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PROCES – VERBAL nr. 4
Din   02 martie  2018

 al şedinţei Consiliului
sătesc Coloniţa.

Total membri ai Consiliului -  13,din ei   prezenţi  -13.
Absen i:motivat _,nemotivat_.ț

Invitaţi :                                            Braghiş  Vasile , specialist RRF  ;
                                                          Glijin Olga,contabil efș
                                                                                               
 A participat:                                      Angela Zaporojan,primar 
                                       
Au asistat:                                             Lista se anexează

                                                   
 Preşedintele şedinţei                         Procop Eugenia , consilier

Se  desemnează  dna  Tofan  Mariana  ,consilier  care  va  semna  deciziile
Consiliului  sătesc  în  cazul,  în  care  preşedintele  şedinţei  se  va  afla  în
imposibilitate de a le  semna,  în conformitate  cu prevederile  art.   20(1)   din
Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006” Privind  administraţia  publică locală „.

 
ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la repartizarea soldului disponibil.
Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

2.Cu privire  la acordarea ajutorului material cetă enilor satului Coloni a.ț ț
Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

3.Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

4.Cu privire la acordare primei.
 Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

5.Cu  privire  la  utilizarea  toponimicului  ”Colonita”în  denumirea  siteu-
lui”Colonita.eu”

Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

6.Cu privire la modificarea componen ei  Comisiei  buget, finan e, economie  iț ț ș
reforme,Comisiei  juridice  pentru  problemele  umanitare  i  protec ie  socială  aș ț
popula iei  i Comisiei de licita ie.ț ș ț

Raportor: Ghimp Dumitru,consilier



7.Cu  privire  la  operarea  unor  modificări  în  componen a  Comisieiț
Administrative.

Raportor:Zaporojan Angela,primar

8.Cu privire la abrogarea deciziei nr.2/8 din 15 februarie 2018 ”Cu privire la
desemnarea reprezentantului Consiliului sătesc Coloni a în instan a de judecată”.ț ț

Raportor: endrea Natalia,consilierȘ

9.Cu privire la pagina web oficială a satului Coloni a:www.colonita.md.ț
Raportor:Caraman Vera,consilier

10.0Cu privire la circuitul documentelor în cadrul Consiliului sătesc Coloni a.ț
Raportor: Ghimpu Lidia,consilier

11.Cu  privire  la  repartizarea  soldului  disponibil  pentru  procurarea  a  aseș
aspiratoare la grădini a de copii.ț

Raportor:Caraman Vera,consilier
12.Cu privire la delegarea a 5 consilieri în instan a de judecată.ț

Raportor: Ghimp Dumitru,consilier
13C.u  privire  la  amenajarea  terenului  cu  numărul  cadastral  0149108242  din
str.Ion Vatamanu.

Raportor:Braghi  Vasile,specialistș

14.Cu privire la cererea cet.Vozian Mihail privind modificarea planului geometic
i vînzarea-cumpărarea surplusului de teren.ș

Raportor: Braghi  Vasile,specialistș

15.Cu privire la Notificarea  Oficiului teritorial Chi inău al Cancelariei de Statș
privind reexaminarea i abrogarea Deciziei nr. 1/6 din 12.01.2018”Cu privire laș
excluderea terenurilor agricole(cotele de teren echivalent conform art.12 CF RM
)din intravilanul satului Coloni a ” i cerrea prealabilă   a unui grup de de inătoriț ș ț
de  terenuri  privind  anularea  Deciziei   consiliului  sătesc  nr.1/6  din
12.01.2018”Cu  privire  la  excluderea  terenurilor  agricole(cotele  de  teren
echivalent conform art.12 CF RM) din intravilanul satului Coloni a.”ț

Raportor:Zaporojan Angela,primar

16.Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chi inău al Cancelariei de Statș
privind reexaminarea i abrogarea Deciziei nr. 1/9 din 12.01.2018”Cu privire laș
ra-portul  de  activitate  a  juristului  Primăriei,inginerului  funciar,secretarul
interimar  al  Consiliului,func ii  de inute  de  către  Vasile  Braghi ”  i  cerereaț ț ș ș
prealabilă privind anularea Deciziei nr. 1/9 din 12.01.2018”Cu privire la raportul
de  activitate  a  juristului  Primăriei,inginerului  funciar,secretarul  interimar  al
Consiliului,func ii de inute de către Vasile Braghi ”.ț ț ș

Raportor:Zaporojan Angela,primar

17.Cu privire  la cererea cet.Biriuc Nicolae privind schimbul de terenuri.
Raportor: Braghi  Vasile,specialistș



18.Cu  privire  la  aprobarea  rezultatelor  licita iei   din  14.02.2018  privindț
vînzarea-cumpărarea unor terenuri proprietate APL.

