REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIE nr. 4/1

din 24 iunie 2014
“Cu

privire la operarea unor modificări
în partea de cheltuieli a bugetului sătesc
pentru anul 2014 ”
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 operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul 2014, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1. A efectua operarea de modificări în bugetul sătesc Coloniţa pentru anul
2014, pentru necesităţile instituţiilor, conform anexei nr.1.
2. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin Olga) va efectua modificările
respective în bugetul s. Coloniţa pentru anul 2014, conform prevederilor
prezentei decizii.
3. Primarul (dna A. Zaporojan) şi Comisia buget,finanţe, economie şi reforme
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru - 9 , împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0

Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat :

Anna Caraman

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr.4/1 din 24.06.2014

Mijloace bugetare
Denumirea instituţiei articolul
publice
0802089 Casa de
Cultura
0102015 –
Autoritatea
Executiva
1502179 –
Gospodaria
Comunala
Total

113.04

Suma lei/ Luna

-9000.00 lei/ iunie

113.04

131.05

X

Suma lei/ Luna

-9000.00 lei

+4000.00 lei/iunie
Achitarea datoriei
către SA “Termocom”
+5000.00 lei/iunie
pentru achitarea
datoriei faţă de ÎMREI
“Lumteh”
+9000.00 lei

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil – şef

Glijin Olga
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DECIZIE nr 4/2

din 24 iunie 2014
Cu privire la rectificarea bugetului
Primăriei s. Coloniţa pe anul 2014
Avînd în vedere supraveniturile formate de la acumularile suplimentare din
vinzarea terenurilor proprietate publica al UAT se modifică bugetul s. Coloniţa pe
anul 2014, în conformitate cu decizia Consiliului s. Coloniţa nr. 1/1 din 22.01.2014
“Privind aprobarea bugetului s. Coloniţa pentru anul 2014”, în temeiul art.27 (2)
din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 “Privind finanţele
publice locale”, art.14(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală” Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1. Se abroga decizia nr.3/5 din 23 mai 2014”Cu privire la rectificarea bugetului
Primăriei s.Coloniţa pe anul 2014”.
2. Se rectifică partea de cheltuieli a bugetului s. Coloniţa, în sumă de 608,0 mii lei
conform anexei nr.1 la prezenta decizie.
3. Se stabileste sursa de finantare a cheltuielilor, în sumă de 608,0 mii lei( grupa
principala 29.08) conform anexei nr.2 la prezenta decizie.
4. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin O) va efectua modificările de
rigoare în bugetul s. Coloniţa pe anul 2014 ,conform prevederilor prezentei
decizii.
5. 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 -1
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat.
Secretar al Consiliului

Anna Caraman
Claudia Oleacu

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
nr. 4/2 din 24.06.014

Rectificarea
Partii de cheltuieli a bugetului s. Colonita pe anul 2014
la contul mijloacelor banesti din privatizarea terenurilor proprietate publica a unitatilor AT
mii lei
Nr.
Denumirea
Grupa
Art. Alin
Suma
d/o
grupei/articolului/aliniatului
1.

15.02.179

+608 ,00

Gospodăria Comunală
Amenajarea teritoriului (Achitarea celei
de-a doua tranşă pentru Planul Urbanistic)
Investitii capitale contributia
conf.contr.nr1/3349-4383 din 07.04.2014

131

05

241

05

Contabil – şef

+408,0

+608,00

Total
Secretar al Consiliului

+200,0

Claudia Oleacu
Glijin Olga

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
nr. 4/2 din 24.06.2014

Rectificarea sursei de finantare
Pornind de la indicii de finantare a cheltuielilor bugetului s. Colonita pe anul 2014, aprobat prin
decizia Consiliului nr.1/1 din 22 ianuarie 2014 “Privind aprobarea bugetului s. Coloniţa pe anul
2014” se operează următoarele modificări:
-

In pozitia grupa 29.08 “Mijloace din vinzarea terenurilor proprietate publica a UAT
cifrele “100,0” lei se substituie cu cifrele “708,0”
+608,0
Total
+608,0

