CONVOCARE
La 27 februarie 2014 , ora 16” în sala de şedinţe a Primăriei se convoacă
şedinţa ordinară a Consiliului sătesc.
ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la atestarea soldului disponibil.
Raportor:Glijin O.,contabil şef
2.Cu privire la corelarea bugetului statului cu bugetul local.
Raportor:Glijin O.,contabil şef
3.Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copilului la grădiniţă
Raportor:Glijin O.,contabil şef
4.Cu privire la acordarea ajutoarelor unice participanţilor la războiul din
Afganistan.
Raportor:Glijin O.,contabil şef
5.Cu privire la restituirea cheltuielilor pentru deplasări în interes de seerviciu pe
teritoriul ţării
Raportor:Glijin O.,contabil şef
6.Cu privire la constituirea fracţiunii.
Raportor:Ursu Grigore , preşedintele comisiei juridice
7.Cu privire la oprarea unor modificări în anexa nr.2 din decizia Consiliului
sătesc nr.8/1 din 23.12.2013.
Raportor:Tăbăcaru Ecaterina , specialist în perceperea fiscală
8.Cu privire la expunerea la licitaţie pentru obţinerea dreptului de arendă a
sectorului de teren nr.0149205069 cu suprafaţa de 3,2086 ha.
Raportor: Braghiş Vasile , specialist
9.Cu privire la cererea Î.I „Cernov Ion” privind vînzarea terenului cu numărul
cadastral 0149101227 cu suprafaţa de 9,7725 ha pentru construcţia unui frigider.
Raportor: Braghiş Vasile , specialist
10.Cu privire la cererea cet .Panuş Stepanida .
Raportor: Braghiş Vasile , specialist
11.Cu privire la cererea cet.Rîţoi Galea privind transmiterea în proprietate a
sectorului de teren de pe lîngă casa din str.M.Eminescu nr.23 ,s. Coloniţa .
Raportor: Braghiş Vasile , specialist
12.Cu privire la cererea cet. Sîrbu Eugenia şi Bîzgu Vladimir privind
autentificarea dreptului de proprietate asupra sectorului de teren din str.Ştefan cel
Mare nr.21 ,s.Coloniţa.
Raportor: Braghiş Vasile , specialist

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL
SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU PRIMĂRIA

PROIECT
DECIZIA nr _______
din
2014
“Cu privire la operarea unor modificări
în partea de cheltuieli a bugetului sătesc
pentru anul 2014 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 01.01.2014 pentru a acoperi cheltuielile necesare
instituţiilor publice pentru anul 2014, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1.Se atesta soldurile fondului disponibil la 01.01.2014.
- mijloace bugetare 47 700.56
- mijloace speciale 62 146.37
2. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2014 pentru
necesităţile instituţiilor publice în anul 2014 conform anexei.
3.Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia Buget, Finanţe, Economie şi
Reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT:
Pentru -

, împotrivă -

, s-au abţinut -

Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat :

_____________

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr___ din _2014
Mijloace bugetare

Grupa

0102015Primaria

Articol,
alineat

Suma
( mii
lei)

111.04

25.2

Salariul functiei pentru: juris 0.5 unitate 1 an , arhitect 0,5 unitate 1 an.

112

5.4

Contribuţii la bugetul asigurărilor de stat, 23%

116

1.0

Primele de asigurare medicală, 3,5 %

Total

destinaţia

31.6

Secretar al Consiliului

Claudia

Oleacu

Contabil şef

Glijin Olga
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MUNICIPIUL CHIŞINĂU
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D E C I Z I E Nr. _____
Din _____________2014

PROIECT

Cu privire la expunerea la licitaţie pentru
obţinerea dreptului de arendă a sectorului
de teren nr.0149205069 cu suprafaţa de
3,2086 ha.
În conformitate cu prevederile art.19(3),art.77(5) ale Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,art.4 al Legii cu privire la preţul
normativ şi modul de vînzare – cumpărarea pămîntului nr.1308-XIII din
25.07.1997 cu modificările ulterioare,prevederilor Regulamentului privind
licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din
10.02.2009, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1.Se acceptă expunerea la licitaţie pentru obţinerea dreptului de arendă a
unui teren proprietate a Administraţiei Publice Locale conform anexei.

2.Primăria (primar dna Zaporojan Angela) va organiza licitaţia pentru
obţinerea dreptului de arendă a terenurilor conform legislaţiei în vigoare.
3.Primarul dna Zaporojan Angela şi co0misia juridică vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru -

, împotrivă - ,

abţinut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa
La decizia Consiliului sătesc nr._____
Din __________2014

Nr.d/o Denumirea
imobilului

1.

