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DISPOZITIE Nr.20-d

Din 12 aprilie 2018

Cu privire la convocarea Consiliului
sdtesc Colonila in Sedinld extraordinard.

in temeiul art.l6 (2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 "Privind administra\iapublicS 1oca15", primarul s.Colonila,

DISPUNE:

1.Se convoacd in gedin{a extraordinard Consiliul sdtesc Colonila in ziua de

19 aprilie 2018 . la ora 17.00 in sala de gedinte a Primdriei.

2.Spre examinare se propune ordinea de zi anexatd..

3.Secretarul Consiliului sitesc dna C.Oleacu va aduce la cunoqtinla tuturor

consilierilor data,ora qi programul de lucru al qedinlei.

W Zaporojan Angela



Anexa
t'oB'fiToTr'ol8

ORDINEADEZIz

l.Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funclia de membru ai birourilor
electorale ale secliilor de votare din s.Colonila.

Raprtor : C I audia Ol eacu, s e cr et ar

2.Cuprivire [a aprobarea Regulamentului IMSP Centrul de SSnState Coloni1a.

Rap ortor : C I audi a Ol e acu,s ecr et ar

3.Cu privire la rectificarea bugetului satului Colonila pentru anul 2018.
Raportor:Procop Eugenia,preqedintele comisiei buget qi finan(e

4.Cu privire la acordarea ajutorului material cet5lenilor satului Coloni1a.
Raportor : Procop Eugenia,preS edintel e comis iei buget S i finanle.

5.Cu privire la repartizarea soldului disponibul.
Raportor : Procop Eugenia,pr eS edintel e comis iei buget S i finanle.

6.Cu privire la executarea bugetului satului Colonila in anul 2017.
Raportor : Glij in Olga, contabil S ef

7. Cuprivire modificarea componen{ei Comisiei de licitalie.
Rap or tor : An ge I a Zapor oj an, pr imar

8.Cu privire la modifi careacomponenlei Comisiei buget, finanfe, economie gi

reforme,Comisiei juridice pentru protlemele umanitare qi proteclie social6 a

populaliei.
Raportor : Ghimp Dumitru,consilier

9.Cu privire la cererea unor cetSleni privind crearea unei comisii.
Rap or tor : V. B raghi S,sp e ciali s t

10.Cu privire la cererea cet.Biriuc Nicolae privind schimbul de terenuri.
Raportor : Braghis Vasile,specialist

11.Cu privire la desemnarea reprezentantilor consiliului in instanta de judecatd.

Raportor:

12. Ct privire la Notificarea Oficiului teritorial Chiqin[u al Cancelariei de Stat
privind gi abrogarea Deciziei nr.3ll din 22.02.2018"Cu privire la adoptarea ' 

,

Declarafiei de Unire."
Rap ort or : Ghimpu Lidia, c ons ili er

13. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chiqiniu al Cancelariei de Stat

privind qi abrogarea Deciziei nr.2lll din 15.02.2018"Cu privire la cererea

cet.Stoleru Aurelia privind modificarea modului de folosintd a terenului"



Raportor: Braghis Vas ile,specialist

14.Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chiqin6u al Cancelariei de Stat

privind reexaminarea qi abrogarea Deciziei nr. 116 din 12.01.201S"Cu privire la
excluderea terenurilor agricole(cotele de teren echivalent confonn art.12 CF RM

)din intravilanul satului Colonila " gi cerrea prealabili a unui grup de delin6tori de

terenuri privind anularea Deciziei consiliului sdtesc nr.1l6 din 12.01.2018"Cu

privire la excluderea terenurilor agricole(cotele de teren echivalent conform art.l2

CF RM) din intravilanul satului Coloni1a."
Raportor: Oleacu C laudia,secretar al consiliului

15.Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chiqindu al Cancelariei de Stat

privind reexaminarea qi abrogarea Deciziei nr. ll9 din 12.01.2018"Cu privire lata-
portul de activitate ajuristului Prim6riei,inginerului funciar,secretarul interimar al
-Consiliului,funcfii 

delinute de cdtre Vasile Braghiq" qi cererea prealabila privind

anularea Deciziei nr. 1/9 din l2.OL2018"Cu privire la raportul de activitate a
juristului Primdriei,inginerului funciar,secretarul interimar al Consiliului,funclii
delinute de cStre Vasile Braghiq".

Raportor: Angela Zaporojan primar

16.Cu privire la cererea prealabili privind anularea deciziei consiliului sitesc

Colonila nr.1/10 din 12.0l.2Ol8 "Cu privire la constituirea comisiei de sanctionare

a funclionarilor publici din cadrul Prim6riei s.Colonita".
Raportor: BraghiE Vasile,specialist

17.Cu privire la cererea prealabild a cet.Negurd Cristea privind anularea deciziei

nr.1/5 din 12.01.2018 "Cu privire la abrogareaDeciziei consiliului s[tesc colonila

nr.8ll2 din 24.11.2017 "Cu privire la cererea cet.Negurd Cristea privind

modificarea categoriei de destinalie a terenului cu numirul cadastral 0149103 525".

Raportor: Braghiq Vasile,specialist

l8.Cu privire la cererea prealabild a lui Braghiq Vasile privind anularea deciziei

Consiliului sdtesc rtr.lll2 din 12 ianuarie 2018"Cu privire la abrogarea deciziei

Consiliului sitesc nr.4l4 din 28.06.2017"Cu privire la imputernicirea unui

funclionar din cadrul Primdriei privind indeplinirea atribuliilor secretarului

consiliului sdtesc pe perioada concediului sau lipsei indelungate pe motive

intemeiate"
Raportor: Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului


