de 2 100,00 lei de la articolul 111.01 la art. 113.27 pentru
procurarea contorului electric.

- suma de 600,00 lei de la articolul 111.01 la art.111,01 pentru achitarea
serviciului de instalare a contorului electric.

- suma de:
~ 3100,00 lei de la articolul 111.01
~ 950,0 lei de la articolul 111.02

la articolul 113,45 (grupa 1502179) pentru achitarea serviciilor de
topografie a apeductului de pe strada Valea Ungurului.

-suma de:
~ 2550,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802087 ),
~ 800,0 lei de la articolul 111.06 ( grupa 0802087 ),
~ 500,0 lei de la articolul 111.07 ( grupa 0802087 ),
~ 2200,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802087 ),
~ 2600,0 lei de la articolul 113,03 ( grupa 0802087 ),
~ 300,0 lei de la articolul 116,00 ( grupa 0802087 ),
~ 3600,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802089 ),
~ 100,0 lei de la articolul 111.06 ( grupa 0802089 ),
~ 5150,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802089 )

la articolul 113,17 (grupa 0102015), pentru achitarea serviciilor de spălare
a sistemei de încălzire din incinta liceului teoretic”Gheorghe Ghimpu”, grădiniţa
nr.24 şi Centrul de sănătate din satul Coloniţa.

- suma de:
~ 200,0 lei de la articolul 113,03 ( grupa 0802087 ),
~ 25 000,0 lei de la articolul 113,17 ( grupa 0802087 ),
~ 1200,0 lei de la articolul 113,18 ( grupa 0802087 ),
~  3 600,0 lei de la articolul 113,30 ( grupa 0802087 )

la articolul 113,45 (grupa 1502179), pentru procurarea materialelor de
construcţie necesare renovării parcului din satul Coloniţa.

- suma de 30 000,0 lei de la articolul 111,01 ( grupa 0802089 ) la articolul
131,05 (grupa 1502179), pentru amenajarea sistemului rutier din strada Răsăritului.

- suma de:
~ 1 500,0 lei de la articolul 111,01  ( grupa 0802089 ),
~ 2000,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802089 )

la articolul 113,30 (grupa 0102015) pentru procurarea programului
contabil.

- suma de 2 100,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802089 ) la articolul
114,01 (grupa 0607073) pentru deplasări în interiorul ţării.
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- suma de 2 000,0 lei de la articolul 111.06 ( grupa 0802089 ) la art. 113.18
(gr. 0601051) pentru achitarea datoriei către
SC „Helşio-Prim” SRL.

- suma de 15 000,0 lei de la art.113.45 ( grupa 0802089 ) la art.131.05 (gr.
1502179) pentru amenajarea ilumunării parcului.

AU LUAT CUVÎNTUL:                     Iarmenco Maria , consilier

De concretizat  pentru  repararea  sistemului rutier din strada Răsăritului  se
presupune  procurarea petrişului  sau amenajarea  dar în ce constă amenajarea.

Zaporojan Angela ,primar
Reparaţia sistemului rutier cu utilizarea petrişului ,deoarece se vor efectua şi alte
lucrări  nu numai  procurarea petrişului.

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.A efectua operarea de modificări în bugetul sătesc Coloniţa anul 2012, pentru
necesităţile instituţiei, conform anexei nr.1.

2.Contabilitatea centralizată (contabil-şef Prudnecionok Artiom) 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 - 10 ,  împotrivă - 0  ,  s-au  abţinut - 1.

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului nr.7/1

din 30.10.2012

A transfera suma de 2 100,00 lei de la articolul 111.01  ( grupa 0802087 ) la art.
113.27  ( grupa 0603338) pentru procurarea contorului electric.

- A transfera suma de 600,00 lei de la articolul 111.01 ( grupa 0802087 ) la
art.111,01 ( grupa 0603338) pentru achitarea serviciului de instalare a contorului
electric.
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- A transfera suma de:
~ 3100,00 lei de la articolul 111.01 ( grupa 0802087 ),
~ 950,0 lei de la articolul 111.02 ( grupa 0802087 )

la articolul 113,45 (grupa 1502179) pentru achitarea serviciilor de
topografie a apeductului de pe strada Valea Ungurului.

