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Buletin informativ al satului Colonița 

COLECTARE DE SEMNĂTURI PENTRU STOPAREA VÂNZĂRII TERENURILOR DIN 
COLONIȚA – INIȚIATIVA FRACȚIUNII PL 

   Fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița, inițiază colectarea de semnături de 
la locuitorii satului pentru: 
1. Stoparea vânzării terenurilor proprietate publică a APL Colonița; 
2. Inițierea discuțiilor publice cu locuitorii satului privind utilizarea de mai 
departe a terenurilor publice (terenul 5-6 ha din partea Valea Coloniței). 
Problema dată urmează a fi discutată un an de zile, până în vara anului 2017. Doar 
după discuții publice cu toți locuitorii satului să se decidă soarta terenurilor 
publice. 
3. Solicitarea de la primăria Colonița a informațiilor privind Rezerva 

Funciară a satului Colonița, situația zi, iunie 2016. 
   Colectarea de semnături va începe duminică, 19 iunie 2016 în centrul satului Colonița. Doritorii de a semna această 
inițiativă se pot adresa personal consilierilor fracțiunii PL: Ghimpu Lidia, Caraman Vera, Ghimp Dumitru, Ababii 
Mihail, Șendrea Natalia. 
   Menționăm că recent, fracțiunea PL a boicotat ședința din 14 iunie 2016 a Consiliului Sătesc Colonița, protestînd contra 
vânzării terenurilor publice proprietate APL Colonița. 
   Amintim că în vara anului 2015 în Colonița a mai avut loc un protest contra vânzării unui teren de 5,921 ha. 

   Un nou dosar în instanță 
contra primărei Colonița 
privind îngrădirea accesului la 
informație. Asociația pentru 
Guvernare Eficientă și 
Responsabilă a atacat în 
judecată Primăria s. Colonița. 
   Prima ședință de judecată va 
avea loc în data de 26 mai 
2016, ora 12:30, sala nr. 12 a 
Judecătoriei Ciocana. 
   R e p r e z e n t a n ț i i 
www.colonita.eu au cerut 
acces la mai multe dosare de 
achiziții publice, dar nu au 
primit nici un răspuns la 
cererea lor. Solicitările de 
informații sunt realizate în 

cadrul proiectului „Banii 
Publici sunt și Banii Mei!”, 
i m p l e m e n t a t  d e 
către  Asociația pentru 
Guvernare Eficientă și 
Responsabilă. 
   Amint im că anter io r 
primăria s. Colonița a mai fost 
atacată în instanță tot din 
cauza îngrădirii accesului la 
informație. După un an prin 
instanțe, Primăria s. Colonița s
-a obligat să ofere informațiile 
solicitate, încheind tranzacție 
de împăcare. 
   Ma te r i a l  r ea l i za t  în 
cadrul proiectului „Banii 
Publici sunt și Banii Mei!”. 

Primăria Colonița atacată iar în instanță din 
cauza limitării accesului la informații 
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Tiraj 500 ex. 

3 milioane de lei alocați de Municipiu 
pentru s. Colonița în 2016 

   Trei milioane de lei alocați de municipiu pentru s. Colonița în 
2016 după cum urmează: 

2 500 000 lei pentru reparația capitală a grădiniței de copii 
160 de locuri din satul Colonița, str. B.P. Hașdeu 5, 
500 000 lei pentru reparația drumurilor (datoria pentru 
strada Unirii). 

   Informația dată se conține în Dispoziția Primăriei Municipiu-
lui Chișinău nr. 329-d din 12 aprilie 2016. Document furnizat 
de către fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița. 
   Menționăm că recent, Zaporojan Angela, primarul s. 
Colonița, i-a reproșat unui consilier local că „…nu putea să 
vadă astfel de document, deoarece nu se eliberează bani la 
inițiativa primarului (n.r. Dorin Chirtoacă)…” 

ACHIZIȚII DUBIOASE LA PRIMĂRIA COLONIȚA 

   Participarea la achizițiile 
publice a firmelor legate între 
ele devine deja o normă pen-
tru primăria Colonița. Chiar 
dacă funcționarii primăriei 
declară că juridic nu este nici 
o abatere, totuși asemenea 
cazuri trezesc anumite dubii. 
   Astfel în data de 3 mai 2016, 
primăria Colonița a petrecut 
două proceduri de achiziție 
publică, și la ambele au par-
ticipat companii legate între 
ele. 
   Prima achiziție a fost pen-
tru livrare cu instalare a trei 
terenuri de joacă pentru 
copii.  La concurs au participat 
trei companii, două dintre care 
fi ind legate între  ele 
prin Gorșunova Alexan-
drina, care este fondator și 
administrator la ECO BUILD-

