
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D I S P O Z I Ţ I E  Nr. 2 7 -d
Din 06 iunie  2013

Cu privire la convocarea Consiliului
sătesc Coloniţa în şedinţă extraordinară.

În temeiul art.16 (2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI  din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, primarul  s.Coloniţa ,

DISPUNE:

1.Se convoacă în şedinţă  extraordinară Consiliul sătesc Coloniţa în ziua de
12 iunie_ 2013 , la ora _15_” în sala de şedinţe a Primăriei.

2.Spre examinare se propune ordinea de zi  anexată.

3.Secretarul Consiliului sătesc  dna  C.Oleacu va aduce la cunoştinţa tuturor
consilierilor  data,ora şi programul de lucru al şedinţei.

Primar                                              Zaporojan   Angela

http://colonita.eu


Anexa
a dispoziţia nr.27-d

Din 06.06 2013

ORDINEA  DE ZI:

1. Cu  privire la aprobarea  Procesului – verbal nr.1 din 17.04.2013 al şedinţei
Comisiei de licitaţie cu privire la rezultatele licitării pentru vînzarea –
cumpărarea terenului agricol cu suprafaţa de 0,0553 ha , cod cadastral
0149102519 , s.Coloniţa ,extravilan. Raportor:Zaporojan Angela , primar

2. Cu privire la aprobarea  Procesului – verbal nr.2 din 17.04.2013 al şedinţei
Comisiei de licitaţie cu privire la rezultatele licitării pentru vînzarea –
cumpărarea terenului agricol cu suprafaţa de 0,0205 ha , cod cadastral
0149101245 , s.Coloniţa ,extravilan. Raportor: Zaporojan Angela , primar

3. Cu privire la stabilirea suprafeţei şi vînzarea – cumpărarea cet.Zastavniţchi
Alexandra a terenului de pe lîngă casa din s.Coloniţa ,str.A Mateevici nr.1,
număr cadastral 0149110002. Raportor: Cheptene Ion, preşed.comisiei
urbanism.

4. Cu privire la stabilirea suprafeţei şi vînzarea – cumpărarea terenului de pe
lîngă casa din s.Coloniţa , str. Greaca nr.3 ,număr cadastral 0149109083,
proprietate a cet .Bejenari Zinaida. Raportor: Cheptene Ion, preşed.comisiei
urbanism.

5. Cu privire la autentificarea  dreptului de proprietate   a cet.Nagară Adrian
asupra terenului aferent casei din str.M.Eminescu nr.23 , cod cadastral
0149110026. Raportor: Cheptene Ion, preşed.comisiei urbanism.

6. Cu privire la formarea  bunurilor imobile proprietate APL în sectorul
cadastral 0149209. Raportor: Cheptene Ion, preşed.comisiei urbanism.

7. Cu privire la formarea bunurilor imobile  proprietate APL  în sectorul
cadastral 0149101. Raportor: Cheptene Ion, preşed.comisiei urbanism.

8. Cu privire la  cererea prealabilă a cet.Ababii Maria,Luchian Visarion,Proca
Tudor şi alţii. Raportor:Ursu Grigore , preşed.comisiei  juridice.

9. Cu privire  la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului
local pentru anul  2013. Raportor: Glijin Olga, contabil şef.

10.Cu privire la acordarea ajutorului  material cetăţenilor s.Coloniţa. Raportor:
Glijin Olga, contabil şef.
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