-A transfera suma de:
~ 2550,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802087 ),
~ 800,0 lei de la articolul 111.06 ( grupa 0802087 ),
~ 500,0 lei de la articolul 111.07 ( grupa 0802087 ),
~ 2200,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802087 ),
~ 2600,0 lei de la articolul 113,03 ( grupa 0802087 ),
~ 300,0 lei de la articolul 116,00 ( grupa 0802087 ),
~ 3600,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802089 ),
~ 100,0 lei de la articolul 111.06 ( grupa 0802089 ),
~ 5150,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802089 )

la articolul 113,17 (grupa 0102015), pentru achitarea serviciilor de spălare
a sistemei de încălzire din incinta liceului teoretic”Gheorghe Ghimpu”, grădiniţa
nr.24 şi Centrul de sănătate din satul Coloniţa.

- A transfera suma de:
~ 200,0 lei de la articolul 113,03 ( grupa 0802087 ),
~ 25 000,0 lei de la articolul 113,17 ( grupa 0802087 ),
~ 1200,0 lei de la articolul 113,18 ( grupa 0802087 ),
~  3 600,0 lei de la articolul 113,30 ( grupa 0802087 )

la articolul 113,45 (grupa 1502179), pentru procurarea materialelor de
construcţie necesare renovării parcului din satul Coloniţa.

- A transfera suma de 30 000,0 lei de la articolul 111,01 ( grupa 0802089 ) la
articolul 131,05 (grupa 1502179), pentru amenajarea sistemului rutier din strada
Răsăritului.

- A transfera suma de:
~ 1 500,0 lei de la articolul 111,01  ( grupa 0802089 ),
~ 2000,0 lei de la articolul 111,02 ( grupa 0802089 )

la articolul 113,30 (grupa 0102015) pentru procurarea programului
contabil.

- A transfera suma de 2 100,0 lei de la articolul 112,00 ( grupa 0802089 ) la
articolul 114,01 (grupa 0607073) pentru deplasări în interiorul ţării.

- A transfera suma de 2 000,0 lei de la articolul 111.06 ( grupa 0802089 ) la
art. 113.18 (gr. 0601051) pentru achitarea datoriei către
SC „Helio-Prim” SRL.

- A transfera suma de 15 000,0 lei de la art.113.45 ( grupa 0802089 ) la
art.131.05 (gr. 1502179) pentru amenajarea ilumunării parcului.

2.S-A EXAMINAT: Cu  privire  la  acordarea  ajutorului material
cetăţenilor s. Coloniţa”
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Prudnecionok Artiom , contabil- şef .În urma primirii cererilor cetăţenilor
din s.Coloniţa privind acordarea ajutorului material ,comisia buget,finanţe
,economie şi reforme a propus de a acorda ajutor material cetăţenilor : Tabacari
Alexandru – 300 lei,Burlacu Maria -500 lei,Lupu 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 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 -9  ,  împotrivă -0  ,s-au  abţinut - 0.

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. 7/2   din  30.10.2012

3.S-A EXAMINAT: Cu privire la aprobarea schiţei de amenajare a
sectorului  număr cadastral  0149108204.

Nr. Numele, prenumele Anul nasterii Domiciliu Suma ,lei
1. Tabacari

Alexandru
24.07.1970 s.Coloniţa, str.Stejarilor,24 300,0

2. Burlacu Maria 18.09.1942 s.Coloniţa, 500,0

3. Lupu Maria 21.09.1992 s.Coloniţa, str. B.P. Hajdeu,
48

300,0

X Total X X 1100.00
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Ghimp Zinaida , specialist  Chestiunea dată a fost examinată la şedinţa Consiliului
din 24 mai  2012 .A mai parvenit un demers cu semnături.A fost examinat  în
cadrul  şedinţei comisiei urbanism  cu aviz pozitiv.Se ştie despre care sector merge
vorba, de sectorul nou de 306 case.Anterior a fost examinată în comisii şi
îndreptată ulterior spre examinarea problemei date la adunarea generală a
satului.Într-adevăr chestiunea dată este strict necesară de a fi examinată la
adunarea  generală a satului.

AU LUAT CUVĂNTUL :                                  Dîşliuc Iurii , consilier

De  două ori a fost examinată în cadrul comisiei şi avizul comisiei este
pozitiv.

Braghiş Vasile , jurist
Demers repetat din partea  parohului bisericii   şi a unui grup de cetăţeni

referitor la  alocarea unui teren pentru construcţia unei capele.Proiectul de decizie
este şi este  legal,oportunitatea  adoptării unei esemenea decizii vă aparţine..

Iarmenco Maria , consilier

De ce trebuie să aprobăm o schiţă ,dar nu alocăm   terenul pentru amplasarea
construcţiei propriu zise.
Dle jurist dată trecută au apărut  nişte semne de întrebare au rămas în vigoare ?

Braghiş Vasile , jurist

Data trecută a fost proiect de decizie,terenul este înregistrat după primărie.S-
a examinat repetat la comisia urbanism cu situaţia care este, s-a propus să se pună a
doua oară proiectul de decizie.Aprobarea este la discreţia consiliului.

Nu poate fi atribuit terenul ,deoarece  există o biserică în teritoriu.Atribuirea
gratis nu poate avea loc.Dacă localitatea are nevoie de amplasarea  altui lăcaş de
cult întrebarea o scoateţi la adunarea  generală a satului  sau luaţi singuri decizia.

Iarmenco Maria , consilier
Noi aprobăm o schiţă dar nu rezolvăm problema.Care este sensul de a o

aproba ,trebuie să luăm o decizie,ori să consultăm într-adevăr populaţia.Nu zicem
nu dar,nici nu ajutăm cu nimic.
Nu fugim de decizie,ne jucăm pe lîngă ea,noi nu vă punem nici piedici ,dar nici nu
vă ajutăm.

Ursu Grigore, consilier
Preşedintele comisiei urbanism să prezinte o informaţie mai amplă,deoarece

s-a pus în discuţie la  comisie.
Despre cerere se ştie în sat şi sunt păreri diferite.Unii sunt indiferenţi,alţii

poate ar trebui. iar foarte mulţi spun că, este o biserică şi este pustie.Este o
problemă a satului,dar nu a consiliului,trebuie consultaţi oamenii .

Dîşliuc Iurii, consilier
Care   este destinaţia acestui teren.
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Ghimp Zinaida , specialist

Este teren amenajat pentru  sectorul 306 case.

Dîşliuc Iurii, consilier

Parc, memorial, capelă,complex noi nu avem bani de amenajat parcul,
preotul va lucra în direcţia dată.Avem tot dreptul de a accepta capela,parc, se
propune de pus la vot proiectul de decizie.

Ghimp Zinaida , specialist
Biserică avem, nu se cunoaşte situaţia   e critică în sat  .
Despre storojca de la cimitir  în ce stare este ,ce se face,s-a hotărît mai

înainte să se facă o clopotniţă acolo la cimitir.Oamenii au cedat din terenul lor şi s-
a mărit cimitirul.

Zaporojan Angela , primar
Oamenii ajută cu ce pot.De unde s-a luat că lumea nu ştie.Este un lucru

frumos vom construi şi o clopotniţă.
Majoritatea oamenilor  nu ştiu despre ce merge vorba, au înţeles că ,se va

mai construi o biserică şi vor fi două.Capela va fi deschisă în toată ziua ,oamenii
vor avea posibilitate să se ducă să aprindă o lumînare.Ce perde satul dacă va fi
amenajat un parc.

Iarmenco Maria , consilier
Aţi avut o jumătate de an de ce nu aţi făcut adunare şi dacă lumea doreşte

mergem înainte. Mergeţi la biserică des de ce nu aţi  luat cuvînt acolo să explicaţi
oamenilor despre construcţia capelei.

Bîzgu Ion, consilier
Cîţi bani trebiue  şi în ce termen  va  fi  construită.

Tofan Victor , parohul bisericii
Se vorbeşte multe în sat  .Este o persoană care a spus că, va  face  un bine

pentru sat ,să facem tot ce depinde de primărie  apoi celelalte.

