
DECIZIE nr.3/1

Din   28 martie 2013

Cu privire la  situaţia social – economică
a satului Coloniţa în anul 2012

În scopul ridicării nivelului de trai al locuitorilor satului Coloniţa şi ameliorării
situaţiei social- economice în teritoriu, acţionînd în temeiul  prevederilor art.14(1)
liter „z”,19 (3), 29(1) liter „o” din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se ia act de informaţia primarului dna Angela Zaporojan privind situaţia
social-economică a satului în anul 2012.

2.Primăria(primar dna Zaporojan Angela):

- va  asigura executarea echitabilă a bugetului local şi va realiza măsuri de
distribuire eficientă a resurselor financiare:

- va întreprinde măsuri concrete de utilizare a mijloacelor financiare,optimizării
cheltuielilor,în scopul menţinerii lor în cadrul limitelor aprobate, a consumului
energiei electrice,termice,apei în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul local;

- va contribui la consolidarea bazei materiale a instituţiilor bugetare din
teritoriu.

3.Primăria (primar dna Zaporojan Angela )va informa consilierii şi populaţia
despre  lucrările de proiectare , construcţie şi reparaţii care vor fi efectuate în
teritoriu pe parcursul  anului .

4.Primarul dna Zaporojan Angela ,comisia juridică ,probleme umanitare şi
protecţie socială a populaţiei,comisia buget şi finanţe ,economie şi reforme şi
comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business vor asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco Maria
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
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RAPORT
„Cu privire la situaţia social – economică

a satului Coloniţa în anul 2012.

Pe parcursul anului 2012  Primăria s.Coloniţa şi-a desfăşurat activitatea
întru ameliorarea situaţiei social- economice din teritoriu.
Cu concursul  nemijlocit al Primăriei municipiului Chişinău  acordat autorităţilor
administraţiei publice locale, în satul  Coloniţa s-a stabilit un climat social
moderat, se aprofundează , devenind ireversibile,noile relaţii economice.
În atenţia Primăriei şi a Consiliului local se află:

- dezvoltarea infrastructurii
- funcţionarea obiectelor de menire social – culturală,
- protecţia socială a populaţiei,
- asigurarea ordinii publice,
- crearea condiţiilor favorabile pentru viaţa şi activitatea locuitorilor satului.

Comunitatea este acel mecanism care trebuie să funcţioneze permanent, să
activeze întru binele fiecărui locuitor.Administraţia publică locală a fost în stare ca
în anul  2012 să ţină la control funcţionarea acestui mecanism, să intervină promt
atunci ,cînd este necesar.În anul care s-a scurs, am reuşit să răspundem la o bună
parte din cerinţele sociale, am oferit soluţii pentru asigurarea unei funcţionări
optime a aparatului administrativ, am lucrat la procesul de îmbunătăţire continuă a
serviciilor publice, am reuşit să satisfacem cerinţele şi sesizările cetăţenilor în
termenele legale .Toate acestea au fost posibile datorită capacităţii de a identifica
problemele colectivităţii locale, orientării spre scopuri concrete şi fezabile,
căutarea unor alternative de abordare a problemelor existente şi prin mobilizarea
resurselor locale.

În gestiunea autorităţilor administraţiei publice  ale s.Coloniţa s-au aflat
diverse probleme vitale a circa  4600  de cetăţeni, funcţionarea obiectelor
infrastructurii sociale şi a reţelelor inginereşti.

Primăria s.Coloniţa  şi-a desfăşurat  activitatea în conformitate cu
prevederile Legii RM „Privind administraţia publică locală”, altor legi ale
Republicii   Moldova ,Hotărîrilor Guvernului,Deciziilor  Primăriei municipiului
Chişinău, propriilor decizii şi în  conformitate cu Statutul satului Coloniţa ,avînd ca
scop realizarea problemelor stringente ce ţin de asigurarea necesităţilor vitale ale
locuitorilor satului.

Primăria satului Coloniţa  ca organ  executiv în teritoriu îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile Legii „Privind administraţia publică
locală”, cuprinzînd un spectru larg de chestiuni:

- formarea şi executarea bugetului;
- crearea condiţiilor favorabile de trai,
- pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii,
- amelorarea situaţiei criminogene din teritoriu,
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- protecţia mediului ambiant,
- construcţia reţelelor inginereşti în teritoriu,
- protecţia păturilor social – vulnerabile ,contribuind la ameliorarea situaţiei

social – economice din teritoriu.

Raportul privind situaţia social – economică  este şi o reală transparenţă  a
activităţii instituţiei date.El reprezintă unul din verigile prin care  primăria satului
Coloniţa pune la dispoziţia cetăţenilor cifre concrete despre activitatea sa,despre
relaţia cu cetăţenii,despre modul şi eficienţa rezolvării problemelor comunităţii.

Relaţia dintre Primărie şi Consiliul local pe parcursul anului 2012 a fost în
general bună dar,au fost şi situaţi şi momente de divergenţe,cît şi unele dezbateri
aprinse la consiliu.Referitor la transparenţă.Şedinţele Consiliului sătesc au fost
publice ,de fiecare dată au  fost prezenţi cetăţeni din localitate.Şedinţele au fost
filmate şi plasate pe sait .Materialele de la şedinţe au fost afişate pe panoul
informativ şi pe sait.

E salutabil faptul că, în baza deciziei  Consiliului sătesc din februarie 2012  a
fost aprobat şi semnat Acordul de înfrăţire între satul Coloniţa , municipiul
Chişinău şi Balţaţi,judeţul Iaşi (Romania) care ne va da posibilitatea de a participa
la implimentarea proiectelor transfrontaliere,care sunt atît de necesare localităţii
noastre.

Pe parcursul anului 2012 au avut loc 8 şedinţe ale Consiliului local,  dintre
care 4 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare ale Consiliului sătesc Coloniţa ,
adoptate 73 de decizii.În anul 2011 au fost adoptate  87 de decizii ale Consiliului
sătesc,numărul de decizii adoptate în 2012 este cu 14 mai mic ,e o scădere
semnificativă .Gradul de îndeplinire a deciziilor fiind – 80 %  deoarece unele
decizii sunt pe cale de îndeplinire .

Comisii de specialitate:

Pe parcursul anului 2012 Comisia  buget ,finanţe,economii şi reforme s-a
întrunit în 12 şedinţe , examinînd în cadrul şedinţelor atît chestiunile ce urmau a fi
examinate în cadrul şedinţelor  Consiliului sătesc cît şi altele(adresări ale
cetăţenilor). A avizat  56 proiecte de decizii.

Comisia juridică  pentru problemele umanitare şi protecţie socială a
populaţiei s-a întrunit în   10 şedinţe ,a avizat  34 de  proiecte de decizii..

Comisia  urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business s-a
întrunit  în 9 şedinţe la care au examinat atît chestiunile care urmau a fi examinate
în cadrul şedinţelor Consiliului cît şi alte adresări ale cetăţenilor.Au avizat 44
proiecte de decizii.

Conform prevederilor Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală” ,art. 64 ,Primăria prezintă actele emise de către
primar şi cele adoptate de către Consiliul sătesc  Oficiului Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat.

Din numărul total de decizii adoptate trei decizii au fost notificate.La
prezentarea documentelor doveditoare  una  a  rămas în vigoare  ,alta  abrogată şi
în una  efectuate modificări .
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Atacate în contenciosul administrativ nu a fost nici una.
Conform art.32 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia

publică locală” primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.
În anul 2012 Primarul satului Coloniţa a emis  104 dispoziţii cu caracter

normativ şi 79 dispoziţii cu caracter individual .Toate au fost supuse controlului
administrativ .Din  cele 104 de dispoziţii cu caracter  normativ a fost notificată
una ,dar la prezentarea materialelor care au stat la  baza  emiterii dispoziţiei, ea  a
rămas în vigoare.Din  dispoziţiile cu caracter personal nu au fost notificate nici
una.

În  conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea
funcţiei publice vacante prin concurs în luna martie 2012 a avut loc concursul
pentru ocuparea funcţiei publice vacante temporar  de contabil – şef pe durată
determinată.

În afară de emiterea  dispoziţiilor primarul  şi-a exercitat activitatea
executivă şi prin alte acte sau operaţiuni cu caracter tehnic cum sunt avizele,
acordurile,raporturile,aprobările sau atribuţiile prevăzute de lege.

În anul 2012  s-au primit şi înrgistrat un număr de  530 documente de la
Primăria municipiului Chişinău şi alte secţii, drecţii cît şi de la agenţi economici
.Analiza fluxului documentelor înregistrate în anul 2011 şi 2012 ne relevă  o
majorare de 116 documente.

S-au înregistrat  669 de documente expediate,cu  114 mai mult decît în anul
2011.
Au fost emise şi eliberate  pe loc,fără timp de aşteptare,  1246  de   adeverinţe cu
diferit conţinut cu  161 de adeverinţe mai  puţin ca în anul 2011.

Referitor la modul de soluţionare a petiţiilor adresate,în perioada menţionată
au fost  adresate - 198 petiţii,iar în anul 2011 - 139 petiţii cu 59 mai multe.
Dacă am face o analiză a tuturor petiţiilor adresate atunci cele mai multe petiţii au
fost  cu referire la infrastructura satului , construcţia reţelelor inginereşti  drumurile
,iluminatul public.

În cadrul compartimentului Stare Civilă ,în perioada  menţionată au fost
întocmite următoarele acte:

Cerificate de naştere -37,în creştere cu 1 faţă de anul 2011,
Certificate de căsătorie – 37, în creştere cu 8 faţă de anul 2011,
Certificate de deces- 22, în   scădere  cu  12  faţă de anul 2011
Stabilirea paternităţii – 1,în scădere  3 faţă de  anul 2011
Cereri de mame singure – 3 , în scădere cu 1 faţă de 2011.

În conformitate  cu    Legiea cu privire la notariat  în anul 2012 au fost autentificate
notarial - 53 de procuri ale pensionarilor şi inalizilor pentru a primi pensia şi
compensaţiile nominative ,în creştere cu  20 faţă de anul 2011.

În conformitate cu prevederile  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind
administraţia publică locală” primarul eliberază autorizaţii de  funcţionare şi
prestare servicii unităţilor comerciale  care activează în teritoriu.
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În anul 2012 au fost eliberate  23 de autorizaţii  agenţilor econmici  cu diferit gen
de activitate.

Pe teritoriul primăriei îşi desfăşoară activitatea - 17 agenţi economici
cu diferit gen de activitate.

Dintre care :depozite,depozite comerciale, ateliere de producere,atelier
de confecţii, secţii comerciale,magazine alimentare, terase de vară , zonă de
recreere,farmacie,bar –terasă  şi anume:

1.Î.I „Procop- Genifer”, magazine alimentare -3 un. , bar cu terasă;
2.Î.I.”Sevastian – Alfa” – magazin alimentar,cafenea - bar
3.SRL”Doi fazani”- magazin alimentar,bar- cafenea
4.GŢ”Tabacar Pelaghia”- magazin alimenar
5.ÎI”Cheptene Alexei”- magazin alimentar
6 SRL „Sistem – binar” – magazin comercial(mărfuri industriale)
7.SRL”Prestigiu- Brand”- zonă de recreere
8.SRL”Geans – Stil”- zonă de recreere, terasă de vară
9.SRL”Popasul domnesc”- zonă de recreere, bar - terasă
10.SC „Soldi”- producerea pavajului
11.Î.I.”Foiu Irina” – depozit angro
12.Î.I.”Mazălo Oleg” – atelier de tîmplărie din aluminiu şi PVC
13.SRL”Metal-Exim”- atelier de confecţii metalice
14..SRL”Camroprim”- depozit  comercial angro  (papetărie,birotică) ,
15.SRL”DINDAR- Comerţ”- depozit angro,produse alimentare
16.SRL”Farmacia Polemonium”- comercializarea produselor farmace-

utice,
17.SRL „Artvent RTD”  producerea şi comercializarea mobilei

Eliberarea autorizaţiilor de funcţionare se  efectuează în conformitate
cu legislaţia în vigoare,fapt confirmat de Inspectoratul fiscal sect.Ciocana
cît şi în rezultatul verificării  de către Procuratura  sect.Ciocana şi Centrul de
Sănătate Publică.

Conform datelor statistice efectivul de animale şi păsări din
gospodăriile individuale prezintă urmăroarea situaţie:

Nr.d/o Speciile 01.01.2012 01.01.2013
1. Bovine total 171 110
2. Dintre care  vaci 98 72
3. Porcine 320 281
4. Ovine 149 110
5. Caprine 154 154
6. Cai 13 13
7. Iepuri 394 117
8. Păsări 9100 9000
9. Inclusiv găini şi cocoşi 7500 8600
10. Inclusiv gîşte 120 73
11. Raţe 95 104
12. Animale de blană 20 70
13. Familii de albine 138 114
14. Cîini 491 920
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PERCEPEREA FISCALĂ

În perioada anulu fiscal  2012 au fost calculate impozite în sumă de 491,3
mii lei dintre care 44,6 mii lei a constituit reducerea plăţii anticipate
15%(contribuabilii care au achitat impozitele pînă la 30.06.2012).

Restanţa la 31.12.2012 a impozitelor este  51,9 mii lei.- 90%
În luna ianuarie – februarie a anului 2013 au fost achitate din contul

datoriilor a anului 2012 încă 25,4 mii – 95%.
La impozitul pe păşuni s-a format restanţa,inclusiv şi din anii precedenţi în

sumă de 7,5 mii lei din considerente că,s-a micşorat numărul de animale şi nu toţi
proprietarii de bovine, caprine şi ovine achită impozitul pe păşuni,avînd  diferite
motive.

În anul 2012 au încheiat 95 de proprietari  de terenuri a Gospodăriilor
Ţărăneşti contracte de arendă cu SRL „Agro-Farm- Grup” pe o suprafaţă de 172,5
ha.

Au fost înştiinţaţi toţi contribuabilii prin aviz de plată pînă la 30.06.2012
despre termenele de plată, deasemenea şi de reducerea de 15%.

Săptămînal au fost prezentate listele plătitorilor  la Oficiul Fiscal Ciocana cu
anexarea bonului de plată la Banca de Economii.

Agricultura ,fondul funciar şi cadastru

Conform dării de seamă anuală total terenuri - _2643,6 ha
1.Terenuri cu destinaţie agricolă – 1523,99 ha ha

Din ele:
- cote de teren ,art.12  CF - 1288,6ha
- grădini (lot de pe lîngă  casă ) - 197,2  ha,
- loturi pomicole - 6,05 ha – privatizate
- terenuri proprietate publică a statului – 26,05 ha (teren MIS),
- terenuri APL date în arendă   prin licitaţie -6,01 ha.

II .Terenurile  localităţii – 250,94 ha
III.Terenuri destinate industriei – 37,69 ha
IV.Terenurile Fondului silvic – 326,7 ha.
V.Terenurile fondului apelor – 15,6 ha.
VI.Terenurile fondului de rezervă,proprietate APL – 488,7 ha(păşune,rîpe,
drumuri, şi alte categorii.

Pe parcursul anului 2012 au fost supuse vînzării – cumpărării  terenuri
aferente obiectivelor la cota valorică, care au devenit proprietate privată:

- teren aferent obiectului , cod cadastral -0149204296 – S- 0,1505 ha
- teren aferent depozit , cod cadastral 0149204295, S- 0,743 ha
- teren aferent depozit brigada de tractoare ,0149108174(2) ,S-0,5597 ha
- teren aferent – ospătăria ,cod cadastral 0149110264,S-0,074 ha
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Pe parcursul anului 2012  prin adoptarea deciziei Consiliului local au fost formate
bunuri imobile proprietate APL Coloniţa :

Teren păşuni:
- Cod  cadastral 0149202 ,S- 2,2569 ha,
- Cod cadastral 0149105091 cu s- 8,8686 ha,
- Cod cadastral 0149105 cu s- 26,9696ha,
- Cod cadastral 0149105 ,s- 9,4645 ha ,
- Cod cadastral 0149102 , s- 0,0505 ha

Dar n-au fost înregistrate  la OCT Chişinău din lipsa mijloacelor fnanciare.

Au fost încheiate contracte de arendă a terenurilor aferente obiectivelor la cota
valorică – 31 contracte.

La solicitările deţinătorilor de terenuri aferente caselor de locuit a fost
autentificat deptul de proprietate – selectiv , la acele persoane, care nu au prezentat
documentele necesare la inventarierea  primară masivă , cît şi a persoanelor
decedate.

Au fost recepţionate şi date în exploatare case a locatarilor pe perioada anului 2012
– total 27 recepţii.

Pe perioada anului 2012 au fost examinate solicitările(adresări, cereri,petiţii)
parvenite de la cetăţeni  cu diferite tematici în număr de 81, dintre care:
- vînzarea – cumpărarea, formarea  bunurilor imobile, autentificarea dreptului
de proprietate, amenajarea rîpei din centrul satului şi altele.

Participînd la efectuarea măsurărilor specifice terenurilor, planuri de situaţie,
parcelări şi ridicări topografice,cît şi la formarea bunurilor imobile, elaborînd
propuneri vizînd aprobarea lor de către consiliul local.

Un mare  lucru a fost efectuat cu cetăţenii, care au fost conectaţi la reţeaua
de apă centrală şi canalizare, dar graţie primarlui s-au efectuat toate lucrările pe
străzile Ciocana Veche ,B.P.Haşdeu ,Alexandru cel Bun, Luceafărul cît şi în
sectorul nou – sector 0149108 şi 0149111.

La ora actuală este necesar de a lucra în direcţia implimentării art.39 din
Codul Funciar (modificat) din considerentele multiplelor adresări din partea
cetăţenilor satului deoarece responsabil de aplicarea uniformă a prevederilor art.3
din Codul Funciar modificat sunt autorităţile administraţiei publice local, serviciile
de arhitectură  şi urbanism, oficiile cadastrale teitoriale..Primăria Coloniţa nu
dispune de planul urbanistic general,însă au fost rezervate resurse financiare pentru
a iniţia începerea lucrărilor în direcţia   dată.

Am pregătit informaţia totală pe toate sectoarele „grădini” cu familia ,
numele şi suprafaţa deţinută cît şi unele schiţe generale , însă lipseşte mecanismul
implimentării modificărilor date.

În baza dispoziţiei nr.84-d din 01.11.2012 a fost formată comisia pentru
stabilirea suprafeţelor însămînţate cu grîu de toamnă pentru anul  2013 .

A fost perfectată lista , însă multe persoane nu au depus cerere motivînd, că
nu doresc să  beneficieze de subvenţii, au depus cereri doar 5 proprietari de
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terenuri , care  au însămînţat o anumită suprafaţă cu grîu de toamnă – total 15 ha,cu
întocmirea actului de constatare a suprafeţei semănate cît şi deţinătorul de terenuri
arendate SR „Agrofarm” cu suprafaţa de 30 ha de grîu semănat în toamna anului
2012.

Despre activitatea în domeniul urbanusmului şi amenajării teritoriului
Conform  Regulamentului de activitate al specialistului în urbanism,arhitectul
eliberează Certificate de Urbanism şi Autorizaţii prevăzute de lege pentru
obiectivele amplasate în limitele teritoriilor administrate.

Pe parcursul anului 2012 prin aceste servicii au fost acumulate  aproximativ
3700 lei.

Certificate de Urbanism

Total Obiective
socale
(magazine,
gherete)

Obiective
agroindustriale şi
speciale

Căsuţă
de
livadă

Locuinţe
private cu
acareturi
gospodăreşti

Obiective
tehnico-
edilitare

Prelungită
valabilitatea

50 0 0 0 45 5 3

Pentru lucrările de construcţii,specialistul /arhitectorul  a examinat şi a avizat
proiectul de execuţie şi a elaborat Autorizaţii de  Construire pentru obiectivele
amplasate în limitele teritoriului administrat.

Pe parcursul anului 2012 au fost elaborate şi emise  Autorizaţii de
Construire.

Total - 47
- Obiective sociale (magazine) – 1
- Obiective agroindustriale şi speciale – 0
- Prelungită valabilitatea autorizaţiei de construire – 4
- Locuinţe private cu acareturi gospodăreşti şi case pomicole – 41
- Obiective tehnico- edilitare –5
- Autorizaţii de desfiinţare - 3
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza

examinării lor nemijlocite,în conformitate cu documentaţia de proiect şi
execuţie,iar specialistul de urbanism verifică conformitatea executării lucrărilor de
construire cu condiţiile stipulate în  Autorizaţia de Construire.

Situaţia privind examinarea şi recepţia obiectivelor construite   de la
01.01.2012 pînă la 01.01.2012.

Procese-verbale de recepţie

Total:

Inclusiv:

Obiective
sociale

Obiective
producere

Locaşuri de
cult

Locuinţe private
cu anexe

gospodăreşti şi
case de vacanţă

Obiective
inginereşti Alte

27 - - - 25 2 -
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Recrutare, încorporare şi mobilizare, evidenţa veteranilor

În Primăria satului Coloniţa sunt luaţi în evidenţă:
- veterani ai celui de-al doilea război mondial- 1 ,
- văduve ale veteranilor celui de- al  doilea război mondial- 4
- veterani ai războiului din Afganistan- 4
- veterani ai conflictului militar din Transnistria- 16
- participanţi la lichidarea avariei de la  Cernobîl-2
- ofiţeri în rezervă –25
- sergenţi şi soldaţi în rezervă -465
- recruţi , cu vîrsta între 16-27 ani -54

Sarcina de încorporare a recruţilor pentru  satul Coloniţa,stabilită de către
Centrul Militar municipal a fost de 3 persoane pentru  primăvara anului 2012 şi
încorporaţi 3,îndeplinită 100% ,iar pentru toamna anului 2012 ,sarcina fiind 2
persoane ,îndeplinită de 50% ,a fost încorporat 1 recrut.

În luna ianuarie 2012 au trecut controlul medical şi au fost luaţi în evidenţă
militară de către Centrul Militar municipal - 16   tineri, anul naşterii 1996.

În lunile noiembrie – decembrie  au fost perfectate dosarele personale şi
prezentate la Centrul Militar pentru tinerii născuţi în anul 1997, ce urmează să fie
luaţi în evidenţă.

Activitatea agenţilor economici.

Pe teritoriul primăriei îşi desfăşoară activitatea - 14 agenţi economici cu
diferit gen de activitate.

Dintre care : depozite , depozite comerciale, ateliere de producere,atelier de
confecţii, secţii comerciale,magazine alimentare, terase de vară , zonă de
recreere,farmacie,bar –terasă  şi anume.

1. Î.I „Procop- Genifer”, comerţul cu amănuntul -3 un. , bar cu terasă;
2. Î.I.”Sevastian – Alfa” – comerţul cu amănuntul,cafenea - bar
3. SRL”Doi fazani”- comerţul cu amănuntul,bar- cafenea
4. GŢ”Tabacar Pelaghia”- comerţul cu amănuntul
5. ÎI”Cheptene Alexei”- comerţul cu amănuntul
6. SRL „Sistem – binar” – magazin comercial
7. SRL”Prestigiu- Brand”- zonă de recreere
8. SRL”Geans – Stil”- zonă de recreere, terasă de vară
9. SRL”Popasul domnesc”- zonă de recreere, bar - terasă
10. SC „Soldi”- industrie
11. Î.I.”Foiu Irina” – industrie
12. Î.I.”Mazălo Oleg” – industrie
13. SRL”Metal-Exim”- industrie
14. SRL”Camroprim”- industrie ,
15. SRL”DINDAR- Comerţ”- depozit angro
16. SRL”Farmacia Polemonium”- farmacia
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Eliberarea autorizaţiilor de funcţionare se  efectuează în conformitate cu
legislaţia în vigoare,fapt confirmat de  Inspectoratul fiscal sect.Ciocana cît şi în
rezultatul verificării  de către Procuratura  sect.Ciocana şi Centrul de Sănătate
Publică.

Pe parcursul anului 2012 au fost desfăşurate următoarele măsuri cultural –
educative:

- La 9 mai 2012,Ziua Victoriei asupra fascizmului, a avut loc comemoraea
eroilor căzuţi în războiul doi mondial pentru apărarea Patriei  la Monumenntul
Eroilor , depuneri de flori ,concert festiv dedicat acestei zile .

1 veteran al celui de-al doilea război mondial (Cojuhari Zinaida ),4 văduve şi
16 participanţi la conflictul din Trasnistria  au beneficiat de ajutor material  din
partea primăriei.

Pentru  toţi veteranii şi participanţii la conflictul din Transnistria şi
Afganistan a fost organizată o masă de pomenire întru amintirea celor căzuţi.

Asistenţa socială
Raportul de activitate este un instrument de monitorizare şi evaluare a

propriei activităţi pe parcursul întregului an, servind drept sursă informativă şi
fiind un instrument util de lucru.

Pe parcursul anului 2012 au fost îndeplinite următoarele obiective ce ţin de
domeniul asistenţei sociale cum ar fi:

- menţinerea unui nivel decent de trai al persoanelor social- vulnerabile şi
asigurarea integrării lor sociale; Identificarea persoanelor în situaţie de
dificultate şi facilitarea accesului acestora la prestaţii şi servicii sociale. ,

- Susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea prevenirii şi soluţionării
situaţiilor de dificultate.

- Evaluarea problemelor sociale din  comunitate.
- Informarea şi sensibilizarea populaţiei privind problemele sociale din

comunitate şi organizarea activităţii în vederea prevenirii şi stopării
extinderii problemelor sociale în comunitate.

- Perfectarea ,oformarea dosarelor pentru instituirea tutele şi curatelei.
- Conlucrarea cu ONG-uri pentru  acordarea diferitor genuri de ajutoare

umanitare,tratament gratuit, investigaţii  medsicale gratuite , consolidare
psihologică şi juridică gratuită.

- prestarea  asistenţei sociale la nivel de  comunitate pentru prevenireaşi
depăşirea situaţiilor de dificultate la nivel comunitar.

- perfectarea  şi întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea  ajutorului
material- pensionarilor şi invalizilor;

- stabilirea şi acordarea ajutoarelor sociale,
- darea compensaţiei nominative pentru călătorie în transportul urban
- efectuarea vizitelor la domiciliu;
- Perfectarea dosarelor  pentru acordarea ajutorului social la achitarea

serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale , lemne şi cărbune
folosite pentru încălzire;

- Conlucrarea cu  familiile  unde unul sau ambii părinţi fac abuz de băuturi
alcoolice.
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PROTECŢIA DEPTURILOR COPILULUI

Nr. d/o Categorii, criterii Total 2012
Activitatea cu beneficiarii din comunitate

1. Nr. de copii din comunitate din toate
categoriile de beneficiari:

- Copiii în conflict cu legea 1
- Copiii cu abandon şcolar -
- Copii care părăsesc familia 2
- Copiii cu comportament antisocial -
- Copii cu disabilităţi 14
- Familii cu mulţi copii 36
- Familii cu un singur părinte 12
- Familii cu un părinte cu disabilităţi 5
- Familii cu ambii părinţi cu disabilităţi -
4. Nr. de copii plasaţi în gimnaziul-internat

nr. 2
2

5. Nr. de copii plasaţi în gimnaziul-internat
nr. 3

-

6. Nr. copii plasaţi din şcolile tip internat din
republică

-

7. Nr. Copii   plasaţi în  familie de Asistenţă
Parentală Profesionistă

4

8. Nr. copii  sub tutelă / curatelă 14

9. Numărul familiilor ce au beneficiat de
ajutor

416

Financiar (nr. de familii )

 Prin intermediul Primăriei 290

 Ajutor social (Hotărîrea guvernului
nr. 1167 din 16.10.08)

91

 Prin intermediul Fondul municipal
de susţinere a populaţiei

35

Relaţii cu publicul (al asistentului
social)

numărul persoanelor care au fost primiţi în
audienţă

605

numărul vizitelor în familii la domiciliu 180
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PROTECŢIA SOCIALĂ A PENSIONARILOR ŞI INVALIZILOR

În satul Coloniţa sunt la evidenţă  persoane care beneficiază de pensii,
alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii,  dintre care:

Pe

parcursul anului 2012 de ajutoare financiare au beneficiat şi unele categorii de
populaţie în baza listelor perfectate de către Direcţia  Asistenţă Socială:

- 6 persoane deservite la domiciliu au primit ajutor material a cte 350 lei fiecare
de la Fondul municipal  de susţinere a populaţiei către Sărbătorile de Paşti .

- De ziua oamenilor în etate  de către primărie a fost organizată o masă de
binefcere la care au  fost serviţi 85 de personae social – vulnerabile.

Sistemul de protecţie socială necesită o reformă coerentă, deoarece persoanele în
vîrstă şi cu disabilităţi sunt într-o continuă creştere, iar problemele sociale cu
care aceştia se confruntă sunt complexe.

Activitatea Consiliului local pentru Protecţia Drepturilor Copilului

1. Nr. de şedinţe organizate -

2. Nr. de cazuri audiate -

Nr Categoriile de beneficiari Total 2012

1. Pensionari pe vîrstă 220
2. Pensionari singuratici 6
3. Invalizi total, dintre care: 143

- Invalizi gradul I 23
- Invalizi gradul II 110
- Invalizi gradul III 10
- Copii invalizi până la 18 ani 14
- Invalizi gradul I 10
- Invalizi gradul II 3
- Invalizi gradul III 1

- Invalizi din Afganistan 0
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I N V E S T I Ţ I I

Infrastructura satului

I.Apă şi canalizare
Construcţia sistemului de caalizare menager fecaloidă

Străzile:
1.Ciocana Veche (parţială)
2.Alexandru cel Bun (canalizare)
3.Luceafărul (canalizare)
4.Pădurilor (canalizare)
5.Mihai Viteazul (canalizare)
6.Vasile Lupu
7.Mihai Eminescu
8.Emilian  Bucov

Total – aproximativ 2 milioane lei alocate de către primăria municipală şi
executate de către  Direcţia  Construcţii Capitale.

Construcţia apeductului- finanţate de SA „Apă-Canal Chişinău.

Străzile:
1.Ciocana Veche
2.Pădurilor
3.Ştefan cel Mare ,parţial - 95321 lei

Cu implicarea şi fnanţarea de căte locuitorii din sat în conlucrare cu
SA „Apă – Canal” au fost renovate apeductele pe următoarele străzi:
1.Columna lui Traian
2.Răsăritului
3.Luciafărul
4.Dacilor
5.Emilian Bucov

În conlucrare cu Fondul de Investiţii Sociale  a fost implimentat proiectul
„Construcţia unei porţiuni de apeduct în sectorul nou de 306 case ,în cadrul
căruia a fost construit apeductul  pe străzile: Teilor,Ion Vatamanu,Lidia
Istrati,Mioriţa,Meşterul   Manole, Ion Aldea –Teodoovici,Matei Basarab,Fîntîna
lui Radu, Calea Basarabiei,Ciprian Porumbescu,Livezilor,Valea Raiului,Petru
Rareş.

În vara- toamna anului 2012 au fost construite şi branşamentele la apeductul
construit din surse financiare alocate de beneficiarii di sectorul dat.

A fost începută amenajarea parcului la care Primăria Coloniţa a
contribuit pînă la moment  cu 45.000 lei.La aceste lucrări au contribuit şi
locatarii din sat în sumă de  aproximativ 28.000 lei.Lucrările vor continua pînă
în vara anului 2013.Cu suportul agenţilor economici din teritoriu şi din afara
satului a fost renovată cişmeaua din sat şi organizată sfinţirea ei de sărbătorile
de  Paşti.

http://colonita.eu


Au fost conectaţi locatarii din partea de est a satului (110 case) la
gazoductul,construcţia căruia a durat mai mult de 7 ani, fără alocări financiare.

La moment se finisează lucrările ce ţin de gazoductul din sectorul de 306
case,care în anul acesta a fost executat proiectul pentru branşamentele care au
costat 30.000 lei(bani alocaţi de Primăria municipală) şi 147.000 lei pentru
construcţia branşamentelor(aceiaşi sursă de finanţare).

Au fost schimbate geamurile şi uşile din primărie şi s-a început reparaţia
sediului primăriei(contabilitatea) în sumă de 100.000 lei- bani alocaţi de
primăria municipală.

Cu ajutorul  agenţilor economici din teritoriu a fost construit un viceu la
cimitirul din sat.

La compartimentul drumuri în conlucrare  cu primăria municipală şi Direcţia
Transport public şi căi de comunicaţie au fost efectuate lucrări de pavaj pe
strada Ştefan cel Mare ,traseul Togaton-Coloniţa- Maximovca,Coloniţa-
Chişinău.

A fost construită strada Decebal în sumă de 1320000 lei, dintre care 400000
lei contribuţia Primăriei Coloniţa şi 920000 alocaţii de la bugetul municipal.
La fel au fost construite străzile Gheorghe Asachi , strada Neculce (varianta
albă),strada Răsăritului  (parţial) 30.000 lei Primăria s.Coloniţa plus 112.000 lei
Primăria municipală.
În  luna noiembrie 2012 au demarat lucrările pe strada B.P.Haşdeu,care vor fi
continuate în anul 2013.

Au fost  procurate şi instalate semnele rutiere la intrarea în sat,finanţate din
bugetul Primăriei satului Coloniţa şi au  constituit 5843,70 lei.

Permanent se ţine sub control problema iluminatului public.La adresările
locatarilor sunt înlăturate lacunele ce ţin de iluminatul public de către “Lumteh”

În anul  2012 au fost efectuate lucrări de proiectare:
1.Consolidarea şi amenajarea luncii rîuleţului din centrul satului Coloniţa  cu
organizarea scurgerii apelor pluviale, costul  lucrărilor – 59775 ,00 lei

28,400 lei

2.Reţelele de apeduct din:
Strada Valea lui Simon,Dacilor şi Movileni – costul – 27043.00 lei ,

3.Reconstrucţia colectoului principal a canalizării din strada Albişoara” – costul
28983,00 lei

4.Reţele de canalizare strada Valea lui Simon,Dacilor şi Movileni –costul
28708,00 lei,

5.Gazificarea satului Coloniţa „Sectorul nou de 306 case” costul lucrărilor -
29536,00 lei

Acoperirea cheltuielilor pentru  aceste lucrări de proiectare este Primăria satului
Coloniţa şi constituie 202445,00 lei.

Pe parcursul anului 2012  la Primăria au fost efectuate un şir de controale
din diferite instanţe  ca: Procuratura sectorului Ciocana , Agenţia ecologică ,
Centrul de medicină  preventivă (Centrul de sănătate publică),Oficiul
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Teritorial  Chişinău al Cancelariei de Stat, Arhiva municipală , serviciul
resurse umane ,Agenţia ocupării  forţei de muncă ,oficiul stării civile
,Direcţia de evidenţă a populaţiei,control complex  de la primăria
municipiului Chişinău  de către un grup de specialişti din diferite domenii cît
şi altele .E îmbucurăor faptul că ,a fost totul cu brio, nu au fost depistate
încălcări grave ,iar  lacunele depistate au fost înlăturate în termen

Asistenţa medicală
Situaţia demografică
Populaţia deservită

2010 2011 2012
Populaţia totală 3200 3300 3680
Maturi (abs) 2310 2430 2835
Maturi (%) 72,2 73,6 77,0
Copii (abs) 890 870 845
Copii(%) 27,8 26,4 23,0
Femei (abs) 1650 1680 1324
Femei(%) 51,6 50,5 46,7
Bărbaţi (abs) 1550 1635 1511
Bărbaţi(%) 48,4 49,5 53,3

Se atestă o crestere  a populaţiei totale pe parcursul anilor 2011-2012,dar cu
micşorarea numărului de copii (de la 26,4%- 23,0% în anul 2012)

Raportul femei- bărbaţi constituie 46,7% la 53,3% respectiv.

Structura populaţiei după vîrstă
2010 2011 2012

Copii (0-17) (abs) 890 870 845
Copii (0-17) (%) 27,8 26,4 23,0
Populaţia în vîrstă
apta de muncă
(abs)

1870 1800 1900

Populaţia în vîrstă
apta de muncă (%)

56,3 54,5 57,0

Pensionari (abs) 438 440 478
Pensionari (%) 10,3% 11,15% 14,3
Femei în vîrstă
fertilă (abs)

880 890 870

Femei în vîrstă
fertilă (%)

53,,9% 52,0% 51,2%
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Din cele relatate se observă o diminuare a numărului de copii de vîrsta
cuprinsă 0-17 ani de la 26,4% în 2011 la 23,0% în 2012  şi o sporire relativă a
populaţiei apte de muncă.
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Structura populatiei dupa virsta

Copii (0-17) (abs)
Copii (0-17) (%)
Populaţia în vîrstă apta de muncă (abs)
Populaţia în vîrstă apta de muncă (%)
Pensionari (abs)
Pensionari (%)
Femei în vîrstă fertilă (abs)
Femei în vîrstă fertilă (%)

Indicatorii ocrotirii sănătăţii
I. I N D I C I I   D E M O G R A F I C I

Natalitatea
indice / cifre

abs.

Mortalitatea
generală

indice / cifre
abs.

Sporul
natural

Mortalitatea
infantilă

Mortalitatea persoanelor apte
de muncă

Total (la 1000
locuitori

în vârstă aptă
de muncă)

inclusiv
la domiciliu

(%)

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
indicele 16,8 14,1 6,5 10,8 10,3 3,3 - 42,6 3,9 4,2 42,8 50,0

cifre abs. 57 47 22 36 X X - 2 7 14 3 7

Natalitatea pentru   anul. 2012 este in crestere in comporatie cu a.2011,sa
nascut 57       de copii, in a.2011-47,bucurator este faptul ca mortalitatea generala
este in descrestere in comparacie cu a. 2011.(2012-6,5;2011-10,8).Sporul natural
este pozitiv 10,3 in a.2012, dar in a.2011 a fost -3,3.Pe anul 2012  mortalitatea la
persoane in virsta apte de munca este 7 per. ce constitue 3,9. Bucurator si faptul ca
pe  anul 2012 nu sa inrejisrat mortalitatea infantila si mortalitatea materna.
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Structura mortalităţii după cauze de deces

Mortalitatea generală 2012 2011
Afecţiunile sistemului
cardiovascular

8/36,4 16/44,4

Tumori maligne 6/27,3 8/22,2
Afecţiunile sistemului respirator - 1/2,8
Ciroza ficatului 1/4,5 2/5,5
Traume şi intoxicaţii 1/4,5 3/8,3

Structura mortalităţii după cauze
de deces la persoanele în vîrstă aptă de muncă

Mortalitatea generală 2012 2011
Afecţiunile sistemului
cardiovascular

1/14,3 3/21,4

Tumori maligne 1/14,3 3/21,4
Afecţiunile sistemului respirator - -
Ciroza ficatului 1/14,3 2/14,3

Traume şi intoxicaţii - 2/14,3

Pe  anul 2012  au fost înregistrate  7  cazuri de mortalitatea  persoanelor la
virsta apta de munca.

Volumul de lucru efectuat de sectorul medical primar

nr. de vizite
(total)

(în CMF + la
domiciliu)
(cifre abs.)

Din numărul total:

la persoane
asigurate

(cifre abs. / %)

la persoane
neasigurate

(cifre abs. / %)

la medicii de
familie

(cifre abs. / %)

la medicii
specialişti

(cifre abs. / %)

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2010 2009
indicele X X 96,9 96,4 3,1 3,6 100,0 100,0 - -

cifre abs. 13637 13960 13218 13464 419 496 13637 13960 - -

Pe parcursul  anului 2012 colaboratorii CS au desevit 13637  vizite in
comparatie  cu 13960 în a. 2011, inclusiv la persoane asigurate 13218 ce constituie
96,9% comparativ cu 13464 vizite cu indicele de 96,4%  .  Pe parcursul perioadei
estimate se atesta  o  scadere  a  vizitelor la  medic de  famile.Persoanele deservite
la domiciliu decatre medicii de familie  anului 2012-619  iar in a.2011- 431.

Indicii activităţii la compartimentul obstetrical-ginecologic

http://colonita.eu


Nou-
născuţi

înregistr.
în OSC

Mortalitatea
maternă

(cifre abs.)

Mortalitatea
perinatală
cifre abs. /

indicele

Ponderea
gravidelor

luate la
evidenţă

până la 12
săpt.

Ponderea
naşterilor
premature

Cuprinderea cu
examinarea primară

(ginecologică)

Examinări
citologice

2012 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2010 2009 Programat
(cifre abs.)

Efectuat cifre
abs

%
cifre
abs

%

Indicele
X

X X - - 98,1 92,6 - - X X 94,4, X 61,5

cifre
abs.

57 - - - - 53/54 50/54 - - 490 470 X 289 X

Naşteri în   anul    2012  au fost înregistrate in nr de 57 născuţi,  înregistraţi-
57 .  Ponderea gravidelor luate în evidenţă pînă la 12 săptămîni este de 98,4 vizavi
de 92,6 în  a 2011. Naşteri premature, mortalitate maternă, mortaliatate prenatală în
anul 2012  nu au fost înregistrate.

Cuprinderea cu examinare primară (ginecologică)  pe anul 2012 este 94,4cu
cifra de 470  examinări din  490 programate. Examinările citologice efectuate  289
ce constituie  61,5%.

Structura invalidităţii primare

Pe perioada  anului 2012- 2 persoane maturi si 2 copii a primit invaliditatea
primar,  maturi - cu patologie sistemului cardiovascular 2 persoane, dar 1copil cu
patologie tumoti maligne si 1copil cu patologie oculara.

VII. STRUCTURA  INVALIDITĂŢII  PRIMARE

Invalidit
ata

primară
(la

maturi)

Structura invalidităţii primare la adulţi Invalidita
tea

primară
(la copii)

sistemul
cardiovasc.

sistemul
respirat

or

sistemul
digestiv

sistemul
centr.
nervos

dereglări
psihice

traume tubercul
oză

tumor
i

alte
boli

1
2

11 12 11 - - - - - - - - 12 1
1

- - 1
2

1
1

1
2

1
1

1
2

2007

cifr
e
abs.

2 3 2 1 - - - - - - - - - - - 2 2 -

Morbiditate cu HIV/SIDA

Pe perioada  anului 2012  nu  avem nici un caz morbiditate cu  HIV/SIDA.
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IX. MORBIDITATEA  PRIN  TUBERCULOZĂ

Incidenţa Prevalenţa Invaliditatea
primară

Decedaţi

2012
indic

e/
cifre
abs.

2011
indice

/
cifre
abs.

Metoda depistării
în an. 2012

s
t
a
d
ii
a

vansate

copii
0-14
ani

copii
15-18 ani

2012
indic

e/
cifre
abs.

2011
indice

/
cifre
abs.

total
BK+

2012 2011 total p/
mort

Sputa la
BAAR:

r-ţia
Mant
oux

M
R
Ftot

al
din
ei

BK
+

indice
le

29,4 60,0
x

X X X X X X 117,7 89,9 X X X X X

cifre
abs.

1 2 111 2 203 92
0

- - - 4 3 2 - - 1 -

In ultimii ani s-a micsorat tendinta de micsorare  a TBC pe s.Colonita,pe an
2012 avem un caz nou  ce constitue 29,4.a. 2011 2 cazuri ce constitue 60,0.
Prevalenta an.2012 este 4 ce constitue 117,4%, in anul 2011 au fost 3 ce constitue
89,9.

Morbiditatea cu sifilis şi gonoreia.
Mortalitatea cu sifilis si gonoree pe teritoriul CS pe perioada ultimilor ani nu se
inregistriaza dar  in a. 2012 sa inrejistrat 4 cazuri de sifilis ce constitue
117,7.Numarul vizitelor totale la specialisti in anul 2012 – 130 persoane, dar in
anul 2011  numai 106 persoane.

