REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE nr . 5/1

din 24 iulie 2014
Cu privire la rectificarea bugetului local din contul transferurilor
primite de la bugetul municipal pentru anul 2014 ca achitare a datoriei
la lucrarile indeplinite la obectivul „Servicii de proiectare a reparatiei
capitale ai gradiniţei de copii din s. Colonita, str. Hasdeu 5”
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
transferurile primite de la bugetul municipal pentru anul 2014 ca achitare a
datoriei, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1. Se rectifica bugetul local în suma de 132.9 mii lei din contul
transferurilor primite de la bugetul municipal pentru anul 2014, ca
datorie la lucrările îndeplinite în decembrie 2013 la obiectivul “Servicii
de proiectare a reparatiei capitale ai gradinitei de copii din s. Colonita,
str. Hasdeu 5”.
2. Mijloacele financiare în sumă de 132,9 mii lei se consideră ca excedent
bugetar.
3. Se îndreaptă mijloacele financiare în sumă de 132,9 mii lei pentru
necesităţile instituţiilor publice în anul 2014 , conform anexei.
4. Se abroga decizia nr.3/10 din 23 mai 2014.”Cu privire la operarea
unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului sătesc pentru anul
2014 din mijloacele soldului disponibil.”
5. Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia buget, finanţe, economie şi
reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
AU VOTAT: Pentru -8 , împotrivă -0 , s-au abţinut -0
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Maria Iarmenco
Claudia Oleacu

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului satesc
nr.5/1 din 24.07. 2014

Mijloace bugetare

Grupa

Articol,
alineat

Suma
( mii
lei)

destinaţia

113.45
1502179
Gospodaria
comunala

36.4

Salariul functiei pentru: 1 unitate de şef la
salubrizare şi 1 unitate de lucrător la salubrizare,
contribuţii la bugetul asigurărilor de stat, 23%,
primele de asigurare medicală, 4 %

131.05

43.1

Pentru amenajarea si curaţarea gunoiştei

113.45

22.0

Executarea lucrarilor de verificare a documentaţiei
de deviz la proiect „Reparatia capitala a gradinitei
de copii de 160 locuri din s. Colonia, str. Hasdeu 5”

111,04

1.9

Responsabil tehnic la lucrările de schimbare a
geamurilor si uşilor la gradinita nr.24 din s.
Colonita

0601051
invăţămint
preşcolar

113.45 6.0
0102015
Autoritatea
executivă
132.12 3.5
0905220
Ocrotirea
sănătăţii
113.17 20.0
0603338
invăţămint
secundar
Total
132,9

Pentru arhivarea documentatiei din cadrul primariei

Achitarea serviciului de montare si instalare a
sistemului de semnalizare
Reparatii curente ale cladirilor si incaperilor
Liceului Teoretic „Gh. Ghimpu”

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil şef

Olga Glijin
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КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E Nr. 5/2
Din 24 iulie 2014
“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”, avînd în vedere cererile
cetăţenilor Darii Elena, Railean Elena, Ciurea Alexandra privind acordarea
ajutorului material , Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1. Se acceptă efectuarea modificărilor în bugetul s.Coloniţa la grupa
2003213 art.113.45-fondul de rezervă conform anexei nr.1.
2. Se acordă ajutor material în suma 900.00_ lei
din contul
mijloacelor Fondului de Rezervă cetăţenilor satului Coloniţa.(anexa
nr.2)

3. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin Olga ) va efectua
modificările respective în bugetul s. Coloniţa pe anul 2014, conform
prevederilor prezentei decizii.
4. Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia buget, finanţe, economie
şi reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.

AU VOTAT: Pentru -8 , împotrivă -0 , s-au abţinut -0 .
Preşedintele şedinţei

Maria Iarmenco

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
nr.5/2 din 24 iulie 2014

Denumitrea
articol
instituţiei publice
Activitaţi şi
113.45
servicii
neatribuite la alte
grupuri
principale
(2003213)
Asigurarea şi
135.21
asistenţa socială
(1011131)
Total

Luna/Suma lei

Luna/suma lei

-900 .00/august

+900.00/august

-900.00

-900.00

Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

Contabil – şef

Glijin Olga

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
nr5/2 . din 24 iulie 2014

Nr.
Numele, prenumele
Darii Elena
1

Suma
300.00 lei

2

Railean Elena

300.00 lei

3

Ciurea Alexandra

300.00 lei

Total

900,00 lei

Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

Contabil – şef

Glijin Olga
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D E C I Z I E Nr. 5/3
Din 24 iulie 2014
„Cu privire la casarea inventarului
de uz gospodăresc la grădiniţa creşă
nr.24 al s. Coloniţa.”