Avînd  în vedere demersul parohului bisericii „Naşterea Maicii Domnului”
din 20.03.2012 şi demersul repetat  a unui grup de  cetăţeni din 09.10.2012 ,
examinînd schiţa de proiect privind amenajarea sectorului cu nr. cadastral
0149108204, ,în temeiul art.14 al.2 lit(o),art.19(3) ale Legii privind administraţia
publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 Consiliul sătesc  Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se aprobă schiţa de amenajare a sectorului cu nr.cadastral 0149108204 cu
suprafaţa de 0,2192,din microraionul de „306 case”şi se acceptă amplasarea în
cadrul sectorului nominalizat a unei capele şi complexului memorial.
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2.Comisia urbanism dezvoltare rurală şi susţinerea micului bussines va asigura
controlul prezentei decizii.

Au votat: pentru- 9  ,împotrivă- 0  ,abţinut- 1 .

4.S-A EXAMINAT: Cu privire la iniţierea  parteneriatului
public privat.

Braghiş Vasile, jurist
A prezentat o informaţie despre parteneriatul public –privat.La şedinţele

comisiilor de specialitate  a  fost prezentat şi  Conceptul .Trebuie de constituit
comisia care se va ocupa  cu chestiunea dată va aprecia modalitatea ,  de  ce  fel de
parteneriat avem nevoie.

Avînd în vedere demersul ÎM Carponi şi Mazîl SRL, schiţa de proiect
“Concept la complexul sportiv situat în satul Coloniţa “, în conformitate cu
art.15,25 ale Legii nr.179 din 10.07.2008 “Cu privire la parteneriatul  public- privat
“,în temeiul  art.14,19(3) ale Legii nr.436-XVI  privind administraţia publică locală
,Consiliul sătesc  Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se iniţiază procedura de organizare a parteneriatului public -privat  avînd
ca obiect crearea unui  complex sportiv situat în s.Coloniţa în baza terenului
sportiv existent.

2.Se constituie grupul de lucru responsabil de organizarea şi desfăşurarea
procedurii de selectare a parteneriatului public- privat  în următoarea componenţă:

1.Zaporojan Angela , primar,
2.Cheptene Ion , preşedintele comisiei urbanism şi dezvoltare rurală,
3.Ghimpu Lidia , preşedintele comisiei buget şi finanţe,
4.Ursu Grigore , preşedintele comisiei juridice ,
5.Luchian Igor , consilier,
6.Braghiş Vasile , jurist,
7.Reprezentantul Agenţiei Proprietăţii Publice

3.Comisiile de specialitate de pe lîngă Consiliu vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor  prezentei decizii.

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

5..S-A EXAMINAT: Cu privire  la operarea unor modificări în decizia
Consiliului sătesc nr.6/11 din 14 septembrie 2012
“Cu privire la formarea  bunului”.
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Ghimp Zinaida , specialist
În decizia “Cu privire la formarea bunului imobil “ a fost indicat modul de

folosinţă a terenului  cu suprafaţa de 0,0205 ha pentru construcţie deoarece se află
în interiorul  întovărăşirii pomicole , dar terenul este  amplasat în extravilanul
satului şi deaceia modul de folosinţă trebuie specificat agricol.

Avînd în vedere notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de
Stat nr.468-S/12 din 05.10.2012, în temeiul art.14,19(3) a Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.Punctul 1 din decizia nr.6/11 di 14.09.2012 „Cu privire la formarea
bunului imobil” se modifică şi se  expune în următoarea redacţie:

A forma în cadrul sectorului cadastral nr.0149101-ÎP”Valea Mestecenilor”
bun imobil cu suprafaţa de 0,0205 ha,modul de folosinţă agricol,extravilan
proprietarea Administraţiei Publice Locale.

2.Primarul  A.Zaporojan şi Comisia urbanism şi dezvoltare rurală vor
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat:pentru- 9 ,împotrivă- 0  ,abţinut - 1   .

6.S-A EXAMINAT:                     Cu privire la examinarea notificării de Oficiul
Teritorial Chişinău al Canceariei de Stat
nr.431/5 din 15.08.2012  “Privind   modificarea
/abrogarea deciziei nr.4/9 di 11.07.2012.

