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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

PROCES – VERBAL nr. 2
Din 15 februarie 2013

 al şedinţei Consiliului
sătesc Coloniţa.

Total consilieri  aleşi - 13, din ei prezenţi - 10,
absenţi-3, motivaţi -1 (Morgun Vitalie),nemotivaţi-2(Lupu Anatolie , Iarmenco
Maria)

Invitaţi :
Braghiş  Vasile , jurist  ;
Mazîlu Stela , contabil şef
Ghimp Zinaida, specialist

A  participat:                                       Zaporojan Angela, primar

Au asistat locuitori ai satului : Baranov Ştefan
Negura Andrian
Ciorba Valeriu
Umaneţ Igor
Scurtu Vladimir
Ghimp Dumitru D
Ghimp Dumitru A
Stanciu Ion
Ababii Anatolie
Vozian Mihail
Baranov Vitalie
Miron Grigore

Preşedintele şedinţei                         Dîşliuc Iurie, consilier

Se desemnează dna Lidia Ghimpu ,  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 „.
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ORDINEA  DE ZI:

1.Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului sătesc Coloniţa  nr.1/12 din
19.02.2010”Cu  privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului
construcţie „complex inginero-laboratoric”,cod cadastral 0149101100 din
s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu suprafaţa de 2,5558 ha - 50% din suprafaţa totală -
5,1116 ha ,cet.Darii Lilian.

Raportor: Zaporojan Angela , primar

2.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.1/13 din
19.02.2010. Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului sătesc Coloniţa  nr.1/12
din 19.02.2010”Cu  privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului
construcţie „complex inginero-laboratoric”,cod cadastral 0149101100.01 din
s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu suprafaţa de 2,0446 ha ce constituie 40% din
suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Barburoş  Mariana.

Raportor: Zaporojan Angela , primar

3.Cu privire la cererea  prealabilă a cetăţeanului Ceban Vasile nr.C-20/13 din
28.01.2013 privind  anularea deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.8/12 din
20.12.2012.

Raportor: Braghiş Vasile ,jurist

4.Cu privire la expunerea la licitaţie pentru vînzarea- cumpărarea unor terenuri
proprietate a Administraţiei Publice Locale.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

5.Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor s.Coloniţa.
Raportor: Mazîlu Stela , contabil- şef

Zaporojan Angela, primar
De  inclus în ordinea de zi şi chestiunile:
„Cu privire la scutirea  de plata pentru întreţinerea copilului la grădiniţă”  a fost
examinată în cadrul şedinţei comisiei buget şi finanţe ,economie şi reforme, avizul
comisiei -pozitiv  şi chestiunea :

„Cu privire la organizarea serviciului public pentru salubrizare şi încheierea
contractelor de prestare servicii.”

ORDINEA DE ZI
cu modificările propuse:

1.Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului sătesc Coloniţa  nr.1/12 din
19.02.2010”Cu  privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului
construcţie „complex inginero-laboratoric”,cod cadastral 0149101100 din
s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu suprafaţa de 2,5558 ha - 50% din suprafaţa totală -
5,1116 ha ,cet.Darii Lilian.

Raportor: Zaporojan Angela , primar
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2.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.1/13 din
19.02.2010. Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului sătesc Coloniţa  nr.1/12
din 19.02.2010”Cu  privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului
construcţie „complex inginero-laboratoric”,cod cadastral 0149101100.01 din
s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu suprafaţa de 2,0446 ha ce constituie 40% din
suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Barburoş  Mariana.

Raportor: Zaporojan Angela , primar

3.Cu privire la cererea  prealabilă a cetăţeanului Ceban Vasile nr.C-20/13 din
28.01.2013 privind  anularea deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.8/12 din
20.12.2012.

Raportor: Braghiş Vasile ,jurist

4.Cu privire la expunerea la licitaţie pentru vînzarea- cumpărarea unor terenuri
proprietate a Administraţiei Publice Locale.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist

5.Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor s.Coloniţa.

Raportor: Mazîlu Stela , contabil- şef

6.Cu privire la scutirea  de plata pentru întreţinerea copilului la grădiniţă.
Raportor: Mazîlu Stela , contabil- şef

7.Cu privire la organizarea serviciului public pentru salubrizare şi încheierea
contractelor de prestare servicii.”