Teren
agricol

Adresa
Cod
cadastral

Suprafaţa Taxa
Arenda
pentru
anuală
obţinerea
dreptului
de arendă
0149205069 3,2086 ha 7000 lei
3%
extravilaN
3885lei
76 bani

Secretar al consiliului

C.Oleacu

Termen
de arendă

25 ani

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

D E C I Z I E Nr. _____
Din _____________2014

PROIECT

Cu privire la cererea Î.I „Cernov Ion” privind
vînzarea terenului cu numărul cadastral
0149101227 cu suprafaţa de 9,7725 ha pentru construcţia unui frigider.
Examinînd cererea Î.I „Cernov Ion”privind vînzarea – cumpărarea
unui teren cu numărul cadastral 0149101227 cu suprafaţa de 9,7725 ha pentru
construcţia unui frigider şi a unei linii de calibrare- sortare a fructelor în
complex,pornind de la priorităţile dezvoltării social- economice a satului în temeiul
art. 14(2) liter „c,d” , art.19(3) ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.Se respinge la etapa actuală cererea Î.I.”Cernov ion” privind vînzarea –
cumpărarea terenului cu numărul cadastral 0149101227 ,cu suprafaţa de 9,7725
ha.
2.Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru -

, împotrivă - ,

abţinut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

D E C I Z I E Nr. _____
Din _____________2014

PROIECT

Cu privire la cererea cet .Panuş Stepanida .
Avînd în vedere cererea cet.Panuş Stepanida,examinînd extrasul din
plan,în temeiul art.19(3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.Se acceptă instalarea de către cet.Panuş Stepanida a gardului cu închiderea
porţiunii de teren,trecerii între sectoarele de teren cu numerele cadastrale
0149111063 şi 0149111062 şi 0149111067.
2.Cet.Panuş Stepanida să (va) asigure salubrizarea şi respectarea normelor
igienice de întreţinere a respectivei porţiuni de teren.

3.Primarul dna Zaporojan Angela şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.

AU VOTAT: pentru -

, împotrivă - ,

abţinut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E Nr. _____
Din _____________2014

PROIECT

Cu privire la cererea cet.Rîţoi Galea privind
transmiterea în proprietate a sectorului de teren
de pe lîngă casa din str.M.Eminescu nr.23 ,s.
Coloniţa .

Avînd în v vedere cererea cet.Rîţoi Galea, contractul de vînzare – cumpărare
înregistrat cu numărul 7359 din 18.04.2004,extrasul din registrul bunurilor imobile
în conformitate cu art.
al Legii nr.1308 din 25.07.1997,în temeiul art.19(3) al
Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.Se acceptă vînzarea – cumpărarea cet. Rîţoi Galea şi Rîţoi Maria a ½
cota- parte ideală din terenul cu numărul cadastral 0149110126 cu suprafaţa
totală 0,251 ha modul de folosinţă pentru construcţie amplasat în s.Coloniţa
,str.M.Eminescu nr.23 ,la preţul normativ 1519 lei 86 bani, conform borderoului
de calcul .
2.Primarul dna Angela Zaporojan va încheia contractul de vînzare –
cumpărare a terenului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.Primarul dna Zaporojan Angela şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.

AU VOTAT: pentru -

, împotrivă - ,

abţinut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E Nr. _____
Din _____________2014

PROIECT

Cu privire la cererea cet. Sîrbu Eugenia şi Bîzgu Vladimir
privind autentificarea dreptului de proprietate asupra sectorului de teren din str.Ştefan cel Mare nr.21 ,s.Coloniţa.

Avînd în vedere cererile cet.Sîrbu Eugenia şi Bîzgu Vladimir
,declaraţia cet. Bîzgu Vladimir cu documentele anexate,schiţa de proiect elaborată
de SRL „Imobil Terra Grup” în scopul corectării greşelilor admise la perfectarea
titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren transmiterea în
proprietate a terenurilor de pe lîngă casă în conformitate cu art. 11 Cod Funciar
,în temeiul art.19(3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.A anula titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr.0149109032 asupra sectorului de teren cu suprafaţa de 0,197 ha din s.Coloniţa
,str.Ştefan cel Mare nr. 21 eliberat de Primăria s.Coloniţa la 21.04.2013.
2.A autentifica dreptul de proprietate a cet.Sîrbu Eugenia asupra sectorului
de teren cu suprafaţa de 0,1400 ha din s.Coloniţa ,str.Ştefan cel Mare nr.21/1 cu
atribuirea unui nou număr cadastral.
3.A autentifica dreptul de proprietate a cet.Bîzgu Vladimir asupra sectorului
de teren cu suprafaţa 0,0570 ha din s.Coloniţa ,str. Ştefan cel Mare nr.21
păstrîndu-se numărul cadastral anterior.
4.Primarul dna Zaporojan Angela şi comisia urbanism, dezvoltare rurală şi
susţinerea micului business va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
AU VOTAT: pentru -

, împotrivă - ,

abţinut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