Braghiş Vasile,jurist
A fost stabilit modul de folosinţă  a terenului neproductiv, apoi a fost modificat

modul de folosinţă agricol.La 11 iulie 2012  terenul era  proprietate a administraţiei
publice locale.La 15 aiugust 2012 a fost notificarea,nu poate fi scos la licitaţie
deoarece suprafaţa era modificată.A fost modificată în baza Hotărîrii Curţii de
Apel de care nimeni nu ştia.La data adoptării deciziei era corect.

AU LUAT CUVÎNTUL: Iarmenco Maria ,consilier

Dacă vor abroga decizia, apoi trebuie să ne determinăm ce suprafaţă rămîne
după primărie, după iaz.Este  conflict de interese.Terenul se insista să fie
înregistrat.Bunul imobi a fost înregistrat în 2011.

Cheptene Ion, consilier
Au fost 11 ha ,acum au rămas 0,71ha .

Ababii Mihail , consilier
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Este o moştenire  de la părinţii mei.Ei au încercat de multe ori să-l
înregistreze şi nu au reuşit,după ce a decedat tatăl am încercat să-l înregistrez.
La şedinţa consiliului precedentă m-am ridicat şi am spus că, nu poate fi format
bun imobil pe toată suprafaţa ,este suprapunere.

Iarmenco Maria, consilier

Nu este nici un document  la materialele consiliului şi nota informativă a
specialistului.

Zaporojan Angela ,primar
A prezentat o informaţie  referitoare la terenul nominalizat şi un  desen cu

suprafeţele terenului de 1 ha şi 9 ha care nu se suprapun.
Cînd aţi înregistrat terenul de ce nu aţi spus că este suprapunere .Ce fel de

suprapunere 1 ha pe 9 ha . Nu se prea înţelege  9 ha pe 1 ha poate să se suprapună
dar 1 ha pe 9 ha nicidecum.

Ghimp Zinaida , specialist
Nu am văzut dosarul,era la  Organul Cadastral  Teritorial Chişinău  în

centru. .
Ursu Grigore, consilier

Să se  facă  o investigaţie internă  prin toate comisiile.

Iarmenco Maria , consilier
Nu putem să nu executăm (să nu ne conformăm) decizia Curţii de Apel

Chişinău şi trebuie să abrogăm decizia.
Fiecare  are interesul său este interes pentru avere şi pentru teren.
Decizia Curţii de Apel din 09 iulie 2012, trebuia să spună la consiliu  şi nu

să tacă. Dacă se poate de atacat de atacat , sau au expirat deja şi termenii.

Braghiş Vasile, jurist
Decizia Curţii de Apel este irevocabilă.Se poate de înaintat cerere de

revizuire a hotărîrii date.De atras în calitate de parte în proces Organul Cadastral
Teritorial Chişinău ,deoarece ei ştieau cu certitudine cînd a fost primită decizia şi
înregistrat dreptul Primăriei asupra terenului rali.

Ursu Grigore, consilier
La şedinţa judecăţii trebuiau să participe 20 de oameni  la şedinţă nu au

participat nici unul ,toţi au fost înţtiinţaţi, a participat numai avocatul dlui Ababii
Mihail. Comisia juridică propune  de a efectua o investigaţie pentru chestiunea
dată .

Iarmenco Maria , consilier

Se propune să fie primită ca o decizie , să se pună la vot.

De a efectua o  investigaţie pe chestiunea „Cu privire la examinarea
notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Canceariei de Stat nr.431-S/12 din
15.08.2012 privind modificarea  /abrogarea deciziei nr.4/9 di 11.07.2012.
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AU VOTAT: pentru – 6 , abţinuţi – 4 , împotrivă -0.

Avînd în vedere Notificarea Oficiului Teritorial  Chişinău  al Cancelariei de
Stat  nr.431-S/12 din 15.08.2012 privind modificarea/abrogarea deciziei nr.4/9 din
11.07.2012 , dosarul tehnic al bunului imobil numărul cadastral 0149105091
înregistrat la OCT Chişinău la 11.07.2012 şi pornind de la faptul  modificării  la
30.07.2012 a suprafeţei terenului de la 8,8686 ha la 0,7113 ha prin Hotărîrea Curţii
de Apel Chişinău din 09.07.2012 ,în temeiul art.19(1) al Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 Privind administraţia publică locală,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se abrogă  decizia Consiliului sătesc Coloniţa nr.4/9 din 11.07.2012 “Cu
privire la expunerea la licitaţie pentru obţinerea dreptului de arendă a terenului cod
cadastral 0149105091 ,cu suprafaţa de 8,8686 ha , extravilan, modul de folosinţă
agricol ,pentru competiţii  sportive”.