Raportor: Zaporojan Angela , primar

Pentru ordinea de zi  cu modificările propuse s-a votat  unanim.

1.S-A EXAMINAT: Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului sătesc
Coloniţa  nr.1/12 din 19.02.2010”Cu  privire la
vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului
construcţie „complex inginero-laboratoric”,cod
cadastral 0149101100 din s.Coloniţa ,str.Tohatin
nr.35, cu suprafaţa de 2,5558 ha - 50% din suprafaţa
totală -5,1116 ha ,cet.Darii Lilian.

Zaporojan Angela ,primar
La cererea unui grup de 6 consilieri  a fost solicitată convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului  care a şi fost convocată .Consilierii  cît şi  un grup de
cetăţeni au solicitat  abrogarea a două decizii care au fost adoptate la 19 februarie
2010.Cererea  consilierilor şi cetăţenilor şi deciziile adoptate în 2010 se anexează.

S-a dat citire  ambelor decizii privind vînzarea – cumpărarea terenului
aferent  imobilului construcţie”complex inginero-laboratoric din strada Tohatin
nr.35.
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Este încheierea judecătorească despre aplicarea sechestrului pe imobilele
care au fost înregistrate de către cotaşi ,o mulţime de imobile,altă încheierea despre
aplicarea sechestrului iarăşi pe 6 obiecte, toate sunt la cererea lui Viorel Ghimp.
Nimic nu se face în sat din cauza neînţelegerilor  dintre cotaşi.

La unele obiecte terenul este agricol şi se cumpără la un preţ mai mic, însă la
altele  este pentru construcţie şi se vinde  la un preţ mai mare , mai scump ,dl
Scurtu Vladimir a cumpărat terenul pentru construcţii şi la acest  obiect „
complexul inginero-laboratoric” tot este pentru construcţie ,să fie la toţi la fel şi
vor veni mai mulţi  bani în bugetul primăriei.

Avocatul cet.Barburoş Mariana a solicitat să adeseze cîteva întrebări dlui
jurist.

Zaporojan Angela ,primar
Fiind avocatul unei persoane aveţi şi o procură sau nu.

AU LUAT CUVÎNTUL: Mihai Ababii, consilier

În sat  unii sunt favorizaţi,alţii defavorizaţi,nu a fost nici o decizie nu trebuia
să fie ,decizia cu prisaca nu trebuia să fie prezentată la cancelarie,nu au votat
numărul necesar de consilieri, dar s-a prezentat pentru ce,ca să fie  anulată.

Ghimp Zinaida , specialist

Este un contract de arendă şi s-a achitat pentru arendă, se poate de verificat
după cartea mare din contabilitate, contabilitatea duce evidenţa.

Stanciu Ion,locuitor
De ce la alţii se favorizează dar la alţii nu.Nu s-a ridicat chestiunea cu cota  de
avere a lui Vozian Mihail.Vreau să ştiu cine sunt persoanele care au cerut
convocarea şedinţei Consiliului.

Cheptene Ion, consilier
Cu trei ani în urmă nu trebuia de voat  astfel de decizii, au votat 6

consilier,dl  Ion Ghimp nu  trebuia să voteze, dar s-a închis ochii, ca şi Mihai
Ababii cu terenul.Au lucrat părinţii şi ce a rămas ,da iazul avînd 1 ha dar s-au luat
10 ha.Dl Stanciu I.nu trebuia să vinzi terenul cumpărat ,ai promis  că vei face
pentru sat

Ursu Grigore, consilier

În prealabil, vă voi comunica la şedinţa următoare a consiliului ,s-u făcut
careva investigaţii şi vă vom informa.

Avînd în vedere  demersul unor consilieri,nerespectarea de către părţi a
prevederilor pct.2 a deciziei  nr.1/12 din 19.02.2010 ”Cu  privire la vînzarea –
cumpărarea terenului aferent imobilului construcţie „complex inginero-
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laboratoric”,cod cadastral 0149101100 din s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu
suprafaţa de 2,5558 ha - 50% din suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Darii Lilian”
privind încheierea contractului  de vînzare – cumpărare  în termen de o lună  şi
respectiv neachitarea pînă la moment a costului terenului stabilit în borderoul de
calcul ,în conformitate cu p.25,26 ale Regulamentului  cu privire la vînzarea –
cumpărarea terenurilor aferente  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din
16.12.2008 , art.19(3)  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.1/12 din 19.02.2010”Cu
privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului construcţie „complex
inginero-laboratoric”,cod cadastral 0149101100 din s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35,
cu suprafaţa de 2,5558 ha - 50% din suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Darii Lilian.”