ING S.R.L. și fondator 
la Pastfros S.R.L. Întimplător 
sau nu, dar anume com-
pania ECO BUILDING S.R.L. a 
oferit cel mai mic preț (399 
105 lei) și este potențial 
cîștigător al concursului. 
   A doua achiziție a fost pen-
tru confecționarea plăcuțelor și 
indicatoare de adrese cu insta-

larea lor. La concurs au par-
ticipat doar două companii 
care sunt compania mamă și 
fiică. Adică prima companie 
p a r t i c i p a n t :  V i z p r e m 
S.R.L. (fondator:  Bîrcă Leon, 
Conducător: Bîrcă Leon) este 
fondator la cea de-a doua com-
panie participant: Proleonmax 
S.R.L. (Fondatori: F.P.C. Viz-
prem și S.R.L. Vesta Invest-
ment S.R.L. Conducătorilor: 
Bîrcă Maxim). Conducătorii 
ambelor firme poartă aceiași 
familie și posibil sunt tata și 
fiul: Bîrcă Leon și Bîrcă 
Maxim. Oferta „cea mai mică” 
a fost prezentată de Vizprem 
S . R . L .  - 6 5 . 7 1 0  l e i . 
Dubios pare faptul că în luna 
aprilie, vis-a-vis de locul unde 
e amplasată compania Viz-
prem S.R.L. (în vecinătatea 
terenurilor APL Colonița) au 
fost efectuate lucrări de 
teren. Muncitorii care efectuau 
lucrările au declarat că trei zile 
în urmă șeful lor „a clarificat” 
totul cu primarul. 
   Material realizat în cad-
rul proiectului „Banii Publici 
sunt și Banii Mei!”. 

   În data de 6 mai 2016 a avut loc ședința nr. 7 a 
comisiei buget, finanțe, economie și reforme a 
Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei 
cinci membri. Au fost discutate patru chestiuni: 

1.Dispoziția primarului general al mun. Chișinău nr. 
329-d din 12 aprilie 2016  

2.Cererea cet. Ionașco Diana cu privire la scutirea de 
plată pentru întreținerea a 2 copii la grădiniță  

3.Rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2016  
4.Necesitatea: 

 angajării a doi paznici pentru a păzi grădinița din 
str. Hașdeu pentru perioada a trei luni 

 efectuarea serviciilor de proiectare pentru 
curățarea albiei și amenajarea râulețului din 
localitate  

   Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul 
Sătesc Colonița. 

   În data de 8 iunie 2016 a avut loc ședința nr. 8 a 
comisiei buget, finanțe, economie și reforme a 
Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei 
cinci membri. Au fost discutate patru chestiuni. 

1.Cererile de acordare a ajutorului material 
cetățenilor s. Colonița; 

2.Modificarea bugetului s. Colonița în partea de 
venituri și cheltuieli în sumă de 2 123 599 lei; 

3.Repartizarea mijloacelor financiare obținute din 
vânzarea terenurilor APL: 

356 746 lei contribuția la obiectul construcția 
rețelelor de canalizare în sec. 306 case, 
76 222,25 lei contribuția la consolidarea și 
amenajare luncii râulețului, 
58 080 lei + 5 000 (plase) contribuția reparației 
terenului de mini-fotbal, 
30 000 lei pentru nivelarea suprafețelor 
drumurilor din sector 306 case cu evacuarea 
deșeurilor, 
234 228 lei datorie la str. Columna lui Traian 

4. Prelungirea contractelor de muncă la salubritate 
pînă la sfârșitul anului. 

   Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul 
Sătesc Colonița. 