Raportor: Braghi  Vasile,specialistș

19.Cu privire  la  cererea  cet.Ciora  Valentina  privind  modificarea  modului  de
folosin ă  a  terenului  cu  numărul  cadastral  0149113146 din grădini  în  pentruț
construc ii.ț

Raportor: Braghi  Vasile,specialistș

20.Cu privire la cererea prealabilă privind anularea  deciziei consiliului sătesc
Coloni a  nr.1/10  din  12.01.2018  ”Cu  privire  la  constituirea  comisiei  deț
sanc ionare a func ionarilor publici din cadrul Primăriei s.Coloni a”.ț ț ț

Raportor: Braghi  Vasile,specialist ș

21.Cu   privire  la  cererea  prealabilă  a  cet.Negură  Cristea  privind  anularea
deciziei   nr.1/5 din 12.01.2018 ”Cu privire la abrogarea Deciziei  consiliului
sătesc Coloni a nr.8/12 din 24.11.2017 ”Cu privire la cererea cet.Negură Cristeaț
privind modificarea  categoriei  de  destina ie  a  terenului  cu  numărul  cadastralț
0149103525”.

Raportor: Braghi  Vasile,specialist ș

22.Cu privire la   cererea  prealabilă a  lui   Braghi  Vasile   privind  anulareaș
deciziei Consiliului sătesc nr.1/12 din 12 ianuarie 2018”Cu privire la abrogarea
deciziei  Consiliului sătesc nr.4/4 din 28.06.2017”Cu privire la împuternicirea
unui func ionar din cadrul Primăriei privind îndeplinirea atribu iilor secretaruluiț ț
consiliului  sătesc  pe  perioada  concediului  sau  lipsei  îndelungate  pe  motive
întemeiate”

Raportor:Oleacu Claudia ,secretar

 
Angela  Zaporojan,primar   a  prezentat  notă  informativă  pînă  la  începerea
şedinţei.
Foiu Tatiana  la sfîrşit  Notă informativă.
Caraman Vera ,consilier a propus să fie excluse din ordinea de zi chestiunile cu
nr:15;16;20;21; şi 22.

Zinaida Gurulea a ţinut un discurs .2 martie  ziua combanţilor ,celor care au
participat la conflictul din Transnistrai şi celor care nu sunt astăzi printre noi.
A vorbit despre şedinţa lărgită a tuturor comisiilor din data  de 26 februarie şi că
dl Foiu  Constantin a plecat.De ce toate chestiunile şi cererile prealabile au fost
ţinute  pe la sfîrşitul şedinţei.De ce  au fost incluse în ordinea de zi şi nu au
primit proiectele de decizii.

Vasile Braghiş,specialist replică dnei Gurulea Zinaida  referitor la şedinţa lărgită
şi la cererile prealabile.
Angela Zaporojan,primar a dat explicaţii  a vorbit cu consilierii  PL că, nu se
poate de reuşit,sunt multe chestiuni- peste 20.



Vera Caraman,consilier
Cererea a fost depusă pe 26.02.2018 şedinţa pe 28 februarie o cerere de la 1/3
din consilieri.Chestiunile au fost examinate la  şedinţa lărgită.
La şedinţa din 12.02.2018 s-a  cerut  informaţie  despre Notificări,care au fost
anulate,care sunt în şedinţă şi care se vor examina in instanţa de judecată.

Angela Zaporojan,primar.
Cererea a fost înregistrată la 26 februarie 2018 fără ordinea de zi.
Pe 27.02.2018 –nu a fost ordinea de zi
27.02.2018- pe la orele 15.00 ordinea de zi cu unele proiecte de decizii.
28.02.2018 a fost emisă dispoziţia de convocare a şedinţei consiliului ,după care
sunt necesare 3-5 zile de pregătire.

Ghimp Dumitru,consilier,a  fost   depusă cererea apoi  şeara au fost  examinate
chestiunile,apoi au apărut chestiunile 15;16;20;21;22.

S-a propus i au fost excluse chestiunile cu nr: 11;15;16;20;21;22.ș

Pentru excluderea chestiunilor au votat-7 consilieri din 13.
Vasile Braghiş,specialist a propus să fie exclusă chestiunea cu nr.19 din ordinea
de zi.