Morbiditatea cu tumori maligne
Incidenţa în 2012 constituie 10  cazuri,  în 2011 a fost  9. Prevalenţa este de

12-persoane vizavi de 11 în 2011, încadraţi în invalidiatate primară- 0 persoane.
Bolnavi cu indicaţia stupifiantelor la finele anului nu sint.

XI. MORBIDITATEA  CU  TUMORI  MALIGNE

Incidenţa
(cifre abs.)

Inclusiv
depistaţi în

grad
avansat
(în %)

Prevalenţa Invaliditatea primară (cifre abs.) nr. bolnavilor
cu indicaţia

stupifiantelorcifre abs./
la 100 mii

loc.

inclusiv
copii

(cifre abs.)

gradul I gradul II gradul III

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 total la
finele

trimestr.
indicele X X 40,0 X X X X X X X X X X
cifre
abs.

10 9 4 11 11 - - - - -
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Morbiditatea cu alcoolizm şi narcomanie
Incidenţa prin alcoolizm  a 2012 avem un caz ce constitue 29,5 .in comparatie cu
an.1011 au fost  4 cazuri ce constitue 118,0.Prevalenta alcoolizmulul\i pe an.2012
este 48 persoane ce constitue 1418,0, dar in an.2011 au fost 47 persoane – 1388,.4.
La  evidenta  cu  alcoolizm  se  afla  48 de  persoane  care  se supravegheaza  la
medicul  de  familie , narcologul  din  AMT  Ciocana  prin  politistul  de  sector
din  s.Colonita.

Morbiditatea cu maladii infecţioase pe an 2012

Înregistrate maladii infecţioase Total - 16
Dintre care:
Enterocolite neclasificate- 10
Enterocolite clasificate – 2
Toxicoinfecţii alimentare – 2
Oreion - -
Infecţie enterovirală 1
Hepatită virală A -

Salmoneloze 1

Spitalizări

Total spitalizaţi  pe  parcursul  anului 2012-41 persoane  din ele  în mod
planic – 17  bolnavi  si pe  urjenta- 24.IMSP SCM ‚, SF. TREIME”

Asigurarea cu resurse umane

În structura CS activează 2 medici de familie,  4 asistente medicale, un
medic   deserveşte  în mediu 1450 -1650 de persoane. Toţi medicii şi asistentele
medicale au fost instruiţi în medicina de familie,  si  în cadrul , 4 persoane au fost
instruite în „Tehnologii informaţionale”; toţi colaboratorii posedă categorii de
calificare : categ. I - II şi superioară.

Concluzii:

1. Indicii demografici sunt constanţi pe parcursul ultimilor  ani, cu sporul
natural pozitiv ,  in a. 2012-10,3 dar in  a. 2011 constitue 3,3,sa marit
natalitatea  si micsorat mortalitatea.

2  Mortalitatea  perinatale  ,infantile si materna nu sa inrejistrat pe a. 2012
Gravidele    se luau la evidenta majoritatea in termin de pina la 12 saptamini

3   S-a inregistrat numai un caz de  BCV acut  cu insult cerebral.
4. Numarul persoanelor cuprinse cu examinare citologică este 289   61,5este
rezerva.
5. Este tindinta de micsorare a morbiditatii de TBC pe s.Colonit, pe a 2012 au
fost rejistrat 1 caz.
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6. S-a micsorat morbiditatea infectioasa pe a.2012 sa rejistrat .
7. Morbiditatatea   cu tumori maligne   a 2012  sa marit  10  cazuri, inclusiv
depistat in grad avansat  4 cazuri.
8. Este în crestere morbiditatea cu alcoolizm,   avem  rezerve.
9. Sa constant,  invaliditate primara la adulti micsorat ,dar la copii sa marit.
9. Cuprinderea cu imunoprofilaxie este de 98,2%.
10.Termenul de exploatare a utilajului medical este expirat şi necesită renovare
in cabinet fizioterapie.

Obiective

1.Promovarea şi protecţia sănătăţii publice în continuare.
2.Majorarea accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală primară.
3. A intensifica lucrul de selectare a persoanelor din grupurile de risc.
4.A spori vigilenţa colaboratorilor vizavi de monitorizarea, lucrul de

informare medico- sanitară a  persoanelor din grupurile de risc major în scopul
prevenirii maladiilor şi complicaţiilor acestora.

5.A spori ponderea de cuprindere a grupului de risc cu examen onco-
profilactic.

6.Conlucrarea cu implicarea activă a Administraţiei Publice locale, organelor
de forţă în conduita complexă a pacienţilor cu TBC şi alcoolizm., în prevenirea
delicvenţei juvenile.

7. A spori ponderea de cuprindere cu vaccinuri a contingentlor eligibile.
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Activitatea grădiniţei nr.24
Instituţia Preşcolară nr. 24 „Izvoraşul” din s. Coloniţa este grădiniţă – tip vechi,
situată pe str. Sf. Maria 8 care a fost infiinţată în 1968.

Instituţia Prescolară nr.24 – instituţie de stat – dispune de parafă, statut.

Principalele acte organizatorice cu caracter intern, ce reglează
activiatea instituţiei prescolare nr.24 sunt:

 Statutul instituţiei prescolare nr.24, aprobat la sedinţa Consiliului
Pedagogic nr.1 din 4 septembrie 2012.

 Regulamentul de ordine internă, care a fost aprobat la sedinţa
consilului de administraţie nr.1 din 4 septembrie 2012.

 Planul complex de activitate al instituţiei;

 Procesele verbale ale consiliilor pedagogice şi de administraţie.

Capacitatea instituţiei

 După proiect sunt 6 grupe cu 140 locuri;
 Real activează 6 grupe cu 143 copii;
 Sală festivă -1
 Terene de joc - 6

Spaţiul grupelor este limitat. În grupele cu fregvenţă de 25-30 cop. spaţiul este
de 55 m.p. dintre care 20 m.p. deţin mesele, iar 25 m.p. - paturile.
Actualmente în satul Coloniţa sunt înregistraţi 258 copii de vîrstă preşcolară,
fregventează însă - 143 copii.
Prin urmare, actualmente 115 copii nu sunt cuprinşi cu grădiniţa.
În acest an vor pleca la şcoală 32 copii.

Şcoala solicitată de parinţii copiilor este Liceul Teoretic “Gheorghe Ghimpu” din
localitate.

Asigurarea cu cadre didactice :
 Director – 1
 metodist  0,5 unitate – 1
 educatori – 15 (din care: 4 în concediu de maternitate)
 conducător muzical – 1

Conform studiilor:
 studii superioare – 8
 studii medii speciale – 5
 superioare neterminate – 1
 studenţi la secţia fara fregvenţă - 4

Deţin grade didactice - grad didactic II - 5
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Reusita reformei educaţionale promovate în ţară depinde în mod direct de
maiestria cadrului didactic, de formarea lui profesională, avînd drept obiective
prioritare reactualizarea permanentă a cunostinţelor, receptivitatea la schimbările
care se produc în sistemele pedagogice, ponderea în ascensiune a caracterului
creativ al creativitaţii pedagogice.

Cele mai eficiente forme de perfecţionare a măiestriei profesionale au fost
reuniunile metodice la nivel de sector, cît şi seminarele, orele metodice şi
consultaţiile la nivel de instituţie.
Pe parcursul anului au fost organizate 4 Consilii Pedagogice, avînd ca
Obiective prioritare:

1. Formarea reprezentărilor matematice elementare la copiii preşcolari
în cadrul activităţilor integrate.

2. Organizarea activitaţilor de mişcare cu copiii de virsta preşcolară –
factor principal în dezvoltarea optimă a copilului.

3. Limbajul şi comunicarea, formarea premiselor citit - scrisului la
preşcolari - parte componentă a activităţilor integrate.

Fiind un an de aplicare a noului Curriculum privind Educaţia Timpurie, s-au
desfăsurat anticipat, runde de cunoaştere a conţinutului acestuia, la nivelul
consultaţiilor, orelor  metodice, a Consiliilor Pedagogice, încat noua programă să
fie cunoscută şi aplicată. Unitatea noastră a susţinut o astfel de acţiune la nivelul
Consiliului  Pedagogic în care s-a evidenţiat personalul didactic din unitate atît prin
dezbateri şi intervenţii profesionale, cît şi prin activităţi practice care au pus în
valoare viziunea noului Curriculum.

Sub acest aspect se poate spune ca Gradiniţa se constituie în baza de informare şi
documentare pentru educatoarele active şi dornice de informare.

La fiecare grupă s-a realizat o încadrare echilibrată astfel încît experienţa
valoroasă a unor educatoare sa armonizat cu informaţia teoretică  proaspată,
actuală şi inovatoare a debutantelor; educatoarele fiind intr-un parteneriat activ şi
real la grupă, in favoarea copiilor.

O problemă importantă într-un program educativ la vîrsta prescolară este
acordarea unei atenţii deosebite amenajării spaţiului educaţional, care constituie
contextul material în care se desfasoară educaţia.
Pornind de la ideea că “mediul intervine în dezvoltarea copilului, în formarea
personalitaţii şi a calităţilor sale specifice umane ca sursă a dezvoltării, nu doar în
rol de ambianţă” (L. Vigotski), pe parcursul anului   s-a lucrat asupra creării
mediului educaţional în conformitate cu cerinţele actuale şi se pot menţiona
rezultatele  grupelor nr.4, educator, Catruc Ala, nr.3, educator, Margineanu Raisa
şi nr.5, educator, Ursu Emilia.
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Sa lucrat la trecerea unei proiectări integrate şi putem menţiona că în doar
cîteva luni, cadrele didactice au demonstrat responsabilitate  şi rezultate în aspect
de proiectare integrată.

Calitatea predării

Majoritatea  educatoarelor din unitate au susţinut activităţi practic-
demonstrative conform planului şi genericului Consiliilor Pedagogice, ocazii în
care educatoarele au prezentat informaţii la temă,  iar educatoarea propunatoare a
arătat în ce măsură a reuşit să implementeze metode activ- participative sau
metodele interactive de grup în actul didactic. În general, s-a constatat un interes
real pentru un învăţămînt integrat aplicat cu prescolarii.

Activitatea educativă. Calitate, eficienţă

Obiectivul prioritar al instituţiilor de învăţămînt preşcolar este formarea
personalităţii prin dezvoltarea capacităţilor creative. În acest context se
menţionează participarea cu susces a copiilor din gradinita nr. 24 la serbările
naţionale din ţară, organizate cu suportul părinţilor cît şi săbătoarea “Ziua copiilor”
şi “ Adio, Gradiniţă”, care a avut loc, la finele anului şcolar. Părinţii grupei
pregatitoare au lucrat la procutarea costumelor pentru dans.

Serbările organizate cu grupele de preşcolari au fost nu numai un prilej de emulaţie
între grupe şi educatoare, dar mai cu seamă un feed-back real al întregii activităţi.
Familia fiind prezentă la aceste evenimente,  au privit spectacole de calitate
susţinute de preşcolarii şi educatoarele din gradiniţă.

În grupa mare nr.4, educatoare Ala Catruc,  a fost organizat un Concurs
între copii și părinți cu genericul: Cea mai gustoasă și mai frumos aranjată salată.
Ședințele cu părinții se organizează prin diverse forme de lucru, utilizînd metodele
interactive prin intermediul cărora, părinții sunt atrași în activități lucrînd în
centrele de lucru ale grupei. Astfel, ei pot percepe mai bine modalitățile de lucru
ale copiilor în grădiniță.
Ca și modalitate de organizare a lucrului cu părinții sunt deseori invitați
specialiști din diverse domenii ( psihologie, medicină, pedagogie etc.),
prezentînduțle părinților informații utile și necesare conform tematicilor.

Ședințele cu părinții se organizează prin diverse forme de lucru, utilizînd metodele
interactive prin intermediul cărora, părinții sunt atrași în activități lucrînd în
centrele de lucru ale grupei. Astfel, ei pot percepe mai bine modalitățile de lucru
ale copiilor în grădiniță.

Ca și modalitate de organizare a lucrului cu părinții sunt deseori invitați
specialiști din diverse domenii ( psihologie, medicină, pedagogie etc.),
prezentînduțle părinților informații utile și

Activitatea metodică este un domeniu deosebit de important în cadrul activităţii
instituţiei de învăţămînt, deoarece reprezintă sistemul de măsuri întreprinse în baza
realizărilor ştiintifice şi a practicii pedagogice inovatoare, orientate spre
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perfecţionarea profesională a fiecarui cadru didactic spre dezvoltarea potenţialului
creativ, ce contribuie la sporirea calităţii şi eficienţei educaţionale.

Activitatea metodică în instituţie s-a orientat spre realizarea
urmatoarelor obiective:

 Organizarea asisţentei metodice la activităţi
 Valorificarea aspectelor de ordin practice
 Promovarea elementelor de noutate din domeniul pedagogiei, didacticii şi

metodicii proiectării-predării-evaluării
 Asigurarea suportului metodic în procesul atestării cadrelor didactice
 Prestarea  activităţii de consiliere metodica

În cadrul Consiliilor pedagogice sunt prezentate ore demonstrative de către cadrele
didactice din instituție. Astfel, către Consiliul pedagogic la educația fizică au fost
prezentate activități la care au asistat și părinții. Cu  aceasta ocazie, de către părinți
au fost procurate costume sportive și cite ceva din inventarul sportiv necesar
pentru activitatea cu copiii.

EVALUAREA CUNOSTINŢELOR  COPIILOR

Una din tehnologiile educaţionale moderne utilizate în realizarea obiectivelor
curiculare şi asupra căruia am pus un accent deosebit anul acesta este evaluarea.

Activitatea didactică în învaţămîntul preşcolar este complexă şi necesită
forme de evaluare multiple adaptate însă la specificul vîrstei. Didactica
modernă pune un mare accent pe racordarea acţiunilor instructiv  educative la
nevoile şi potenţile copilului pe considerarea particularităţilor individuale ca
indicator orientativ prioritar.
Putem vorbi prin urmare că în instituţie în anul de studii 2012-2013 s-a efectuat
evaluarea :

 Iniţială (predictivă)
 Formativă (continuă)
 Sumativă (cumulativă)

Analizînd rezultatele obţinute am stabilit că copii au dobîndit abilităţi, cunoştinte,
competenţe, priceperi şi deprinderi conform cerinţelor curriculare şi criteriilor de
apreciere la debutul şcolar.
Proiectele tematice au fost realizate prin activități integrate, copiii fiind organizați
să lucreze în diverse centre de lucru.