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 - 7 împotrivă- 0, abţinut- 3.

2.S-A EXAMINAT: Cu privire la abrogarea  deciziei Consiliului
sătesc Coloniţa  nr.1/13 din 19.02.2010
”Cu  privire la vînzarea- cumpărarea terenului
imobilului construcţie „complex inginero-
laboratoric”,cod cadastral 0149101100.01 din s.
Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu suprafaţa de 2,0446
ha ce constituie - 40% in suprafaţa totală -5,1116 ha
cet.Barburoş Mariana.”

Avînd în vedere  demersul unor consilieri,nerespectarea de către părţi a
prevederilor pct.2 a deciziei  nr.1/13 din 19.02.2010 ”Cu  privire la vînzarea –
cumpărarea terenului aferent imobilului construcţie „complex inginero-
laboratoric”,cod cadastral 0149101100.01 din s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35, cu
suprafaţa de 2,0446 ha - 40% din suprafaţa totală -5,1116 ha ,cet.Barburoş Mariana
” privind încheierea contractului  de vînzare – cumpărare  în termen de o lună  şi
respectiv neachitarea pînă la moment a costului terenului stabilit în borderoul de
calcul ,în conformitate cu p.25,26 ale Regulamentului  cu privire la vînzarea –
cumpărarea terenurilor aferente  aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1428 din
16.12.2008 , art.19(3)  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.1/13 din 19.02.2010”Cu
privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului construcţie „complex
inginero-laboratoric”,cod cadastral 0149101100.01 din s.Coloniţa ,str.Tohatin

http://colonita.eu


nr.35, cu suprafaţa de 2,0446 ha - 40% din suprafaţa totală -5,1116 ha
,cet.Barburoş Mariana”.

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 -7 împotrivă- 0 , abţinut- 3.

3.S-A EXAMINAT: Cu privire la  cererea prealabilă a cetăţeanului
Ceban Vasile nr.C-20/13 din  28.01.2013
privind anularea deciziei Consiliului sătesc

Coloniţa nr.8/12 din 20.12.2012.

Braghiş Vasile ,jurist
Cetăţeanul Ceban Vasile a depus o cerere prin care solicită abrogarea

deciziei Consiliului nr.8/12 din 20.12.2012 „Cu privire la cererea prealabilă a
cetăţeanului Ceban Vasile şi notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei
de Stat” deoarece nu este de acord  cu prevederile deciziei şi solicită adoptarea
unei noi  decizii prin  care să- i fie transmis  în proprietate privată fără plată terenul
cu suprafaţa  de 0,12 ha din strada Răsăritului nr.1 ,iar terenul cu suprafaţa de
0,0898 ha să-i fie transmis în proprietate prin vînzarea – cumpărarea  la preţ
normativ.A fost examinată la comisiaurbanixm , aviz pozitiv.

AU LUAT CUVÎNTUL: Cheptene Ion,consilier

A sădit copaci a prelucrat terenul, dar trebuia oprit la timp,de  invitat la
primărie   şi de făcut ordine în teritoriu cu terenurile  nu de permis să ocupe
terenul samovolnic.

Examinînd cererea prealabilă a cet.Ceban Vasile nr.20/13 din 28.01.2013
privind anularea deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.8/12 din 20.12.2012 şi
adoptarea  unei noi  decizii prin  care să- i fie transmis  în proprietate privată fără
plată terenul cu suprafaţa  de 0,12 ha din strada Răsăritului nr.1 ,iar terenul cu
suprafaţa de 0,0898 ha să-i fie transmis în proprietate prin vînzarea – cumpărarea
la preţ normativ ,examinînd înscrisurile ; contractul de vînzare – cumpărare
nr.3919 din 05.06.2003  ,extrasul din registrul bunurilor imobile  0149111197,
planul geometric din 16.07.2012 ,extrasul din registrul bunurilor imobile
0149111271 în conformitate cu art.15 al Legii contenciosului administrativ nr.793
din 10.02.2000 ,în temeiul art.19(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se respinge cererea prealabilă a cetăţeanului Ceban Vasile nr.C-20/13 din
28.01.2013 privind anularea deciziei Consiliului sătesc Coloniţa  nr.8/12 din
20.12.2012 ca neîntemeiată.
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2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi  susţinerea micului business  va
asigura  controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii

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

4.S-A EXAMINAT: Cu privire la expunerea la licitaţie pentru
vînzarea – cumpărarea  unor terenuri  pro-
prietate a Administraţiei Publice Locale.