   Acțiunile primă-
riei depășesc în mod 
vădit limitele drep-
turilor și atribuțiilor 
acordate prin lege, 
prin impunerea de 
achitare a acestor 
sume ne jus t i f i -
cate. Locuitorii satu-

lui Colonița, care au fost supuși presiunilor de a aloca 
bani primăriei și intermediarilor ei, au dreptul și 
obligația de a sesiza Centrul Național Anticorupție 
privitor la acțiunile frauduloase savârșite la implemen-
tarea acestui proiect, acțiuni care cad sub incidența 
Codului Penal al Republicii Moldova – acestea sunt 
concluziile unui jurist privitor la colectarea de bani de 
la locuitori pentru canalizare sector 306 case. 
   E x p e r t i z a  j u r i d i c ă  d a t ă  a  f o s t 
trimisă www.colonita.eu de către un locuitor al satului. 
Vezi mai jos expertiza completă: 
   Legea Nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul pub-
lic de alimentare cu apă și de canalizare, la art.3, alin.
(1) indică ”Serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare cuprinde totalitatea activităților de utilitate 
publică și de interes economic și social general efectu-
ate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazi-
nării și distribuirii apei potabile sau tehnologice la toți 
consumătorii de pe teritoriul unei sau al mai multor 
localități, precum și în scopul colectării, transportului, 
epurării și evacuării apelor uzate”. 
   Tot la același articol, alin.(2) este stabilit că 
”Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
se înființează, se organizează și se gestionează de 

autoritățile administrației publice locale pen-
tru satisfacerea necesităților colectivităților locale”, 
iar la alin. (3) ”Serviciul public de alimentare cu apă 
și de canalizare se furnizează prin crearea și ex-
ploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare speci-
fice, denumită sistem public de alimentare cu apă și de 
canalizare”. 
   În baza celor expuse, constatăm că obligația de im-
plementare a proiectului „canalizare sector 306 
case” aparține primăriei Colonița în totalitate și nu 
există nici o normă legală, care să stabilească că 
cetățenii unei localități rurale sunt obligați să acopere 
cheltuieli de implementare a proiectelor gestionate de 
către administrația publică locală. Cu atât mai mult, 
că în legea 303 din 13.12.2013 la art.8, alin.1), lit.h) 
este stabili că administrația publică locală, adică pri-
măria „participă cu mijloace financiare și/sau cu 
bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pen-
tru realizarea de lucrări și pentru furnizarea serviciu-
lui public de alimentare cu apă și de canalizare”. 
   În acest context, legea nr. 303 din 13.12.2013 la 
art.4 stabilește: „consumator este persoană fizică 
sau juridică care beneficiază de serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare în baza unui con-
tract încheiat cu operatorul”. În absența contractelor, 
care ar stabili careva raporturi juridice dintre pri-
maria s. Colonița, pe de o parte și fiecare locuitor al 
sectorului 306, pe de altă parte, acțiunile primă-
riei depășesc în mod vădit limitele drepturilor și 
atribuțiilor acordate prin lege, prin impunerea de 
achitare a acestor sume nejustificate. 
   În lumina celor expuse, locuitorii care au fost supuși 
presiunilor de a aloca bani primăriei Colonița 
și intermediarilor ei, au dreptul și obligația de a sesiza 
Centrul Național Anticorupție privitor la 
acțiunile frauduloase savîrșite la implementarea aces-
tui proiect, acțiuni care cad sub incidența Codului Pe-
nal al Republicii Moldova. 

Jurist: primăria a depășit atribuțiile 
cerînd bani de la locuitori în 

proiectul canalizării sector 306 case 

Ședința nr. 8 a comisiei buget-finanțe 
din 8 iunie 2016 

Ședința nr. 7 a comisiei buget-finanțe 
din 6 mai 2016 
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Primăria Colonița NU a 
furnizat informații publice 
solicitate de fracțiunea PL 

   Primăria satului Colonița a răspuns 

parțial la o solicitare de informații a 

fracțiunii PL depusă în data de 

24.02.2016. 

   Informații solicitate au fost: 

1.Situația social-economică a 

satului Colonița la data de 

01.01.2016, 

2.Rapoartele de activitate pentru 

anul 2015 a tuturor angajaților 

primăriei satului Colonița, 

3.Rapoartele de activitate pentru 

anul 2015 a unităților angajate prin 

Decizia Consiliului Sătesc Colonița, 

4.Raport privind executarea 

bugetului public al satului Colonița 

pentru anul 2015, 

5.Raport pe anul 2015 privind starea 

patrimoniului primăriei Colonița, 

6.Datoriile primăriei Colonița la 

data de 01.01.2016 și copiile actelor 

doveditoare în baza cărora s-au 

format datoriile, 

7.Copiile tuturor scrisorilor de 

garanție semnate de primarul satului 

Colonița în anul 2015. 
 
   Informații care NU au fost oferite 

de către primăria Colonița nici la 3 

luni de la data depunerii cererii: 

Rapoartele de activitate pentru anul 

2015 a tuturor angajaților primăriei 

satului Colonița, 

Rapoartele de activitate pentru anul 

2015 a unităților angajate prin 

Decizia Consiliului Sătesc Colonița, 

Raport pe anul 2015 privind starea 

patrimoniului primăriei Colonița, 

Datoriile primăriei Colonița la data 

de 01.01.2016 și copiile actelor 

doveditoare în baza cărora s-au 

format datoriile, 

Copiile tuturor scrisorilor de 

garanție semnate de primarul satului 

Colonița în anul 2015. 
 
   Consilierii locali din partea PL 

menționează că primăria Colonița nu 

răspunde la multe solicitări de 

informații depuse de ei. 
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Obiecțiile Consilierilor PL 
privind casarea automobilului 

de serviciu VAZ-2107 

   Consilierii locali din fracțiunea PL și-au 

exprimat obiecțiile privind  casarea 

automobilului de serviciu VAZ-2107, anul 

fabricării 2004. Obiecțiile constau în faptul 

că primăria Colonița a propus consilierilor 

casarea autoturismului fără a prezenta vre-

un act justificativ privind imposibilitatea de 

utilizare a autoturismului sau act de stabilire 

a gradului de uzură de 100%. Ba mai mult, 

nici un consilier nu a văzut autoturizmul 

respectiv. 

   Totuși, cei șapte consilieri PLDM, loiali 

primarului Zaporojan Angela, au votat 

casarea Autoturismului VAZ 2107. Cei șapte 

consilieri care au votat fără a avea la bază un 

act justificativ privind imposibilitatea de 

utilizare sau să fi văzut autoturismul 

sunt: Luchian Igor, Gurulea Zinaida, Procop 

Eugenia, Tofan Mariana,  Scurtu 

Viorica, Coban Vitalie, Foiu Constantin. 

   Menționăm că primăria Cruzești, recent a 

scos de vânzare un autoturism similar VAZ 

2107 la prețul de 9340 lei. 

Demersul Consilierilor PL privind susținerea 
financiară a personalului de la grădiniță 

   Consilierii fracțiunii PL au mai depus un demers către 
primăria s. Colonița și către Consiliul Local, cu rugămintea de a 
acorda suport financiar lunar în mărime de 30% pentru angajații 
Grădiniței-creșă nr. 24 din satul Colonița (cerere nr. F-42/15 din 
14.10.2015). Motivarea a fost că angajații se concediază fiindcă 
au salariu foarte mic, insuficient de a supraviețui și de a lucra în 
contiunare în această grădiniță. 
   În răspunsul oferit de primărie se menționa că „demersul a 
fost transmis spre examinare comisiei buget-finanțe a 
Consiliului Local” (răspuns nr. 02/1-24-291 din 19.10.2015). 
   Ghimpu Lidia, consilier local și membră a comisiei buget-
finanțe a declarat că acest demers nu a fost inclus pe ordinea de 
zi a consiliilor care au avut loc după depunerea demersului și nu 
a fost precăutat în comisia buget-finanțe. Se cunoaște că la 
grădiniță se acumulează la sfârșit de an o sumă, din care s-ar fi 
putut aloca aceste 30% pentru lucrătorii grădiniței. 
   Totuși, în ședința Consiliului Sătesc Colonița din 8 aprilie 
2016, a fost aprobată alocarea ajutorul financiar lunar pentru 
angajații grădiniței din localitate în mărime de 10-20% din 
salariu de funcție. 