2.Primarul dna Angela Zaporojan  şi comisia juridică ,pentru problemele
umanitare şi protecţie socială a populaţiei vor asigura controlul  îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru -9 , îpotrivă -0 , abţinut-1  .

7.S-A EXAMINAT: Cu privire la formarea bunului imobil în sectorul
cadastral  0149111 cu suprafaţa  de 0,0748 ha
modul de folosinţă pentru construcţie ,intravilan
s.Coloniţa.

Ghimp Zinaida , specialist .A prezentat o informaţie referitoare la formarea
bunului imobil ,de unde a apărut terenul .
Se propane formarea bunului imobil cu suprafaţa de  0,0748 ha,modul de folosinţă
pentru construcţie.Conform extrasdului din registrul bunurilor immobile dl Ceban
Vasile  dispue de 0,1402 ha.A cumpărat  casa de la Purcel şi terenul aferent merge
numai  prin  vînzare – cumpărare.Avizul comisiei urbanism şi dezvoltare rurală
este pozitiv.Anterior  vînzării – cumpărării terenului  trebuie format bun imobil a
surplusului de teren cu suprafaţa de  748 m.p.În baza legii  se propune formarea
bunului imobil.
A prezentat explicaţii  despre teren în baza planului geometric prezentat de către
Ceban Vasile.

Avizul comisiei urbanism, dezvoltare rurală este pozitiv.Surplusul de 7 ari de a
forma bun imobil.Ceban Vasile a cumpărat lotul dintre Foiu Constantin şi dînsul.

AU LUAT CUVÎNTUL: Lupu Anatolie ,consilier
S-a examinat în cadrul şedinţei  comisiei urbanism.A prezentat careva

materiale .Nu a fost clar şi s-au mai solicitat materiale .Comisia a cerut să facă ce
este de facto pe teren. Data trecută cînd a prezentat planul geometric era o fîşie pe
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care o solicită el.S-a cerut să fie de  facto, să se prezinte planul geometric al
terenului ce-l deţine abuziv,de facto cu marcarea hotarelor terenului care îl solicită
la cumpărare cu dimensiunile (suprafaţa de 01402 ha)

Suprafaţa este mai mare de pe lîngă casă. A cumpărat 14 ari,era o fîşie , va
rămîne cît va rămîne. 8 ari sau 7 ari.

Iarmenco Maria, consilier
Acei 7 ari,la cîţi metri s-a construit casa , s-au respectat  liniile roşii.
Să se scrie tot ce se vorbeşte de către specialist deoarece,ne vom trezi cu o hotărîre
de judecată.

În scopul gestionării raţionale a patrimoniului Administraţiei Publice
Locale,pornind de la schiţa elaborată de SRL „Imobil Terra Grup” în temeiul
art.10,14,19,20 ale 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.0149111,bun imobil cu suprafaţa
0,0748 ha,modul de folosinţă pentru construcţie,adresa s.Coloniţa,intravilan,
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- 10   ,împotrivă- 0       ,abţinut- 1 .

8..S-A EXAMINAT: Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de
pe lîngă casa de locuit din str. Răsăritului,1cu
suprafaţa-0,1402 ha,cod cadastral0149111197
cet.Ceban Vasile

Ghimp Zinaida , specialist . Ceban Vasile s-a adresat cu o cerere privind
vînzarea-cumpărarea terenului de pe lîngă casa din strada Răsăritului 1.
Confortm contractului de vînzare-cumpărare din 05.06.2003,înregistrat cu
numărul 3919 casa este amplasată pe o suprafaţă de teren de 14 ari ,
extrasului din Registrul bunurilor imobile ,planului geometric recepţionat de OCT
Chişinău la 18.08.2012, în conformitate cu art.4 alin.10 al Legii nr.1308 din
20.07.1998 “Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Se propune de a accepta vînzarea – cumpărarea terenului.
Avizul comisiei urbanism  şi dezvoltare rurală este pozitiv.
Nota informativă se anexează.
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AU LUAT CUVÎNTUL: Cheptene Ion, consilier

La noi se  poate tot şi se face totul,a primit 12 ari acuma sunt 14 ari , dar 7
ari şi cu 14 ari sunt 21 ari .Se putea 2 loturi pentru casă de atribuit.Sunt lîngă trasă
şi au făcut parc dinaintea casei.