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil – şef

Glijin Olga
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DECIZIE nr. 4/3

din 24 iunie 2014
“Cu privire la operarea de rectificări
în decizia nr.3/4 din 23.05.2014
“Cu privire la modificări la bugetul
s. Coloniţa pentru anul 2014
în partea de venituri şi cheltuieli”.
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 operarea de modificări decizia nr.3/4 din 23.05.2014 „Cu privire
la modificări la bugetul s. Coloniţa pentru anul 2014 în partea de venituri şi
cheltuieli” , Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1. Se rectifică Decizia Consiliului sătesc Coloniţa nr.3/4 din 23.05.2014 “Cu
privire la modificări la bugetul s. Coloniţa pentru anul 2014 în partea de
venituri şi cheltuieli”, după cum urmează:
- Se substituie sintagma “grupa 1502179” cu sintagma ”1201190”
- Se substiituie cifra „4 506 222.00 lei” cu cifra „4 526 202.00 lei”
2. 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 -1 .
Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Anna Caraman

Claudia Oleacu
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DECIZIE nr 4/4

din 24 iunie 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”, cererile cet. Sava Valentina şi Burcă Efimia pentru procurarea
medicamentelor , 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 600.00_ 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 -9 , împotrivă -0 , s-au abţinut -0 .
Preşedintele şedinţei

Anna Caraman

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
nr.4/4 din 24.06.2014

Denumitrea
Articol.aliniat
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

-600 .00/iulie

+600.00/iulie

-600.00

+600.00

Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

Contabil – şef

Glijin Olga

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
nr. 4/4 din 24.06.2014

Nr.
Numele, prenumele
Sava Valentina
1
Burcă Efimia
2
Total

Suma
300.00 lei
300.00 lei
600,00 lei

Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

Contabil – şef

Glijin Olga
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DECIZIE Nr.4/5
Din 24 iunie 2014
Cu privire la stabilirea taxei pentru
salubrizare.
Avînd în vedere propunerile comisiei buget şi finanţe ,demersul firmei” ABS
“SRL,în temeiul art.6 ,291 al Codului fiscal Titlul VI ,art.14 (2) liter “a “ şi “j
“,19(3) al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1.Se stabileşte cu începere de la 01.07.2014 taxa pentru salubrizare în
mărime de 5 lei lunar pentru fiecare persoană înscrisă la adresa de domiciliu .
2.Se acceptă colaborarea Primăriei s.Coloniţa cu firma “ABS” SRL în
problemele asigurării salubrizării satului cu prezentarea contractului de colaborare
în termen de 30 de zile.
3 Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia buget, finanţe, economie şi
reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: Pentru -9 , împotrivă -0 , s-au abţinut - 0

Preşedintele al şedinţei

Anna Caraman

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului
.

Claudia Oleacu
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DECIZIE nr. 4/6

Din 24 iunie 2014
Cu privire la operarea unor modificări
în partea de cheltuieli a bugetului sătesc
pentru anul 2014 din mijloacele soldului dispnibil.
În temeiul art.14(2) litera „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
01.01.2014 pentru a acoperi cheltuielile necesare instituţiilor publice pentru anul
2014, Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil Centrului de Sănătate
al s. Coloniţa în sumă de 11 500,00 lei, 0905220, art.132.12.
2. Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia buget, finanţe, economie şi
reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii
AU VOTAT: Pentru - 9, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0.

Preşedintele al şedinţei

Anna Caraman

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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DECIZIE Nr.4/7
Din 24 iunie 2014
Cu privire la cerera cet.Ghimp Ion
privind construcţia unor încăperi
pentru creşterea fazanilor pe terenul
cu nr.cadastral 0149203345 deţinut
în arendă.
Avînd în vedere cererea cet.Ghimp Ion privind construcţia unor încăperi
uşor demontabile pentru creşterea fazanilor pe terenul cu nr.cadastral 0149203345,
în conformitate cu pct.39 al „Regulamentului cu privire la modul de atribuire,
modificare a destinaţiei şi schimbului terenului” aprobat prin HG nr.1451 din
24.12.2007, în temeiul art.14, 19(3) al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI
din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
1. Se acceptă cererea cet. Ghimp Ion privind construcţia unor încăperi pentru
creşterea fazanilor uşor demontabile pe terenul deţinut în arendă cu
nr.cadastral 0149203345, cu suprafaţa de 2,5791 ha, mod de folosinţă
agricol, pe perioada termenului de arendă.
2. Primarul d-na Zaporojan A. şi Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru-9, împotrivă -0 , s-au abţinut - 0.