„Educatoarea joacă oarecum rolul cristalului care polarizează lumina difuză şi o
transformă în raze, care se răspîndesc într-un splendid curcubeu”

(S. Herbiniere-Lebert)

Prin urmare, pentru a răspunde cerinţelor necesare asigurării tuturor
condiţiilor pentru învăţarea şi dezvoltarea deplină a copilului, prevăzute prin
standartele de învăţare şi dezvoltare, cadrul didactic trebuie să deţină un
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ansamblu larg de competenţe ce pornesc de la modul în care se gindeşte despre
copil, copilărie şi educaţia copilului mic, modul în care acţionează şi
interacţionează atît cu copilul, cît şi cu familia acestuia, pîna la competenţele de
ordin didactic ce ţin de organizarea mediului educaţional, de strategiile de
învatare şi evaluare utilizate.

Activitatea Liceului Teoretic „Gh.Ghimpu” în anul 2012

Motto: „Fiecare copil pe care-l instruim
este un Om dăruit societăţii”.

Nicolae Iorga
Învăţămîntul este sursă de înnoire a societăţii. Modernizarea

învăţămîntului influenţează intens rolul şi funcţiile sistemului educaţional,
orientîndu-l spre o nouă metodologie de abordare a educaţiei, în special, spre o
educaţie de calitate. De fapt, calitatea în educaţie e cea mai mare provocare a
reformei actuale şi este asigurată de către actorii educaţionali: cadre didactice,
elevi, părinţi, administraţia instituţiei etc.

 Cadrele didactice asigură calitatea educaţiei prin: pregătire continuă,
adecvare la nevoile elevilor şi ale comunităţii, activitate didactică în
conformitate cu documentele normative şi bazată pe o metodologie
centrată pe elev, prin evaluare şi autoevaluare.

 Elevii asigură calitatea prin: pregătire continuă, implicare activă şi
responsabilă în propria educaţie, participare la viaţa şcolii.

 Comunitatea asigurării calităţii educaţionale prin implicarea activă şi
responsabilă în viaţa şcolii, asigurarea resurselor şi condiţiilor pentru o
educaţie de calitate.

 Administraţia organizează, monitorizează şi evaluează asigurarea
calităţii prin realizarea indicatorilor de performanţă propuşi.

Asigurarea calităţii în educaţie este un demers dinamic, ce presupune
implicare şi responsabilitate, pe de o parte, precum şi gîndire strategică şi control,
pe de altă parte, de aceea noile schimbări  care vizează reforma conceptuală a
învăţămîntului au determinat  proiectarea vitatăţii liceului în conformitate cu
misiunea racordată la realitatea zilei de azi şi anume:

Asigurarea condiţiilor optime pentru o educaţie de calitate orientată spre
formarea unei personalităţi integre, flexibile şi sociale, aptă de a-şi valorifica
potenţialul intelectual şi creativ.

Pentru îndeplinirea misiunii liceului corpul profesoral si-a propus realizarea
următoarelor obiective prioritare:

 Monitorizarea şi eficientizarea implimentării curriculumului modernizat în
contextul asigurării învăţămîntului axat pe elev ;

 Creşterea măiestriei pedagogice din perspectiva promovării noilor
schimbări;

 Eficientizarea managementului resurselor materiale în asigurarea unui
proces educaţional de calitate;

 Extinderea relaţiilor de parteneriat în vederea promovării imaginii liceului;
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În vederea realizării obiectivelor menţionate, în anul 2012 au fost organizate
şapte consilii profesorale şi şase consilii de administraţie, în cadrul cărora au fost
examinate următoarele subiecte:
- Unitatea sistemică între curriculumul modernizat şi proiectele didactice de lungă
durată la   disciplinele şcolare – factori sistemici în eficientizarea demersului
educaţional.
- Asigurarea demersului didactic de calitate la diferite discipline şcolare.
- Asigurarea continuităţii învăţămîntului preşcolar – primar – treapta gimnazială –
liceu.
- Corectitudinea şi calitatea perfecţionării documentaţiei şcolare la început de an de
studii
- Realizarea calitativă şi cantitativă a conţinuturilor curriculare.
- Monitorizarea procesului de atestatre.
- Studierea şi promovarea experirienţei avansate.
- Rezultatele reuşitei şcolare şi a fercvenţei etc.

Dezvoltarea curriculară depinde de formarea şi perfecţionarea fiecărui cadru
didactic, care se realizează prin cursurile de formare organizate de către IŞE, UPS
”I. Creangă”, ProDidactica cît şi prin seminarele organizate de Consiliul Metodic
la nivel de instituţie. Astfel, în acest an au fost organizate şi desfăşurate
următoarele seminare:
- „Modalităţi de prevenţie şi intervenţie în cazul absenteismuli şi abandonului
şcolar”(ianuarie); formator Palagniuc Cristina;
- „Diferenţierea  şi individualizarea activităţilor diactice”(martie), formator Eşanu
R;
- „Familia şi şcoala- factor importanţi în orientatrea profesională a elevilor”,
(februarie), formator Martinici Tamara.
- „Utilizarea TIC din perspectiva perfecţionării profesionale”, (noiembrie),
formatori Martinici N, Eşanu R
- „Noile dependenţe. Media şi computerul”, (noiembrie),  formator Palagniuc C
- „Metodologia implementării noului Regulament de atestare ”, (noiembrie),
formator Eşanu R

Graţie competenţelor echipei manageriale, în anul 2012 în Liceului Teoretic
„Gh.Ghimpu” au fost organizate şi desfăşurate două seminare naţionale, care au
dus la promovarea eficientă a imaginii liceului cît şi la extinderea relaţiilor de
parteneriat la nivel naţional:
- „Managementul activităţii educative”, seminar republicar pentru specialiştii
principali, responsabili de activitatea educativă.(28 iunie 2012)
-„Rolul managerul în eficientozarea activităţii educative în şcoală”, seminar
pentru managerii educativi din raionul Leova(30 noiembrie 2012)

Una din reuşitele acestui an a fost şi iniţierea activităţii Şcolii Părinţilor, care a
debutat cu seminarul-training pentru părinţi „Comunicarea dintre părinţi şi copii-
cheia armoniei familiale”, desfăşurat la 23 noiembrie 2012.

În ceea ce priveşte resursele umane se poate menţiona că în anul 2012 , în
liceu au fost încadrate 40 cadre didactice, inclusiv 3 cumularzi, dintre care un
conducător de cerc.

Analiza calitativă a cadrelor didactice din liceu denotă că din numărul total de
cadre 33(82,5%) au studii superioare; 2 (5%) au studii superioare incomplete şi 5
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(12,5%) au studii medii speciale, din ele: un profesor cu grad did. I şi 25 cadre cu
grad didactic II, grade manageriale-2
Un alt factor ce influenţează eficienţa dezvoltării curriculare este creşterea
maiestriei pedagogice, care a fost relizată în cadrul Şcolii experienţei avansate.
Astfel a  fost studiată experienţa de muncă a profesoarei de limbă engleză, Pagniuc
Cristina, „ Explorarea vocabularului prin intermediul jocului la lecţiile de limbă
străină”, Umaneţ Rodica „Formarea competenţelor – premiză a asigurării calităţii
în ciclul primar”; propagată şi implementată experinţa de muncă a învăţătoarei
claselor primare, Buga Angela „Aplicarea diferitelor modalităţi de predare în
scopul dezvoltării raţionamentului logico-matematic la orele de matematică”cît şi
experienţa de muncă a dirigintei Scurtu Tatiana „Parteneriatul dintre şcoală şi
familie”.

La acest capitol, „Măiestria pedagogică”, e de menţionat şi participarea
profesorilor la concursurile municipale, care în mai 2012 a ocupat locuri
premiante:

- Martinici Tamara, director adjunct, „Premiul Mare” în concursul „Cel mai
reuşit scenariu la tema Două inimi şi-o singură iubire- Ion şi Doina Aldea-
Teodorovici”;

- Scurtu Tatiana, diriginte, „Menţiune”, în concursul „Cel mai reuşit proiect
didactic al orei de dirigenţie”

În anul 2012 contingentul de elevi a fost costituit în mediu din 435 elevi care s-au
manifestat prin atitudine conştiincioasă, obţinînd următoarele rezultate la
olimpiadele şcolare:
Iliuşin Alexandru locIII-matematică, geografie, chimie; menţiune-l.rusă şi biologie
Baractari R –loc III –limba franceză şi biologie
Novac S- loc III l. franceză
Purcel O-loc III-geografie
Mutu A-loc I-ed. fizică
Vozian D-loc I ed. fizică
Cheltuitor D-loc III ed. fizică
Jardan S- loc.-II ed. fizică
Tabacari I-menţiune chimie

În concluzie este de menţionat că sarcina instituţiei este ca permanent  să
identifice dorinţele şi interesele consumatorilor de educaţie, să analizeze situaţia,
ca mai apoi să-şi proiecteze activitatea,  de aceea direcţiile de perspectivă ale
liceului sunt:

- Valorificarea managementului şi marketingului  educaţional în asigurarea
calităţii;

- Formarea continuă a actorilor educaţionali: profesori, părinţi, elevi,  prin
iniţierea /atragerea /implementarea proiectelor educaţionale.

- Dezvoltarea ofertei educaţionale;
- Eficientizarea implementării curriculumului naţional  în contextul

asigurării învăţămîntului  axat pe elev;
- Extinderea relaţiilor de parteneriat etc

Primar Zaporojan    Angela
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DECIZIE nr. 3/2

Din 28 martie 2013

Cu privire la asigurarea  ordinei
publice în teritoriu în anul 2012.

În scopul ridicării nivelului actual al asigurării respectării securităţii personale şi
patrimoniale, menţinerii ordinei publice, ameliorării situaţiei criminogene ,examinînînd nota
informativă cu privire la rezultatele obţinute la postul de poliţie Coloniţa SP-7 CPs Ciocana   în
anul 2012 prezentată de către  dl Gumenco Eugen, 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 Gumenco Eugen ,şef de post  cu privire
la rezultatele obţinute la postul de poliţie Coloniţa SP-7 CPs  Ciocana pe teritoriul s.Coloniţa în
perioada anului 2012 ,se anexează.

2.Şeful de post (dl Gumenco Eugen):
2.1.În coordonare cu  autoritatea publică locală, administraţia liceului teoretic va

întreprinde  măsuri concrete la ameliorarea situaţiei infracţionale pe teritoriul satului Coloniţa ,
va depune eforturi în scopul neadmiterii  comiterii infracţiunilor.

2.2.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.

2.3.va întreprinde raiduri prin  teritoriu în depistarea cetăţenilor care încalcă ordinea
sanitară, depozitează materialele de construcţie  pe terenul de uz comun şi  prevenirea
construcţiilor neautorizate.

3.Primăria ,dna Zaporojan Angela, primar:
- prin intermediul paginii oficiale , va  reflecta  situaţia infracţională în teritoriul satului pentru a
sensibiliza opinia publică şi a promova un mediu sănătos de viaţă.

4.Comisia juridică pentru probleme umanitare şi protecţie socială a populaţiei va asigura
controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii.

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

Preşedintele şedinţei Iarmenco  Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
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NOTĂ   INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie

Cu privire la asigurarea  ordinei
publice în teritoriu în anul 2012.

Postul de poliţie Coloniţa  este o subdiviziune structurală simplă a poliţiei de
ordine publică, ce face parte din casrul sectorului de poliţie nr.7 al CP s Ciocana,
care-şi exercită atribuţiile de combatere a criminalităţii şi menţinerii ordinii publice
în localităţile rurale.PP Coloniţa deserveşte s.Coloniţa ,2 ÎP cu o populaţie de peste
3840 cetăţeni, unde sunt amplasate 7 blocuri locative şi peste 1240 de case la sol
.La fel sunt amplasate o instituţie de învăţămînt, o grădiniţă şi 32 de agenţi
economici.

Referindu-mă la inspectarea spaţiului  locativ amplasat pe teritoriul deservit
de PP Coloniţa pe perioada de activitate aanului 2012 arată că,s-au efectuat mai
multe măsuri profilactice.Însă pe parcursul a 12 luni ale anului 2012 pe teritoriul
PP Coloniţa au fost înregistrate 17 infracţiuni, dintre care au fost descoperite
10,procentul descoperitii constituie 58,8%.
Sarcina  de bază a PP Coloniţa  este profilaxia generală şi individuală,menţinerea
ordinei publice şi combaterea criminalităţii în sectorul deservit.

Întru preîntîmpinarea şi profilaxia infracţiunilor,de către colaboratorii
postului de poliţie a fost efectuat, în perioada a 12  luni  ale anului 2012 ,un anumit
lucru  individual- profilactic cu persoanele aflate la evidenţă şi anume:
Au fost verificate şi petrecute convorbiri cu caracter profilactic:

- persoane cu anticedente penale – 2,
- scandalişti  familiari – 6
- consumatori de droguri -0
- alcoolici – 10,
- bolnavi psihic -2,
- condamnaţi  condiţional - 1
- minori la evidenţă – 2
- posesori de arme în total – 88

Deasemenea analiza efectuată pe indicii de lucru pe perioada de activitate a 12
luni 2012 , denotă că,problema furturilor pe teritoriul deservit   rămîne a fi una
dintre cele mai importante.

Referindu-ne la practica administrativă,de către colaboratorii PP Coloniţa au fost
întocmite diverse procese contravenţionale pe diverse tipuri  de contravenţii.

Astfel reeşind din cele expuse mai sus PPColoniţa al SP -7 al
CpsCiocana,învederea menţinerii ordinii publice în sector şi a combaterii
fenomenului criminal ca sarcini de bază preconizează următoarele:
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- continuarea eficientă a lucrului de profilaxie cu contingentul special aflat la
evidenţă, predispus la săvîrşirea infracţiunilor şi încălcărilor de ordine
publică şi în vederea neadmiterii săvîrşirii  infracţiunilor.

- Finisarea totală a inspectării  fondului locativ amplasat pe sectorul
administrativ  deservit,care va avea ca rezultat  menţinerea  situaţiei
operative la control .

- Folosirea tuturor  mijloacelor legale pentru ridicarea autorităţii ofiţerului
operativ de sector pe sectorul administrativ deservit şi reacţionarea promtă la
sesizările cetăţenilor în vederea stabilirii şi descoperirii infracţiunilor ţşi a
altor încălcări de legislaţie.

Gumenco Eugen    şeful postului de poliţie
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D E C I Z I E   Nr . 3/3

Din      28 martie 2013

Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc
adoptate în trimestrul IV al anului 2012.