Avînd în vedere cererea cet.Ceban Vasile privind vînzarea-cumpărarea
terenului de pe lîngă casa din strada Răsăritului 1,cu suprafaţa de 0,1402 ha,în baza
contractului de vînzare-cumpărare,din 05.06.2003,înregistrat cu numărul 3919
extrasului din Registrul bunurilor imobile ,planului geometric recepţionat de OCT
Chişinău la 18.08.2012, în conformitate cu art.4 alin.10 al Legii nr.1308 din
20.07.1998 “Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului”,în 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 de pe lîngă casa din str.Răsăritului,1cu
suprafaţa de 0,1402 ha,cod cadastral-0149111197 cet.Ceban Vasile,la preţul
normativ 5659 lei 62 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,dezvoltare rurală şi susţinerea
micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat: pentru- 8  ,împotrivă- 0   ,abţinut- 3    .

9.S-A EXAMINAT: Cu privire la  completarea Deciziei Consiliului
sătesc nr.1/16 din  29.02.2012 “Cu privire  la
vînzarea – cumpărarea  terenului  adiacent cu
numărul  cadastral 0149106189 din strada

Tohatin ,s.Coloniţa.

Ghimp Zinaida , specialist.
Avînd în vedere  dosarul  tehnic cu planul cadastral al sectorului  cu numărul

cadastral  0149106264 cu suprafaţa  de 0,0105 ha recepţionat de OCT Chişinău la
11 iunie 2012 , extrasul din registrul cadastral al deţinătorilor de teren din 30
august 2012 ,înregistrat la OCT Chişinău la 05.09.2012,extrasul din registrul
bunurilor immobile ,în temeiul  art.19(4) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală” se propune Consiliului de a accepta
completarea deciziei Consiliului  nr. 1/16 din 29.02.2012 cu numărul cadastral
0149106264.
Nota informativă se anexează.
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Avînd în vedere dosarul tehnic cu planul cadastral  al sectorului  cu numărul
cadastral 0149106264 cu suprafaţa de 0,0105 ha recepţionat de OCT Chişinău la
11.06.2012,extrasul din registrul cadastral al deţinătorilor de teren din 30.08.2012
înregistrat la OCT Chişinău la 05.09.2012 , extrasul din registrul bunurilor
immobile 0149106264, în temeiul art.19(4) al Legii 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală,consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Punctul 1 al deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.1/6 din 29.02.2012 “Cu
privire la vînzarea – cumpărarea  terenului adiacent sectorului cu numărul cadastral
0149106189 din str.Tohatin ,s.Coloniţa după cuvintele”cu suprafaţa de 0,0105 ha
se completează cu sintagma “ numărul cadastral  0149106264” şi se expune în
următoarea redacţie:
“Se acceptă SRL “Provera” vînzarea – cumpărarea sectorului de teren cu suprafaţa
de 0,0105 ha numărul cadastral 0149106264, modul de folosinţă pentru
construcţie,adiacent sectorului  cu numărul cadastral 0149106189, proprietate
privată SRL “Provera”, la preţul normativ de 20345 lei 29 bani , conform
borderoului de calcul.”

2.Primăria (primar dna Zaporojan Angela) şi comisia urbanism şi dezvoltare
rurală  şi susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei  decizii.

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

10.S-A EXAMINAT : Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a
instituţiei de învăţămînt Liceul Teoretic
„Gh.Ghimpu” de la autoritatea administraţiei
publice locale de nivelul I la finanţarea din
bugetul autorităţilor administraţiei publice locale
de nivelul al II-lea”.