Ghimp Zinaida , specialist.
Se propun pentru a fi scoase la licitaţie două loturi :unul cu suprafaţa de  0,0553
ha, terenul se află în spatele opririi , staţiei terminus a autobusului nr.24,altul  cu
suprafaţa de 0,0202 ha  care este amplasat în Întovărăşirea Pomicolă „Valea
Mestecenilor”. Chestiunea a fost examinată în comisii ,s-a propus preţul iniţal la
terenul cu suprafaţa de  0,0553 ha de 10.000 lei ,iar terenul cu suprafaţa de 0,0202
ha  la preţul de 8.000 lei..Decizia vă aparţine.

AU LUAT CUVÎNTUL: Zaporojan Angela , primar

Dl jurist se poate ca terenurile  nominalizate să fie scoase la licitaţie cu
destinaţie pentru construcţie şi nu agricole.

Braghiş Vasile , jurist
Nu e posibil,deoarece decizia  cu terenul din cadrul întovărăşirii a fost

propus cu destinaţie pentru construcţii şi a fost notificată de către cancelarie
deoarece terenul este înregistrat la OCT ca agricol.

Bîzgu Ion ,consilier
În cazul cînd solicitanţii  de a procura terenurile nu sunt locuitori ai satului

să fie majorat preţul iniţial.

S-a propus ca, la ambele terenuri să fie stabilit preţul iniţial de 15 mii lei.

În conformitate cu prevederile art.19(3) art.77(5) ale 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 – XIII din
25.07.1997,prevederile 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 vînzarea – cumpărarea unor
terenuri proprietate a Administraţiei Publice Locale (anexa nr.1)

2.Primăria (primar dna Zaporojan Angela ) va organiza licitaţia pentru
vînzarea – cumpărarea terenurilor , conform legislaţiei în vigoare.
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3.Primarul  dna Angela Zaporojan şi comisia juridică pentru problemele
umanitare şi protecţie socială  a popolaţiei  vor asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii .

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

Anexa nr.1
La decizia nr.2/4
Din 15.02.2013

Nr.d/o Denumirea
lotului

Adresa
Cod
cadastral

Destinaţia
terenului

Suprafaţa Preţul
normativ

Preţul
stabilit
pentru
vînzare -
cumpărare

1. Lot nr.1
teren

0149102519
extravilan

agricol 0,0553 ha 2198 lei
02 bani

15.000 lei

2. Lot.nr.2
Teren

0149101245
Extravilan

agricol 0,0202 ha 827 lei
54 bani

15.000 lei

5.S-A EXAMINAT: Cu privire la acordarea ajutorului material
cetăţenilor satului Coloniţa.

Mazîlu Stela , contabil şef

Pentru anul 2013 a fost aprobat fondul de rezervă  în sumă de 21 mii lei
pentru tot anul .Ca să satisfacem cererile cetăţenilor  este necesar de a efectua
modificări  în buget ,ca să trecem mijloacele financiare de pe lunile iunie,iulie şi
august în luna februarie Astfel  se va aorda familiei Costin Eugeniu şi Tatiana care
au suferit în rezultatul incendiului – 10.000lei şi la ceilalţi: Şendrea Mina,Mazîlu
Nina,Chirtoacă Angele cîte 300 lei pentru procurarea medicamentelor şi pentru
alimentaţie ,în total 10900 lei.Avizul comisiei buget şi finanţe este pozitiv.
Nota informativă se anexează.

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 13/1 din
19.12.2007, luînd în consideraţie cererile cetăţenilor, Consiliul s.Coloniţa
DECIDE:

1. Se acceptă efectuarea modificărilor în bugetul s.Coloniţa la grupa 2003213
art.113.45  fondul de rezervă, conform anexei nr.1.
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2. Se  acordă  ajutor  material  în  suma _10 900,00_ lei   din  contul  mijloacelor
Fondului  de  Rezervă cetăţenilor satului Coloniţa.(anexa nr.2)

3. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Mazîlu Stela ) va efectua modificările
respective în bugetul s. Coloniţa  pe anul 2013 ,conform prevederilor prezentei
decizii.