Examinînd  nota informativă privind executarea deciziilor Consiliului sătesc
Coloniţa adoptate în trimestrul IV al anului 2012 şi avînd în vedere propunerile
consilierilor privind examinarea chestiunii date în toate comisiile de specialitate ale
Consiliului , în temeiul art.19(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală ,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.Se contramandează  examinarea chestiunii privind executarea deciziilor
adoptate în trimestrul IV al anului 2012  pentru următoarea şedinţă a Consiliului
sătesc  cu examinarea  chestiunii date în toate comisiile de specialitate.

2.Primarul  dna Zaporojan Angela şi comisiile de specialitate   vor asigura
controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 7,  abţinut – 3   ,  împotrivă - 0  .

Preşedinte de şedinţă                             Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                           Oleacu Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
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DECIZIE nr.3/4

Din   28 martie 2013

Cu privire la Programul de activitate
al Consiliului  şi al Primăriei s.Colo-
niţa pentru trimestrul  II al anului 2013.

În conformitate  cu art.14(1) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia  publică  locală”,Consiliul sătesc Coloniţa ,

DECIDE:

1.Se aprobă Programul de activitate al Consiliului  şi al Primăriei s.Coloniţa
pentru trimestrul II al anului 2013. (se anexează)

2.Comisiile de specialitate  vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru -10, contra- 0 , obţinut -0.

Preşedintele şedinţei Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secreta al Consiliului                               Oleacu   Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
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Anexă
La decizia Consiliului sătesc nr.3/4

Din 28.03.2013

P R O G R A M U L
de activitate  al Consiliului  sătesc şi al  Primăriei
s.Coloniţa , mun.Chişinău  pentru trimestrul  II

al anului 2013

Data,ora Nr.
d/o

Chestiuni  pentru discuţie Raportor

I.ŞEDINŢELE     CONSILIULUI   SĂTESC

iunie
2013 1.

Cu privire la activitatea instituţiilor preşcolare
şi preuniversitare  în anul de studii 2012-2013.

Martinici Nadejda ,
director

Chetrean Penighia,
Comisia juridică

2. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului
sătesc adoptate în trimestrul I an.2013

Zaporojan
Angela,primar

Comisiile buget şi
finanţe

juridică şi urbanism

3.
Cu privire la Programul de activitate al
Consiliului şi al Primăriei pentru trimestrul III
al anului  2013

Claudia Oleacu
,secretar

Chestiuni preconizate pentru a fi examinate
în cadrul comisiilor pentru  diferite domenii

de activitate

a)comisia juridică pentru problemele
umanitare şi protecţie socială a populaţiei.

1.
Cu privire la activitatea instituţiilor preşcolare
şi preuniversitare  în anul de studii 2012-2013.

Martinici Nadejda ,
director  liceu

Chetrean Penighia,
director grădiniţă

2. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului
sătesc adoptate în trimestrul I an.2013

Zaporojan Angela
,primar

3.
Cu privire la Programul de activitate al
Consiliului şi al Primăriei pentru trimestrul III
al anului  2013

Claudia Oleacu
,secretar

b)comisia buget ,finanţe , economie şi reforme

1. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului
sătesc adoptate în trimestrul I an.2013

c)comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business.
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1 Cu privire la executarea deciziilor Consiliului
sătesc adoptate în trimestrul I an.2013

II.MĂSURI  CULTURAL -SPORTIVE

mai
2013 1 Manifestări consecrate  Zilei Victoriei – 9 Mai

–ziua comemorării eroilor căzuţi

Buzurnîi Zinaida
directorul Casei de

cultură,

iunie 2. Manifestări consacrate Zilei  internaţionale a
copiilor – 1 iunie

Buzurnîi Zinaida,
directorul Casei de

cultură,

III.MĂSURI  ORGANIZATORICE

Lunea
la13”

1. Şedinţe operative cu angajaţii primăriei Zaporojan Angela,
primar

A doua şi a
patra zi de

luni ,ora 14”

2. Şedinţe operative cu conducătorii instituţiilor
bugetare din teritoriu

Zaporojan Angela,
primar

Secretar                               Claudia Oleacu

http://colonita.eu


DECIZIE nr. .3/5
din 28 martie 2013

Cu privire  la executarea bugetului sătesc
Coloniţa aprobat pentru anul 2012.

În temeiul art.14,art.19(3),art.81 al Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală” ,art.29 din Legea  nr.397-XV din 16.10.2003
„Privind finanţele publice locale „,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se aprobă raportul privind executarea bugeului pentru anul 2012 prezentat
de contabilul şef  Mazîlu Stela.(se anexează)

2.Primăria (primar Zaporojan Angela ,specialistul  în perceperea
fiscală,Ecaterina Tăbăcaru,contabilitatea centralizată,contabil şef Mazîlu Stela) vor
contribui la acumularea surselor de venit la bugetul local prin acumularea
impozitelor funciare  pe  bunurile imobiliare de la persoane fizice şi juridice şi a
taxelor locale .

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

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco  Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC

COLONIŢA
MUNICIPIUL  CHIŞINĂU

PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВАКОЛОНИЦКИЙ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ
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Nota informativă
la proiectul de decizie

„Cu privire la executarea bugetului sătesc
Coloniţa aprobat pentru anul 2012.

I. Explicaţii la rapoartele despre executarea bugetului (pe compartimente)

Punctul  1
Bugetul  satului Coloniţa

(denumirea instituţiilor)

Partea de venituri a bugetului s. Coloniţa pe  anul 2012 a fost executată în
sumă de 7709,6 mii lei, la nivel de  99,02 la sută, neasigurând prevederile planului
pe perioada de gestiune în sumă de 7785,9 mii lei cu 76,3 mii lei.

Structura executării bugetului al satului Coloniţa după sursele principale de
venituri în  anul  2012 se caracterizează prin următorii indicatori:

(perioda)
(mii lei)

Specificaţia
Planul precizat pe

«01»ianuarie _2012
Executat
(realizări)

Devieri
(+; -)

Nivelul
executării

(%)Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Venituri globale, din
care: 7942,2 100.0 8037,1 100.0 +94,9 101,2

Încasările impozi-telor
şi plăţilor de bază,
inclusiv:

Încasări directe şi
integrale ale impozi-
telor, taxelor şi altor
venituri (venituri
proprii)

872,3 11 975 12,1 +102,7 111,7

mijloace speciale 156,3 2 148,9 1,8 -7,4 95,2
Transferuri 6913,6 87 6913,2 86,1 -0,4 100

În suma totală a veniturilor bugetului 8037,1 mii lei ponderea impozitelor şi
plăţilor de bază a constituit 975 mii lei sau 12,1la sută. Faţă de prevederile pe
perioada de gestiune încasările au fost realizate la nivel de 111,7 la sută, asigurând
prevederile planului cu un surplus de 102,7 mii lei. În comparaţie cu anul
precedent, aceste venituri înregistrează o majorare de 544,1 mii lei.

Cele mai semnificative venituri din impozite şi plăţile de bază sunt
următoarele:

(mii lei)

Denumirea
Planul

precizat  pe
anul 2012

Executat la
«1» 01 2013

Devieri  de la
planul

precizat
(+ ; -)

%  faţă de
prevederi
precizate

1 2 4 5=4-2 6=4/2*100
Impozitul pe venitul din salariu 330,0 334,4 3,4 101,3
Impozit pe proprietate 375,9 453,8 77,9 120,7
Impozit pe activitatea de
întreprinzător 52 93,5 41,5 179,8

Taxa și plăți administrative 63,4 60,1 3,3 94,7
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Realizarea surplusului de 102,7 mii lei se explică prin:
 impozitul pe venitul din salariu a fost executat în sumă de 334,4 mii lei sau

34,25 la sută din suma totală la încasarea impozitelor şi taxelor. Planul pe
perioada de gestiune a anului curent pentru această categorie de impozite în sumă
de 330 mii lei este asigurat la nivel de 101,3 la sută, asigurând prevederile cu 4,4
mii lei.

Au mai influenţat pozitiv la executarea acestei surse creşterea sumei
impozitelor pe proprietate, cu 77,9 mii lei sau la un nivel de 120,7 la sută şi
creşterea impozitului pe activitatea de întreprinzător, cu 41,5 mii lei, la un nivel de
179,8%.

Nu a fost realizat planul pentru taxele şi plăţi administrative, neasigurând
suma de 3,3 mii lei, atingând un nivel de 94,7%.

Punctul  2

Partea de cheltuieli a bugetului  Primariei satului Coloniţa pe perioada de
gestiune, anul 2012,  a fost executată în sumă de 8263,7 mii lei sau la nivel de 93,5
la sută din prevederile planului precizat pe acestă perioadă în sumă de 8839,1 mii
lei.

Cheltuielile  bugetului  Primariei satului Coloniţa la componenta de bază s-au
executat în sumă de 8139,9 mii lei  şi deţin ponderea de 92,1 la sută din totalul
cheltuielilor executate, fiind utilizate alocaţiile prevăzute pe perioada de gestiune la
nivel de 93,6 la sută.

Din contul mijloacelor speciale s-au executat cheltuieli în sumă de 123,8 mii
lei, fiind utilizate alocaţiile prevăzute pe perioada de gestiune la nivel de 83,9 la
sută. Ponderea acestor cheltuieli constituie 1,5 la sută din totalul cheltuielilor
executate.

Sub aspectul categoriilor economice din suma totală de cheltuieli executate
cota cea mai mare o deţin cheltuielile curente care  constituie 7482,9 mii lei sau
90,5 la sută. Dintre acestea, cheltuielile de personal au fost executate în sumă de
3310,7 mii lei  şi deţin ponderea de 40,0 la sută  din totalul cheltuielilor,  fiind
asigurată achitarea  cheltuililor salariale conform prevederilor legale. Plata
mărfurilor şi seriviciilor a fost executată la 1997,3 mii lei (incluzând mijloacele
speciale), respectiv 24,2 % din totalul executat.

Cheltuielile capitale au fost în valoare de 790,6 mii lei, ceea ce constituie 9,6
la sută din totalul cheltuielilor.

Autorităţile executive şi organele administrative

Pentru întreţinerea autorităţilor executive şi organelor administrative au fost
executate cheltuieli în sumă de 766,3 mii lei, ceea ce  constitue 9,3 la sută din
totalul cheltuielilor bugetului Primăriei satului Coloniţa.
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În anul 2012, pentru întreţinerea autorităţilor executive au fost prevăzute
alocaţii în sumă de 817,5 mii lei, fiind executate la un nivel de 93,7 %  din
prevederile planului precizat, cheltuielile efective au constituit 787,1 mii lei.

Pe perioada de gestiune  au fost întreţinute în mediu 6 unităţi, inclusiv din
contul alocaţiilor bugetare 6 unităţi .

Cheltuielile cu întreţinerea personalului de deservire a clădirilor
administrative  (grupa de cheltuieli 20.09.015) au  constituit 45,2 mii lei, fiind
utilizate alocaţiile precizate la nivel de 94,8 la sută. Cheltuielile efective au
constituit 46,0 mii lei. Numărul mediu de personal de deservire a clădirilor
administrative a constituit pe această perioadă 3 unităţi.

Grupa  principală  6  “Învăţămîntul”

Pentru întreţinerea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea
acţiunilor în domeniul învăţământului pentru anul 2012 au fost aprobate mijloace
în sumă de 5324,1 mii lei, inclusiv mijloace bugetare – 5210,9 mii lei, mijloace
speciale - 113,2 mii lei.

Analiza executării cheltuielilor de bază pe parcursul anului 2012, respectiv
pe grupe şi tipuri de instituţii la ramura ,,Învăţământul” este reflectată în tabelul de
mai jos:

Tabel 1
Executarea bugetului municipiului Chişinău pe tipuri de instituţii

de învăţământ pe anul 2012 (cheltuieli de bază)

(mii lei)

Denumirea tipului de
instituţii

Plan
precizat
pe anul

2012

Plan
precizat pe
perioada de

gestiune

anul 2012 Devieri pe anul 2012

Cheltuielile
de casă

Cheltuielile
efective

De la
cheltuieli
de casă

De la
cheltuieli
efective

1 2 3 4 5 6(4-3) 7(5-3)

6.01.051,,Instituţii
preşcolare" 1453,4 1453,4 1250,9 1328,9 -202,5 -124,5

6.3.338,,Licee" 3981,9 3981,9 3892,6 3814,3 -89,3 -167,6

6.7.73,,Contabilităţi
centralizate" 82,0 82,0 74,8 75,8 -7,2 -6,2

TOTAL GENERAL 5517,3 5517,3 5218,3 5219 -299 -298,3

Grupa principală 08 „Cultura, arta şi acţiunile pentru tineret”

Pentru întreţinerea instituţiilor de cultură pe anul 2012 în bugetul Primariei
s.Colonita  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 184,3 mii lei, fiind
executate 160,0 mii lei. Cheltuielile efective s-au cifrat la 162,6 mii lei sau 88,2 la
sută faţă de planul precizat, cheltuielile de casă au fost de 160,0 mii lei sau 86,8 la
sută faţă de planul precizat.
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Grupa principală 10
“Asistenţa  socială şi susţinerea  socială”

În bugetul pe anul 2012 planul precizat a constituit 204,2 mii lei, s-au
executat – 202,9 mii lei sau 99,4 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile
efective au fost de 198,2 mii lei, 97,1 % faţă de planul precizat.

Grupa principală 15 „Gospodăria comunală şi gospodăria
de exploatare a fondului de locuinţe”

În bugetul  anului 2012,  pentru întreţinerea obiectivelor locativ-comunale au
fost prevăzute mijloace bugetare în sumă totală de 1831,0 mii lei.

Aceste alocaţii au fost repartizate şi executate în felul următor:
mii lei

Planul
aprobat pe

2012

Planul
anual

precizat

Planul
precizat pe
perioada de

gestiune

Executarea la situaţia din
01.01.2013

Datoriile la
01.01.2013

de casă efectivă Dt Ct
1. Amenajarea

teritoriului 65,7 1831,0 1831,0 1678,0 1394,5 27,6 25,7

2. Cheltuieli
capitale ------ 520,4 520,4 515,6 232,1

Punctul  3
În formularul nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor

speciale”  situaţia la sfîrşitul   anului 2012 veniturile de casă totale constitue
148,9 mii lei.
Denumirea tipului de
mijloace speciale

Plan perioada
de gestiune

Executat la 01.10.2012 Devieri
venituri de

casă
venituri
efective

de la
venituri
de casă

de la
venituri
efective

Total venituri,inclusiv: 156,3 148,9 155,2 -7,4 -1,1
Categoria I 156,3 148,9 155,2 -7,4 -1,1
Categoria II ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Categoria III ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Devierea de la planul precizat constitue -7,4 mii lei.

Planul aprobat de cheltuieli pe mijloace speciale constituie 123,2 mii lei,
planul precizat pe anul 2012 – 156,3 mii lei, ce e cu 33,1 mii lei mai mult decît în
planul inţial.