Preşedintele şedinţei

Anna Caraman

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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DECIZIE Nr.4/8
Din 24 iunie 2014
Cu privire la cererea G.Ţ.Morari Vasile Ion
privind transmierea în arendă a terenului aferent
rezervoarelor pentru colectarea deşeurilor
organice de la fermă .
Avînd în vedere cererea G.Ţ.Morari Vasile Ion, schiţa terenului în
conformitate cu art. a Legii nr.1308 din 25.07.1997, în temeiul art.14 (2), art.19(3)
al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală” , Consiliul s. Coloniţa
DECIDE:
5. Se acceptă transmiterea în arendă a terenului cu suprafaţa de 3.118 ha aferent
rezervoarelor pentru colectarea deşeurilor organice de la fermă conform schiţei
fără formarea bunului imobil pe un termen de 3 ani de zile, cu cuanumul plăţii
de arendă anuale în mărime de 2% de la preţul normativ al terenului,pînă la
apariţia solicitărilor altor coproprietari .
6. Primarul d-na Zaporojan A. va încheea cu beneficiarul contractul de arendă a
terenului indicat în pct.1 conform legislaţiei în vigoare.

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 -6, împotrivă -0 , s-au abţinut - 3
Preşedintele şedinţei

Anna Caraman

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
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DECIZIE Nr.4/9
Din 24 iunie 2014
Cu privire la aprobarea Planului
Urbanisric General al s.Coloniţa .
Analizînd
documentaţia
de
proiect
prezentată
de
către
ÎMP”Chişinăuproiect",în temeiul at.39 al Codului funciar
,art.14(2) liter
“o”,art.19(3) ale Legii Republicii Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”şi deciziei Consiliului sătesc Coloniţa
nr.8/3 din 23.12.2013”Cu privire la aprobarea proiectului Planului de amenajare a
teritoriului şi conceptul Planului Urbanistic al s.Coloniţa (prima etapă) , Consiliul
s. Coloniţa,
DECIDE:
1.Se aprobă Planul Urbanistic General a s.Coloniţa cu întroducerea în
intravilanul satului terenurile din sectoarele cu numerele cadastrale : 0149206;
0149207;0148208; 0148105; 0149102 cu suprafaţa totală 167,4 ha .
2.Se aprobă planurile urbanistice în detaliu pentru terenurile din sectoarele
cadastrale 0149206 cu suprafaţa 36,4 ha şi terenurile din sectorul cadastral
0148208 cu suprafaţa de 12,3 ha.
3.Se recomandă proprietarilor terenurilor menţionate în prezenta decizie
asocierea în structuri economice pentru elaborarea în comun acord
cu
Administraţia Publică Locală a Planurilor Urbanistice în Detaliu în conformitate
cu Planul Urbanistic General al localităţii.
4.Primarul d-na Zaporojan A. şi Comisia juridică, pentru problemele
umanitare şi protecţie socială a populaţiei ,Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business şi Comisia buget, finanţe, economie şi reforme vor
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -9, împotrivă -0, s-au abţinut - 0
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Anna Caraman
Claudia Oleacu
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DECIZIE Nr.4/8
Din 24 iunie 2014
Cu privire la cererea prealabilă a cet.
Ghimp Viorel privind abrogarea deciziei
Consiliului sătesc nr.2/3 din 16.03.2011.
Examinînd cererea prealabilă a cet.Ghimp Viorel privind abrogarea deciziei
Consiliului sătesc Coloniţa nr.2/3 din 16.03.2011 “Cu privire la aprobarea
modului şi mărimii cotei – valorice în bunurile agricole imobile atribuite la
privatizare”,în conformitate cu art.15 al Legii contenciosului admininistrativ
nr.793 din 10.02.2000, , în temeiul art.14, 19(3) al Legii Republicii Moldova nr
436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” , Consiliul s.
Coloniţa
DECIDE:
1.Se respinge ca neîntemeiată şi depusă tardiv cererea cet.Ghimp Viorel
privind abrogarea deciziei Consiliului sătesc nr.2/3 din 16.03.2011.
2.Primarul d-na Zaporojan A. şi Comisia ubanism, dzvoltare rurală şi
susţinerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -9 , împotrivă - 0 , s-au abţinut -0

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Anna Caraman
Claudia Oleacu