4. Primarul (dna Zaporojan Angela )  şi  comisia buget ,finanţe, economie şi
reforme  vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT: Pentru -10 ,  împotrivă -0 ,  s-au  abţinut -0

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. __2/5 din 15 februarie 2013

Denumitrea
instituţiei publice

articol februarie
iunie iulie august

(2003213)-
Fondurile de
rezerva ale
Administratiei
Publice Locale

113.45 +5 900 -3000 -2000 -900

Total +5 900 -3000 -2000 -900

6.S-A EXAMINAT: Cu    privire   la scutirea  de  plată
pentru  întreţinerea  copilului  la  grădiniţă.

Mazîlu Stela , contabil şef

Denumitrea
instituţiei publice

articol Luna/Suma lei Luna/suma lei

Activitaţi şi
servicii neatribuite
la alte grupuri
principale
(2003213)

113.45 -10 900 (februarie)

Asigurarea şi
asistenţa socială
(1011131)

135.21 +10 900 (februarie)

Total -10 900 +10 900
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În baza cererilor depuse şi documentele anexate la ele de către angajaţii
instituţiei preşcolare din teritoriu Morari Valentina şi Balaur Natalia ,s-a propus de
a se scuti de plata pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă pe un termen de trei luni.
Chestiunea a fost examinată în cadrul şedinţei comisiei buget şi finanţe , avizul
este pozitiv.

AU LUAT CUVÎNT:                                        Zaporojan Angela ,primar

S-a propus scutirea de plata pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă  pe trei
luni deoarece, pe parcursul anului să poată beneficia şi alte familii .Se propun spre
scutire anume  persoanele care activează în cadrul instituţiei preşcolare , deoarece
au un salariu mic.

În  temeiul  art 14, 19, 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”,   avînd
în vedere  cererile angajaţilor la instituţia preşcolară din teritoriu:Balaur Natalia ,
Morari Valentina privind scutirea  de plată pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă
,Consiliul local Coloniţa
DECIDE:

1. Se scutesc cet. Balaur Natalia şi Morari Valentina de plata pentru
întreţinerea copiilor la grădiniţă  pe anul 2013 ,conform anexei nr.1

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef Mazîlu S.)  va  asigura  executarea
prevederilor  pct.1 al 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 - 0

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. _2/6 din  15 februarie 2013

Nr. Numele, Prenumele copilului Anul naşterii Perioada scutită

1 Morari Daria 05.02.2009 3 luni

2. Balaur Emilian 12.01.2010 3 luni

Total 2 copii

7.S-A EXAMINAT: Cu privire  la organizarea serviciului
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public pentru salubrizare şi încheierea
contractelor de prestare servicii.

Zaporojan Angela , primar.
Primăria nu este satisfăcută de lucrul  serviciului de salubtizare din teritoriu,două
săptămîni în urmă s-a vorbit şi nu s-a schimbat nimica,nici un contract nu s-a
încheiat.Sunt angajaţi şi salariaţi pe trei luni şi expiră trei luni ,trece serviciul la
autogestiune .Se vor încheia contracte cu fiecare gospodărie , banii acumulaţi vor fi
depuşi pe un cont special astfel din banii acumulaţi primăria va putea procura şi
tehnica necesară şi altele.Dacă serviciul actual nu se va descurca atunci  vom
angaja pe altcineva.Cît priveşte taxele vor fi cele aprobate prin decizia Consiliului.
Dacă va fi necesar la taxe se va reveni pe parcurs.
Referitor la gunoişte trebuie autorizată .

AU LUAT CUVÎNTUL: Grigore Ursu, consilier

Cine  v-a încheia contractel ,Tudor Ababii.Lumea  trebuie  informată .E
necesară adunarea generală a satului măcar peste o lună,deoarece Tudor Ababii nu
v-a reuşi.

De afişat anunţuri tot satul.
Foiu Tatiana , consilier

De informat populaţia prin intermediul poştei.