Denumirea tipului de
mijloace speciale

Plan perioada
de gestiune

Executat la 01.10.2012 Devieri
cheltuieli
de casă

cheltuieli
efective

de la
cheltuieli
de casă

de la
cheltuieli
efective

Total venituri,inclusiv: 156,3 132,4 101,7 -23,9 -54,6
Categoria I 156,3 132,4 101,7 -23,9 -54,6
Categoria II ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Categoria III ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
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Punctul 6

La sfârşitul anului 2012 sunt în curs de realizare următoarele proiecte
investiţionale:

723 „Fondul investiţii sociale” din Moldova (FISM)
742 Grantul MF al RM în cadrul”Programul de răspuns la criza globală a

creşterii preţurilor la produsele alimentare”
746 Programul „Susţinerea comunităţilor pentru managementul durabil şi

integrat al pădurilor”
900 „Creşterea eficinţei energetice”
901 „Canalizarea pluvială. Promovarea şi implementarea acţiunilor inovative

de schimbare a climei”
903 „Modernizarea Sistemului de transport public în municipiul Chişinău”
904 „Construcţia, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct, canalizare şi

reparaţie a drumurilor”

Tipul 723

Lucrări pe obiectivul „Apeduct şi canalizare” în sectorul nou 306 case. Suma
lucrărilor este de 1200,00 mii lei.
Primăria satului Coloniţa a finanţat serviciile de proiectare şi expertiză a
proiectului.

Punctul 10
(Comunele: este necesar de a descifra pe fiicare grupe principale a parte)

Executarea bugetului  la cheltuieli de bază pe anul 2012 este la nivel de 93,6 % ,
ceea ce constitue 8139,9 mii lei, faţă de planul precizat pe perioada de gestiune în
sumă de 8691,5 mii lei. Cheltuielile efective constituie 7896,8 mii lei, ceea ce este
cu 794,7 mii lei mai puţin decît planul precizat.

(mii lei)
Articol,
alineat

Plan precizat
pe perioada

gestiune

Cheltuieli
efective

Devieri
(+;-)

111 3455,8 3160,1 -295,7
112 813,5 721,3 -92,2
113 2041,1 2090,8 +49,7
114 5,6 6,4 +0,8
116 131,4 109,8 -21,6
130 1457,3 1301,4 -155,9

http://colonita.eu


Punctul 13

Pentru finanţarea investiţiilor capitale pe anul 2012 au fost precizate 796,8
mii lei, cheltuieli de casă au constituit 790,6 mii lei sau 99,2 %.

Fondul de rezervă

Pe parcursul anului 2012 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 59,3
mii lei, inclusiv pentru ajutorul financiar:

 persoanelor fizice – 59,3 mii lei.

Grupa principală 06 „Învăţământul”

Total instituţiile de învăţămînt
Conform situaţiei de la 01.01.2013 funcţionează 2 tipuri de instituţii de

învăţămînt preuniversitar, inclusiv:

 instituţiile preşcolare – 1
 licee – 1

Instituţiile preşcolare
Conform situaţiei de la 01.01.2013 funcţionează 1 grădiniţa cu 6 grupe.

Contingentul de  copii în grădiniţe  constituie 148 copii.

Licee
La sfârşitul perioadei de gestiune numărul instituţiilor constituie 1. Numărul

de clase în mediu constituie 15 .

Grupa principală 08 „Cultura, arta şi acţiunile pentru tineret”

Grupa principală 8 „Cultura” include 2 instituţii, inclusiv:
Palate si casele de cultura - 1 ,
Biblioteca – 1.

Analizând datele dării seamă de la 01.01.2013 pe grupa principală 8
„Cultura, arta şi acţiuni pentru tineret” şi anume raportul dintre planul precizat pe
perioada de gestiune şi cheltuieliel de casă se explică prin faptul nefolosirii
alocaţiilor, şi anume:

 08.02.087 „Biblioteci”- 45,7 mii lei;
 08.02.089 „Palatele şi casele de cultură” – 171,1 mii lei;

In total economiile constituie 216,8 mii lei .
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Grupa principală 10 “Asistenţa  socială şi susţinerea  socială”

Tipul 293 „Serviciul specializat de asistenţă socială”

La acest tip   au fost executate 31,4 mii lei, 96,0 la sută din planul precizat pe
perioada de gestiune ce constituie 32,7 mii lei, cheltuielile efective au constituit
32,1 mii lei.

IV. Explicaţii la datoriile debitoare şi creditoare

Punctul 20
Conform raportului pe anul 2012 privind executarea bugetului Primăriei s.

Coloniţa , situaţia de la 01.01.2013 - în comparaţie  cu datele de la începutul
anului curent, suma datoriilor cu termenul de achitare expirat a constituit 524,6 mii
lei. Suma datoriilor debitoare şi creditoare la sfârşitul anului 2012 au constituit
1083,4 mii lei, dintre care

Datoriile creditoare în sumă de 1000,9 mii lei, reprezintă datoriile formate la
art.242.00 ”Procurarea mijloacelor fixe” – 162,0 mii lei; art. 131.05 ”Transferuri
pentru amenajarea teritoriului” – 25,7 mii lei; art. 113 ”Plata mărfurilor şi
serviciilor” – 700,4 mii lei ş.a.

Datoria debitoare cu termenul a constituit 82,5 mii lei. Datoriile debitoare
care au fost înregistrate  sunt la   art.  113, de 62,5 mii lei şi la articolul 131.05, în
valoare de 20 mii lei.

V. Explicaţii la bilanţ

Punctul   21, 22, 23

Circulaţia mijloacelor băneşti, valorilor materiale, decontărilor şi fondurilor,
efectuate din contul mijloacelor bugetare, este reflectată în „Bilanţul executării
bugetului instituţiei din contul veniturilor /cheltuielilor de bază” (formularul nr.1)
pe anul 2012.

La contul de decontare bugetar al unităţii administrativ-teritoriale
[primăriilor oraşelor, satelor (comunelor)], s-au înregistrat la contul trezorerial
mijloace băneşti în sumă de 422,6 mii lei (subcontul 107). Cuantumul
mijloacelor financiare s-a micşorat cu 243,9 mii lei comparativ cu cel înregistrat la
01.01.2012.

La subcontul 207 „Cheltuieli de casă din bugetele satelor (comunelor),
oraşelor” suma totală a cheltuielilor de casă constituie 8193,8 mii lei, la un nivel de
118,3 % față de anul 2011.

La subcontul 407 „Venituri bugetare” se acumulează veniturile UAT pe
parcursul anului bugetar şi pentru anul 2012 suma aceasta a constituit 6131,3 mii
lei sau 129,5 % la sută în comparaţie cu anul precedent.
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La subcontul 730 „ Mijloace transmise şi primite” volumul de transferuri din
bugetul municipal la bugetul de nivelul I constituie la art.331 „Transferuri
curente”- 1756,9 mii lei.

La subcontul 830 „Mijloace din vânzarea şi privatizarea bunurilor
proprietate publică” se înregistrează sumele obţinute din vînzarea şi privatizarea
bunurilor  proprietate a UAT. În anul curent s-a încasat 61,7 mii lei, ce constituie
în comparaţie cu anul precedent 3,8 la sută.

La subcontul 900 „Rezultatele executării bugetului” s-a înregistrat  suma de
666,5 mii lei, iar după închiderea anuală 422,6 mii lei.

Balanţa la subconturile susmenţionate la situaţia 01.01.2013:
107 – 422,6 mii lei                           407 – 6131,3 mii lei
207 – 8193,8 mii lei                         730 – 1756,9 mii lei
730 - --------- mii lei                          830 – 61,7 mii lei

900 – 666,5 mii lei
Balanţa 8616,4 mii lei                        Balanţa 8616,4 mii lei

La subconturile balanţei componentei de bază (010-019) „Mijloace fixe”
valoarea totală a mijloacelor fixe la situaţia din 01.01.2013 a constituit 28737,8 mii
lei, comparativ cu datele de la începutul anului suma s-a majorat cu 743,9 mii lei.
Acest fapt denotă că în instituţiile publice s-au investiţii în mijloace fixe în sumă
de 743,9 mii lei.

La subcontul 250 „Fondul mijloacelor fixe” suma constituie 18170,3 mii lei.
La subcontul 020 ,,Uzura mijloacelor fixe” suma constituie 10567,5 mii lei

sau 36,8 la sută din suma totală a mijloacelor fixe, ceea ce constituie gradul de
uzură. Soldul s-a majorat din contul casării  în sumă de 7602,8 mii lei.

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată (subconturile 070-073) constituie
suma de 753,4 mii lei sau cu 141,6 mii lei mai mult comparativ cu datele
înregistrate la începutul anului 2012.

La subcontul 260 „Fondul obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” suma
constituie 753,4 mii lei.

Valoarea totală a materialelor şi produselor alimentare la 01.01.2013
însumează 96,5 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului soldul s-a
micşorat cu 70,9 mii lei.

La subcontul 135 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” este
înregistrată suma de 1369,7 mii lei.

La pasivul bilanţului suma subcontului 135 este egală cu subcontul 265
„Fondul investiţional” şi constituie 1369,7 mii lei.

La subcontul 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinerea instituţiei şi pentru
alte activităţi” este înregistrată suma de 8573,4 mii lei, care  reflectă cheltuielile
reale în anul 2012 în entităţile care ţin evidenţa contabilă în sistemul bugetar.
După închiderea anuală sunt în sumă de 1000,9 mii lei.

Soldul la subcontul 230 „Finanţarea din buget pentru cheltuielile instituţiei şi
pentru alte activităţi” pînă la închiderea anuală constituie 7751,5 mii lei. După
închiderea anuală, constituie 179,0 mii lei
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La subcontul 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale” pe perioada
de gestiune, anul 2012, pînă la închiderea anuală era suma 765,6 mii lei, iar după
închiderea anuală 147,0 mii lei.

La subcontul 231 „Finanţarea din buget a investiţiilor capitale” soldul
constituie 765,6 mii lei pînă la închiderea anuală, iar după închiderea anuală, 147,0
mii lei. După închiderea anuală soldul la contul respectiv include materialele
pentru investiţii capitale, soldul de datorii debitoare şi costul obiectivelor la care
lipseşte procesul-verbal al comisiei privind darea în exploatare.

Contabil-şef: Mazîlu Stela
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DECIZIE nr.  3/6
din 28 martie 2013

Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare pentru
angajarea muncitorilor la lucrările publice.

În temeiul art.14(2) lit”n” , art.78(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”,în baza Hotărîrii Guvernului nr.1121 din
14.10.2004 „Privind antrenarea şomerilor la lucrări publice,ţinînd cont de
modificărtile operate prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 26.06.2012 ,art.514,în
scopul organizării în teritoriul satului Coloniţa a lucrărilor de interes public,Consiliul
sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se alocă din fondul mijloacelor disponibile suma de 10246,5 lei pentru
salarizarea a 3 muncitori antrenaţi la efectuarea lucrărilor publice  .

2.Se stabileşte salariul lunar de 900 lei pentru fiecare muncitor antrnat la
lucrările publice .

3.Cheltuielile de atribuit în modul următor:
Grupa principală 15,grupa 02,tipul 179,art.131,tipul 05- 10246,5 lei

4.Comisia buget,finanţe,economie şi reforme (dna Ghimpu Lidia) va asigura
controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco   Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC

COLONIŢA
MUNICIPIUL  CHIŞINĂU

PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВАКОЛОНИЦКИЙ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ
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DECIZIE nr. 3/7

Din 28 martie 2013

„Cu privire la corectarea erorilor din decizia nr.2/6
din 11.05.2010” Cu privire la formarea bunurilor
imobile”

Avînd în vedere cererea dlui Baranov Ştefan şi Baranov Svetlana,extrasele din
registrul bunurilor imobile nr.0149206458 şi 0149206459 în scopul corectării
erorilor admise la adoptarea deciziei nr.2/6 din 11.05.2010”Cu privire la formarea
bunurilor imobile care constă în indicarea  incorectă a numărului cadastral al
imobilului,în temeiul art.19(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.În pct.5 al Deciziei Consiliului sătesc Coloniţa nr.2/6 din 11.05.2010 „Cu
privire la formarea bunurilor imobile sintagma „numărul cadastral 0149206459” se
sustituie cu sintagma „numărul cadastral 0149206458”.

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business
(Cheptene Ion) vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco    Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
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D E C I Z I E   Nr . 3/8

Din 28 martie 2013

Cu privire la transmiterea la   balanţa S:A.
”Apă- Canal “ Chişinău  a obiectului “Con-
strucţia unei porţiuni de apeduct în secto-
rul de 306 case.

Avînd în vedere procesul- verbal de recepţie   finală  nr.  3692      din
01.11.2012    a obiectului „Construcţia unei porţiuni de apeduct în sectorul de 306
case”, demersul Agenţiei pentru Implimentarea Proiectului  ,în scopul gestionării
raţionale a apeductului construit ,în temeiul art.14 (2) liter „b,c” ,19(4), 77 (2) ale
Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul
sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se acceptă  transmiterea cu titlu gratuit  la balanţa S.A.”Apă – Canal”
Chişinău a obiectului „Construcţia unei porţiuni de apeduct în sectorul de 306 case”
la valoarea  de bilanţ conform evidenţei contabile în mărime de 1232757,00 lei.

2.Primarul  dna Angela Zaporojan va asugura  executarea prevederilor pct.1 al
prezentei decizii .

3. Comisia buget,finanţe,economie şi reforme (dna Ghimpu Lidia) va asigura
controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE  Nr.3/9
Din 28 martie  2013

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 13/1 din
19.12.2007, luînd în consideraţie cererile cetăţenilor Ursu Victor şi Cernei Zinovia,
Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1. Se acordă  ajutor  material  în  suma _600,00_ lei   din  contul  mijloacelor
Fondului  de  Rezervă cetăţenilor satului Coloniţa.(anexa nr.1)

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

3. 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.

Preşedintele şedinţei Iarmenco   Maria

Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului Oleacu Claudia
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Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. 3/9 din 28 martie 2013

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Mazîlu Stela

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr.  3/9  din  28 februarie 2013

Nr. Numele, prenumele Suma

1 Ursu Victor 300,00 lei

2. Cernei Zinovia 300,00 lei

Total 600,00 lei

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Mazîlu Stela

Denumitrea
instituţiei publice

articol Luna/Suma lei Luna/suma lei

Activitaţi şi
servicii neatribuite
la alte grupuri
principale
(2003213)

113.45 -600 (martie)

Asigurarea şi
asistenţa socială
(1011131)

135.21 +600(martie)

Total -600 +600
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D E C I Z I E   Nr . 3/10

Din 28 martie 2013

Cu    privire   la scutirea  de  plată
pentru  întreţinerea  copilului  la  grădiniţă.