Avînd în vedere procesul- verbal de casare a inventarului de uz
gospodăresc la grădiniţa creşă nr.24 al s. Coloniţa în rezultatul schimbării
geamurilor şi uşilor, în temeiul art.29,art 81 al Legii Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, art.27,art
31,art 35 ale Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 ”Privind
finanţele publice locale”, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1. Se acceptă casarea inventarului de uz gospodăresc la grădiniţa- creşă
nr.24 al s. Coloniţa,conform anexei nr.1.
2. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin Olga) va efectua
modificările respective în bugetul s. Coloniţa pe anul 2014 ,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 –8 ,împotrivă -0 , abţinut- 0.
Preşedintele şedinţei

Maria Iarmenco

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa nr.1
La Decizia Consiliului satesc
Nr.5/3 din 24.07.2014

Denumirea unitate
material. de masura

cantitatea.

cauza
casarii

Geamuri

m2

157

uzura 100%

Usi

m2

16.2

uzura 100%

Total

173.2

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil sef

Olga Glijin
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DECIZIE Nr.5/4
Din 24 iulie 2014

Cu privire la autentificarea dreptului
de proprietate asupra terenului de pe lîngă
casă proprietate a cet.Bunescu Nicolae Ion
din sat.Coloniţa str.Pădurilor, nr.8,
cu nr.cadastral 0149107029 .
Avînd în vedere cererea cetăţeanului Bunescu Nicolae , certificatul de
moştenitor legal nr.1401 din 17 august 2005,extrasul din registrul bunurilor
imobile,în temeiul art.11 Cod Funciar, art.14(2), art.19(3) al Legii
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală” , Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
5. Se autentifică dreptul de proprietate a cetăţeanului Bunescu Nicolae
asupra terenului de pe lîngă casa din sat.Coloniţa str.Pădurilor, nr.8 cu
numărul cadastral 0149107029, cu suprafaţa conform planului geometric.
6. Primăria ,Primar d-na Zaporojan A. va elibera titlu de autentificare a
dreptului de deţinătorilor de teren în conformitate cu punctul 1 al prezentei
decizii.
7. Primarul d-na Zaporojan A. şi Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -8 , împotrivă-0 , s-au abţinut - 0.
Preşedintele şedinţei

Maria Iarmenco

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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DECIZIE Nr. 5/5
Din 24 iulie 2014
Cu privire la operare de modificări
în decizia Consiliului sătesc Coloniţa
nr.3/8 din 28.03.2013.
Avînd în vedere demersul S.A.Apă-Canal Chişinău, în temeiul art.14(2
liter b şi c), art.77(2), art.19(3) al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI
din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” , Consiliul sătesc
Coloniţa
DECIDE:
1.În punctul 1 al deciziei Consiliului Sătesc Coloniţa nr.3/8 din 28.03.2013
„Cu privire la transmiterea la balanţa S.A.Apă-Canal Chişinău a obiectului
„construcţia unei porţiuni de apeduct în sectorul de 306 case” denumirea
obiectului se expune în redacţia „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit în
proprietatea S.A.” Apă-Canal” Chişinău a Staţiei de pompare a apei potabile
cu suprafaţa la sol de 18,5m.p.,suprafaţa interioară de 17,1 m.p.,în sumă de
188000 lei, din intravilanul s.Coloniţa pe terenul cu suprafaţa de 0,6919 ha
(cod cadastral 0149108317).
2.Primarul d-na A.Zaporojan va asigura executarea prevederilor prezentei
decizii.
3.Primarul d-na A. Zaporojan şi Comisia buget, finanţe, economie şi reforme
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -8 , împotrivă -0, s-au abţinut - 0.

Preşedintele şedinţei

Maria Iarmenco

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