ÎNCĂ 8 TERENURI VÂNDUTE CU 720 000 LEI 

   În data de 17 mai 2016, a avut loc licitația cu strigare de vânzare-
cumpărare a doisprezece terenuri agricole ale Colonitei. Anunțul a 
fost postat cu trei zile înainte pe pagina web oficială a primăriei 
Colonița (14 mai 2016). 
   La licitații s-au înscris la șase loturi câte doi participanți, la două 
loturi câte un participant. Nimeni nu a dorit să procure alte patru 
terenuri. 
   Prețul inițial pentru toate terenurile a fost de 60 000 lei, pasul 
fiind stabilit la 50% (30 000 lei). Toate cele 8 terenuri au fost 
vândute cu 90 000 lei fiecare, adică s-a oferit doar un singur pas. 
   Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii 
Mei!”. 
   Lista terenurilor scoase la vînzare, licitanții și câștigătorii 
licitațiilor: 

ȘEDINțA CONSILIULUI SĂTESC 
COLONIțA DIN 12 MAI 2016 

   La 12 mai 2016, ora 16:00, în sala de 
ședințe a Primăriei a avut loc ședința 
extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița. 
În ordinea de zi inițială au fost introduse 7 
chestiuni.  La începutul ședinței 
aufost introduse altele trei chestiuni. Astfel 
au fost examinate 10 chestiuni. 
1.Cu privire la rectificarea bugetului 

s.Colonița pentru anul 2016. Raportor: 
Glijin Olga, contabil șef; 
2.Cu privire la repartizarea soldului 

disponibil. Raportor: Glijin Olga, contabil 
șef; 
3.Cu privire la modificări la bugetul s. 

Colonița pentru anul 2016 în partea de 
venituri și cheltuieli. Raportor: Glijin Olga, 
contabil șef; 
4.Cu privire la scutirea de plată pentru 

întreținerea copiilor la grădiniță. Raportor: 
Glijin Olga,contabil șef; 
5.Cu privire la cererea cet.Ababii Eugeniu 

privind autentificarea dreptului de 
proprietate asupra terenului de pe lângă 
casă. Raportor: Vasile Braghiș, specialist; 
6.Cu privire la cererea cet. Tabacari Raisa 

privind autentificarea dreptului de 
proprietate asupra terenului de pe lângă 
casă. Raportor: Vasile Braghiș, specialist; 
7.Cu privire la cererea cet. Șavga Gr. 

privind amplasarea unei răstigniri. Raportor: 
Vasile Braghiș, specialist. 
   Președinte al ședinței a fost ales Ghimp 
Dumitru. 

DETALII CONTRACT 20 000 LEI 
PENTRU „FILM CU DRONA” 

   Fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița face public contractul de 

20 000 lei pentru realizarea cărții de vizită a satului în format video. 
 
   Contractul între primăria Colonița și S.R.L. „4K FILM” a fost semnat 

în data de 24 noiembrie 2015, fiind valabil până la 31 decembrie 2015. 

Suma de 20 mii lei a fost achitată integral în avans. Conform 

contractului, bunurile urmau a fi predate până la data de 31 decembrie 

2015. Timp de peste 5 luni după expirarea termenului legal, primăria 

Colonița nu a făcut public pentru ce a cheltuit 20 mii lei. 
 
   Menționăm că materialul video comandat de primăria Colonița a fost 

prezentat public abia în data de 19 iunie 2016, în cadrul adunării 

satului. 

   Frac ț iunea  PL din 

Consiliul Sătesc Colonița 

face public contractul de 23 

045,80 lei pentru procurarea 

a 514 seturi bomboane. 
 
   Contractul între primăria 

Colonița și S.A. „Bucuria” (inclusiv factura fiscală)” a fost semnat în 

data de 8 decembrie 2015, fiind valabil pină la 31 decembrie 2015. 
 
   Contractul prevedea procurarea urmăroarelor bunuri: 

1.Cadou „Căsuța de Crăciun”, 500 bucăți x 35,50 lei/buc = 21 300 

lei 

2.Cadou „Castel de Crăciun”, 14 bucăți x 103,92 lei/buc = 1745,80 

lei. 
 
   Nedumerirea consilierilor fracțiunii PL este pentru ce au fost 

necesare atâtea cadouri în timp ce în sat sunt mult mai puțini copii, 

astfel fiind cheltuiți bani în plus din bugetul local. 
 
   Menționăm că în total în grădinița și liceul din localitate sunt cca. 

550 copii (cca. 160 copii frecventează grădinița, cca. 390 elevi la 

liceu). 

DETALII CONTRACT 23 045,80 LEI PENTRU 
514 SETURI BOMBOANE 