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. Ceban Maria,Ursu Nina şi Foiu Diana de plata pentru
întreţinerea copiilor Borş Maria,Ursu Denis şi Foiu Daniel 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.

Preşedintele  al  şedinţei Iarmenco   Maria

Contrasemnat :
Secretar al  Consiliului Oleacu Claudia

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
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Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. 3/10 din 28 martie 2013

Nr. Numele, Prenumele copilului Anul naşterii Perioada scutită

1 Borş Maria 21.12.2007 01.03-31.12.2013

2. Ursu Denis 07.04.2007 01.03-31.12.2013

3. Foiu Daniel 08.11.2009 01.03-31.05.2013

Total 3 copii

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Mazîlu Stela
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D E C I Z I E   Nr . 3/11

Din 28 mnartie 2013

“Cu    privire   la    atestarea soldului fondului disponibil
şi utilizarea mijloacelor fondului disponibil ”

Avînd în vedere scrisoarea Direcţiei de finanţe a mun.Chişinău nr.47/04/5-
7/75 din 18.02.2013, prevederile Deciziei  Consiliului sătesc  nr.1/2  din
11.01.2013   „Cu privire la operarea unor modificări  în partea de cheltuieli a
bugetului sătesc pentru anul 2013 din mijloacele soldului disponibil”,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  legătura  cu   repartizarea   mijloacelor   financiare  din  soldul
disponibil la  01.01.2013 pentru  a  acoperi  cheltuielile  necesare  instituţiilor
publice   pentru  anul  2013,  Consiliul sătesc  Coloniţa
DECIDE:

1.Se atesta soldurile fondului disponibil la 01.01.2013
- mijloace bugetare  422500.00  lei
- mijloace speciale  79845.00   lei

2. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2013 pentru
necesităţile  instituţiilor  publice în  anul  2013   conform  anexei.

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.

Preşedintele  al  şedinţei Iarmenco Maria

Contrasemnat :
Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu

REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
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Anexa nr. 1

la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

nr.3/11 din 28 .03. 2013

Mijloace bugetare

Grupa Articol,
alineat

Suma
( mii
lei)

destinaţia

0102015
Aparatul
primăriei

113.11 8.0 Achitarea datoriei pentru servicii telefonice pentru anul
2012.

113.03 4.5 Pentru crearea buletinului informativ  a consiliului şi
primăriei.

1502179
Gospodaria
Comunala

131.05 72.79 Lucrări de proiectare la obiectul planul urbanistic
general al satului Coloniţa

131.05 17.5 Pentru elaborarea studiului de fiziabilitate privind
crearea parteneriatului public privat a complexului
sportiv.

2009014
Grupa 20

113.45 89.3 Acoperirea datoriilor creditoare pentru  anul 2012 la
Liceul teoretic” Gheorghe Ghimpu” către S.A.”Apă –
Canal”Chişinău  şi S.A.”Termocom.”

Total 192.09

Secretar  al   Consiliului Claudia    Oleacu

Contabil şef                                                    Mazîlu Stela

http://colonita.eu


D E C I Z I E   Nr . 3/12

Din 28 martie 2013

Cu privire la solicitarea S.C„ABS” SRL privind
amenajarea din surse proprii a spaţiilor destinate
colectării deşeurilor menagere.

Examinînd cererea  S.C. „ABS” SRL  privind colaborarea în domeniul
salubrizării şi colectării deşeurilor managere prin amenajarea din surse proprii a 10
spaţii destinate colectării deşeurilor,avînd în vedere avizele comisilor de
specialitate,în temeiul art.19(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală ,
DECIDE

1.Se acceptă amplasarea şi amenajarea de către S.C.”ABS”SRL  din surse
proprii a 10 spaţii destinate colectării deşeurilor menagere din teritoriu.

2.Primăria , primar dna Zaporojan Angela  va  identifica locurile şi modul de
amenajare a spaţiilor selectate pentru colectarea deşeurilor şi va încheia contractul
de colaborare.

3.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia
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CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA
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D E C I Z I E   Nr . 3/13

Din      28 martie 2013

Cu privire la investigaţia pe intern în legătură
cu înstrăinarea bunului imobil număr cadastral
0149105091.

Avînd în vedere informaţia prezentată de către preşedintele comisiei juridice dl
Ursu Grigore privind rezultatul  investigaţiei comisiei juridice cu privire la
înstrăinarea bunurilor  imobile- proprietate a APL cu numărele  cadastrale
0149105088 şi 0149105091,în temeiul art.19(3) ) al Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală ,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.Se ia act de rezultatul investigaţiei comisiei juridice „Cu privire la
înstrăinarea bunurilor  imobile- proprietate a APL cu numărele  cadastrale
0149105088 şi 0149105091.

2.Se constituie comisia pentru investigaţie în următoarea componenţă:

1.Ursu Grigore , preşedintele comisiei juridice,
2.Braghiş Vasile , jurist
3.Moraru Vasile, 4.
4.Baranov Ştefan,
5.Iarmenco Maria , consilier

3.Comisia nominalizată va raporta  Consiliului sătesc  despre investigaţia
efectuată în termen   de două luni.

AU VOTAT: pentru - 7,  abţinut – 3   ,  împotrivă - 0  .

Preşedinte de şedinţă                             Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                           Oleacu Claudia
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D E C I Z I E   Nr . 3/14

Din 28 martie 2013

Cu privire la cererea  SRL “Agrofarm-Grup”  privind
construcţia unui grajd pentru vite în cadrul terenului
cu numărul cadastral 0149206375 (ferma).

Avînd în vedere cererea  SRL “Agrofarm-Grup”  privind construcţia unui
grajd pentru vite în cadrul terenului cu numărul cadastral 0149206375 pe terenul
grajdului  cu numărul cadastral 0149206375.06, extrasul din registrul bunurilor
immobile, schiţa de atribuire  terenurilor agerente obiectelor amplasate pe terenul
cu numărul cadastral  0149206375,contractul de arendă funciară a terenului
afferent construcţiei 0149206375.06 ,în temeiul art.14(2) liter “c,d”, art.19(3) ale
Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală ,
DECIDE

1.Se acceptă construcţia  unui grajd pentru vite în cadrul sectorului
0149206375 pe terenul aferent construcţiei 0149206375 .06 cu suprafaţa de 0,8465
ha deţinută în arendă de căte SRL “Agrofarm-Grup”.

2.SRL ““Agrofarm-Grup”  va obţine  documentaţia  necesară pentru
construcţia obiectului solicitat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business şi
primarul  Zaporojan Angela  vor asigura controlul  îndeplinirii prevederilor pct.1 al
prezentei decizii şi vor urgenta procesul stabilirii şi atribuirii  suprafeţelor
terenurilor aferente construcţiilor din cadrul terenului cu numărul cadastral
0149206375

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia
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D E C I Z I E   Nr . 3/15

Din 28 martie 2013

Cu privire la cererea SRL “TEHCOSMO-DESIGN”SRL
privind vînzarea sau transmiterea în arendă a unui sector
de teren pentru amplasarea unei parcări şi bază de deser-
vire a tehnicii.

Examinănd cererea SRL „TEHCOSMO-DESIGN” privind vînzarea sau darea
în arendă a unui sector de teren pentru amplasarea unei parcări cu  vînzare şi dare în
arendă a diferitor utilaje şi mecanisme  pentru  construcţie, construirea în complex cu
un bloc administrativ,o bază de deservire şi reparaţie ulterioară şi a unui magazin de
vînzare a pieselor de schim şi schema terenului solicitat pornind de la priorităţile
dezvoltării social- economice a satului în temeiul art.14(2) liter „c,d” art.19(3) ale
Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” Consiliul
sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se respinge la  etapa actuală cererea SRL „TEHCOSMO-DESIGN”
privind vînzarea sau darea în arendă a unui sector de teren pentru amplasarea unei
parcări cu  vînzare şi dare în arendă a diferitor utilaje şi mecanisme  pentru
construcţie, construirea în complex cu un bloc administrativ,o bază de deservire şi
reparaţie ulterioară şi a unui magazin de vînzare a pieselor de schimb.

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

.
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D E C I Z I E   Nr . 3/16

Din 28 martie 2013

Cu privire   la cererea cet.Petcoglo  Mariana
privind darea în arendă a unui teren agricol
pentru o pepenieră cu sere şi centru comercial.

Examinînd   cererea  cet.Petcoglo Mariana  privind darea în arendă a unui
teren agricol pentru o pepenieră cu sere şi centru comercial şi schiţa terenului
solicitat ,pornind de la priorităţile dezvoltării social- economice a satului ,în
conformitate  cu art.14 (2) liter „c,d” art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală” Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se respinge la  etapa actuală cererea cet.Petcoglo Maria privind darea în
arendă a unui teren agricol pentru o pepenieră  cu sere şi centru comercial.

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia
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D E C I Z I E   Nr . 3/17

Din 28 martie 2013

Cu privire la cererea SRL “FrigoTrans”
privind atribuirea terenului pentru am-
plasarea unei parcări de TIR-uri  cu
bază de reparaţie.

Examinînd cererea SRL „FrigoTrans”    privind atribuirea unui teren pentru
amplasarea unei parcări de TIR-uri cu bază de reparaţie şi schemei terenului solicitat
,pornind de la priorităţile dezvoltării social – economice a satului în temeiul art.14(2)
liter „c,d” art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală” Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se respinge la  etapa actuală cererea SRL “FrigoTrans „privind atribuirea
unui teren pentru amplasarea unei parcări de TIR-uri  cu bază de reparaţie.

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu  Claudia
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D E C I Z I E   Nr . 3/18

Din 28 martie 2013

Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet.Darii Lilian
privind  anularea deciziei Consiliului sătesc 2/1 din 15
februarie 2013”Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenuui
aferent imobilului construcţie „complex inginero-labora-
toric , 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”

Examinînd  cererea prealabilă  a cet.Darii  Lilian privind anularea deciziei
2/1 din 15.02.2013  prin care s-a abrogat decizia Consiliului sătsc nr.1/12 din
19.02.2010 „Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenuui aferent imobilului
construcţie complex” inginero-laboratoric , cod cadastral0149101100 din
s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35,cu suprafaţa de 2,5558 ha – 50% din  suprafaţa
totală – 5,1116 ha, cet.Darii Lilian” şi menţinerea deciziei 1/12  din 19.02.2010 cu
acordarea termenului suplimetar pentru perfectarea actelor ,în temeiul 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 ,
DECIDE

1.Se respinge   cererea  prealabilă a cetăţeanului Darii Lilian privind
anularea deciziei  Consiliului sătesc  nr. 2/1 din 15.02.3013  ca neîntemeiată.

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco   Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

.
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D E C I Z I E   Nr . 3/19

Din 28 martie 2013

Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet.Barburoş
Mariana privind  anularea deciziei Consiliului sătesc 2/2 din 15
februarie 2013”Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenuui
aferent imobilului construcţie „complex inginero-labora-
toric , 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”

Examinînd cererea prealabilă  a cetăţeanei Barburoş Mariana privind
anularea deciziei 2/2 din 15.02.2013  prin care s-a abrogat decizia Consiliului sătsc
nr.1/13 din 19.02.2010 „Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenuui aferent
imobilului construcţie complex” inginero-laboratoric , cod
cadastral0149101100.01 din s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.35,cu suprafaţa de 2,0446
ha – 40% din  suprafaţa totală – 5,1116 ha, cet.Barburoş Mariana ” şi menţinerea
deciziei 1/13 din 19.02.2010 cu acordarea termenului suplimetar pentru
perfectarea actelor ,în temeiul art.15 al Legii contenciosului administrativ nr.793
din 10.02.2000, art.19(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală ,
DECIDE

1.Se respinge   cererea  prealabilă a cetăţeanei Barburoş Mariana  privind
anularea deciziei  Consiliului sătesc  nr. 2/2 din 15.02.3013 , ca neîntemeiată.

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia
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D E C I Z I E   Nr . 3/20

Din 28 martie 2013

Cu privire  la  amenajarea terenului adiacent
terenului cu numărul cadastral 0149210108
(iaz Canţer).

Avînd  în vedere  cererea cet.Negura Cristea,decizia Consiliului sătesc
Coloniţa nr.6/7 din 14.09.2012 “Cu privire la transmiterea în arendă a terenului din
fondul apelor”,Planul de acţiuni  ce urmează a fi realizat, contractul de arendă   din
01.10.2012 înregistrat la Organul Cadastral Teritorial Chişinău la 05.10.2012
,schiţa terenului ce urmează a fi amenajat,avizele positive ale  comisiilor de
specialitate ,art.19 (3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală” Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se acceptă amenajarea de către arendatorul Negura Cristea a terenului
adiacent terenului din fondul apelor (iaz Canţer) cu numărul cadastral 0149210108 în
hotarele specificate în schiţă.

2.Primăria (primar Zaporojan Angela)  va elibera autorizaţia  de amenajare
prevăzînd măsurile şi acţiunile care urmează  să fie realizate .

3.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco    Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia
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D E C I Z I E   Nr . 3/21

Din 28 martie 2013

Cu privire la cererea cet.Luchian Nicolae
privind atribuirea cotei de avere .

Examinînd cererea prealabilă a cetăţeanului Luchian Nicolae privind
atribuirea cotei de avere în depozitul din brigada nr2,extrasul din registrul
bunurilor imobile,avînd în vedere că,drepturile de proprietate în imobilul
nominalizat sunt înregistrate de  alte persoane ,în temeiul art.15 al Legii
contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000, art.19(3) al Legii nr.436-XVI
din 28.12.2006 privind administraţia publică locală ,
DECIDE

1.Se respinge   cererea  prealabilă a cetăţeaului Luchian Nicolae privind
atribuirea cotei de avere  în depozitul  din brigada nr.2

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco   Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia
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D E C I Z I E   Nr . 3/22

Din 28 martie 2013

Cu privire la cererea cet.Luchian Nicolae
privind darea în arendă a fîşiilor de nucari .

Examinînd cererea cetăţeanului  Luchian Nicolae privind darea în arendă  a
fîşiilor de nucari din fosta brigadă nr.1 pe un termen de 48 de ani ,avînd în vedere
avizul comisiilor de specialitate, în temeiul  14(2) liter „c şi d”art.19(3) ale Legii
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală ,
DECIDE

1.Se respinge   cererea  cetăţeaului Luchian Nicolae privind  darea  în arendă
pe un termen de 48 de ani  a fîşiilor de nucari din fosta brigadă nr.1

2.Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedinte de şedinţă Iarmenco    Maria

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia
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