Scurtu Vladimir ,locuitor
Referitor la taxe   pentru  ce cantitate se va achita.

Lidia Ghimpu, consilier
Modalitatea informării locuitorilor prin tipărirea  fluturaşilor şi de expediat

la fiecare prin intermediul poştei şi prin mesaj ca ,cetăţenii să vină şi să încheie
contractul  şi   să achite.

Avînd în vedere propunerea primarului satului Coloniţa , avizele comisiilor
de specialitate,în temeiul art.14 alin.2 liter “h,g” ,art.19(3) ale Legii nr.436-XVI
din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală “,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se acceptă organizarea la autogestiune a serviciului public de gospodărie.
comunală şi salubrizare a satului subordonat  Primăriei.

2.Se aprobă următoarele state de personal a serviciului public de gospodărie
comunală şi salubrizare:

- şef serviciu – 1 unitate;
- angajaţi (muncitori)- 4 unităţi

3.Primăria (primar Angela Zaporojan) prin intermediul serviciului de
salubrizare (Ababii Tudor) vor încheia cu locuitorii satului şi agenţii
economici contracte de prestare servicii privind evacuarea deşeurilor şi
prestarea altor servicii la tarifele stabilite  conform   deciziei Consiliului
sătesc.
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4.Se stabileşte că ,plată pentru serviciile de salubrizare urmează a fi achitată
trimestrial prin intermediul specialistului ,funcţionarul  Tăbăcaru Ecaterina.

5.Comisia urbanism,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business şi
comisia buget şi finanţe ,economie şi reforme vor asigura  controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU    VOTAT: Pentru -10, împotrivă -0 , s-au  abţinut -0.

Claudia Oleacu , secretar al Consiliului
A dat citire cererii   cet.Luchian Nicolae adresată către consiliu referitor la

cota de avere.Copia cererii cu materiale se anexează.

A informat consiliul despre cererile  depuse de către cet.Ciorba Valeriu şi
Brenici Mircea adresate Consilierilor şi dnei primar. O parte din cereri au fost
repartizate preşedinţilor de comisii pentru a fi examinate în cadrul şedinţelor
comisiilor .

Pe marginea examinării  cererilor s-a expus preşedintele comiiei juridice
Grigore Ursu.

Ghimp Zinaida , specialist
A informat consiluil despre adresarea dlui Catruc Vasile referitor la

amenajarea drumului de acces către Zona de recreere. Porţiunea de drum care
urmează a fi amenajată  are lăţime diferită ,unele segmente  sunt de 2 metri altele 4
metri,dar dacă de mărit sunt necesare modificări ale planurilor ,deoarece terenurile
sunt formate bunuri imobile ale APL.

Zaporojan Angela, primar
Au fost mai multe adresări de la  membrii Întovărăşirii Pomicole „Valea
Mestecenilor” că, drumul este de moluză,este  praf cînd circulă transportul ,au
alergie,că drumul nu este legal deschis .Dl Catruc V. „ solicită cale de acces ,să fie
deschis drum legal pe care să circule transportul.

S-a referit la situaţia drumurilor din teritoriu şi anume pe cela  care au fost
efectuate lucrări de  construcţie a apeductului şi sistemului de canalizare.Se vor
amenaja în primul rînd acele unde s-au terminat lucrările.Cu aportul serviciului de
salubruzare vor fi îndreptate  drumurile unde au fost efectuate lucrări .

Tabacari Vladimir , consilier
Despre întreprinderea măsurilor cu scurgerea  apei  pe strada Ştefan cel Mare  lîngă
cet.Sîrbu Sava.

Preşedintele şedinţei                                    Iurie Dîşliuc

Secretar al Consiliului                                 Claudia Oleacu
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Anexa
la Procesul - verbal nr.2

din 15.02.2013

L I S T A
consilierilor prezenţi la şedinţa  Consiliului local

din  15.02.2013

1.Bîzgu   Ion
2.Ursu Grigore
3.Caraman Anna
4.Dîşliuc Iurie
5.Ghimpu Lidia
6.Luchian Igor
7.Foiu Tatiana
8.Cheptene Ion
9.Ababii Mihail

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia

L I S T A
consilierilor absenţi la şedinţa  Consiliului local

din  15.02.2013

1. Iarmenco Maria
2. Morgun Vitalie
3..Lupu Anatol

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia
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