Prudnecionok Artiom , contabil- şef .Avînd în vedere Dedcizia Consiliului
municipal Chişinău nr.5/64 din 17.09.2012 “ Cu privire  la transmiterea cu titlu
gratuity a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general de la autorităţile
administraţiei publice locale de nivelul I la finanţarea din bugetul autorităţilor
administraţiei publice locale de nivelul al II –lea “  prin care se recomandă
administraţiei publice   locale  să adopte decizia  cu privire la transmiterea  ,cu titlu
gratuit a instituţiiei de învăţămînt   la finanţarea din bugetul autorităţii
administraţiei publice locale de nivelul al II-lea se propune Consiliului sătesc de a
accepta. tramsmiterea  liceului  teoretic “Gheorghe Ghimpu” la autoritatea de
nivelul doi. Avizul comisiei buget şi finanţe este pozitiv.
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În conformitate cu Legea Învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, art.8
alin. (2) punctul 5), alin.(4) punctul 3),alin. (5) punctul 3) şi alin.(6) punctul 7),
Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind finanţele publice locale”, Legea
nr.435-XIV din 28 decembrie 2006  „Privind descentralizarea administrativă”,
Legea nr.91 din 26 aprilie 2012 „Pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative”, cu Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 „Despre
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de
stat, organizaţiilor, instuţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor şi altor
mijloace fixe”, art.8 alin.(4) din Legea nr.523 din 16.07.1999 „Cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, art.14 alin. (2) lit. b) şi
art. 19 alin. (4) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind
administraţia publică locală”, Consiliul local Coloniţa
DECIDE:
1. A transmite  cu titlu gratuit  instituţiia de învăţămînt Liceul Teoretic” Gheorghe
Ghimpu” din subordinea autorităţii administraţiei publice locale de
nivelul I la finanţare din bugetul autorităţilor administraţiei publice locale de
nivelul al II-lea, începînd cu 01.01.2013, pe o perioadă nedeterminată.

2 . Se aprobă componenţa nominală a Comisiei  de predare-primire conform anexei
nr.1 la prezenta decizie.

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

nexa nr.1
la decizia consiliului nr.7/10
din30.10.2012

Componenţa nominală a Comisiei  de predare-primire:

Preşedinte  al Comisiei:

Zaporojan Angela ,primarul satului Coloniţa

Vicepreşedinte al Comisiei:

Martinici Nadejda  ,director al liceului „Gheorghe Ghimpu”

Secretar al Comisiei

Oleacu Claudia   ,secretar al Consiliului sătesc

Membrii  Comisiei

Ursu Grigorie - consilier

Iarmenco Maria - consilier

Braghiş Vasile - jurist

Prudnecionok Artiom - contabil –şef
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La finele şedinţei primarul dna Zaporojan Angela  a făcut un anunţ despre
procurarea  a 250 de copaci şi a propus de a  organiza sădirea lor în ziua de 3
noiembrie 2012 la ora 10”,punctul de întîlnire  a fost stabilit în faţa primăriei şi
la str.Budeşti intersecţie cu str.Ştefan cel Mare.

Ion Cheptene , consilier a ridicat întrebarea către primar privitor la
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în s.Coloniţa.

Dna Angela Zaporojan a informat consilierii despre măsurile întreprinse  pe
chestiunea dată.

Consilierul dna Maria Iarmenco a solicitat  primarului informaţia referitoare
la Planul urbanistic general  de dezvoltare a satului.A rugat includerea sau
planificarea mijloacelor financiare în bugetul s.Coloniţa pentru anul 2013 ,a
cheltuielilor de importanţă majoră pentru comunitate, cum ar fi parcelarea
loturilor de pe lîngă casă.

Preşedinte de şedinţă                                             Ion Bîzgu

Secretar al Consiliului                                           Claudia Oleacu
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Anexa
la procesul verbal nr.7

din 30.10.2012

L I S T A
consilierilor prezenţi la şedinţa  Consiliului local

din  30.10.2012

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

.

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia

L I S T A
consilierilor absenţi la şedinţa  Consiliului local

din  30.10.2012

1 Ghimpu Lidia
2. Tabacari Vladimir

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia
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