Ghimpu Lidia,consilier
A propus să fie exclusă şi chestiunea privind repartizarea soldului disponibil.

În total din 22 de chestiuni au fost excluse 8 chestiuni.
Pentru excludere au votat 8 consilieri ,abţinuţi -5.

ORDINEA DE ZI modificată:

1.Cu privire la repartizarea soldului disponibil.
Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

2.Cu privire  la acordarea ajutorului material cetă enilor satului Coloni a.ț ț
Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

3.Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

4.Cu privire la acordare primei.
 Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț

5.Cu  privire  la  utilizarea  toponimicului  ”Colonita”în  denumirea  siteu-
lui”Colonita.eu”

Raportor: Procop Eugenia,pre edintele comisiei buget i finan eș ș ț



6.Cu privire la modificarea componen ei  Comisiei  buget, finan e, economie  iț ț ș
reforme,Comisiei  juridice  pentru  problemele  umanitare  i  protec ie  socială  aș ț
popula iei  i Comisiei de licita ie.ț ș ț

Raportor: Ghimp Dumitru,consilier

7.Cu  privire  la  operarea  unor  modificări  în  componen a  Comisieiț
Administrative.

Raportor:Zaporojan Angela,primar

8.Cu privire la abrogarea deciziei nr.2/8 din 15 februarie 2018 ”Cu privire la
desemnarea reprezentantului Consiliului sătesc Coloni a în instan a de judecată”.ț ț

Raportor: endrea Natalia,consilierȘ

9.Cu privire la pagina web oficială a satului Coloni a:www.colonita.md.ț
Raportor:Caraman Vera,consilier

10.0Cu privire la circuitul documentelor în cadrul Consiliului sătesc Coloni a.ț
Raportor: Ghimpu Lidia,consilier

11.Cu privire la delegarea a 5 consilieri în instan a de judecată.ț
Raportor: Ghimp Dumitru,consilier

12.Cu  privire  la  amenajarea  terenului  cu  numărul  cadastral  0149108242  din
str.Ion Vatamanu.

Raportor:Braghi  Vasile,specialistș

13.Cu privire la cererea cet.Vozian Mihail privind modificarea planului geometic
i vînzarea-cumpărarea surplusului de teren.ș

Raportor: Braghi  Vasile,specialistș

14.Cu privire  la cererea cet.Biriuc Nicolae privind schimbul de terenuri.
Raportor: Braghi  Vasile,specialistș

15.Cu  privire  la  aprobarea  rezultatelor  licita iei   din  14.02.2018  privindț
vînzarea-cumpărarea unor terenuri proprietate APL.

Raportor: Braghi  Vasile,specialistș

1.S-A EXAMINAT:                                        “Cu privire la repartizarea
                                                                              soldului disponibil”

Procop Eugenia,consilier
Se propune de a  repartiza  soldul  disponibil  pentru necesităţile  instituţiilor  şi
anume:
-50 000.00 lei- pentru lucrările de construc ia gardului de separare a gunoi tei deț ș
terenul privat adiacent gunoi tei;ș
-55 900,00 lei pentru salariul functiei pentru 1 an: jurist 0.5 un., arhitect 0,5 un.,
economist 0,5 un.;
-13 000,00lei- contribuţii la bugetul asigurărilor de stat, 23%;



-2 600,00 lei -primele de asigurare medicală, 4,5 %;
Pentru procurarea aspiratoarelorla grădiniţă şi pentru procurarea sistemului de
sonorizare la Casa  de cultură nu este indicată suma.

AU LUAT CUVÎNTUL:                                              Caraman Vera,consilier

Este contract  din 2018 pentru procurarea sistemului de sonorizare.
Ghimp Dumitru,consilier

Cum putem instala un gard de 50 de mii lei.Mai bine de luat un tractor şi de
curăţit, de făcut drum, să alocăm bani pentru a aduce în ordine gunoiştea, nu
putem numai pentru amplasarea gardului,numai pentru ordine la gunoişte,pentru
amenajarea gunoiştei.

Foiu Tatiana,consilier
Ne-am informat că,cineva a cumpărat terenul şi solicită ordine pe terenul său.

Mazîl Iurie,locuitor
La gunoişte era  dezordine,am făcut  ordine cu  tractorul,oamenii  nu  păstrează
curăţenia,dar  descarcă  gunoiul  unde  este  curat,trebiue  de  instalat  o  bară
metalică.
50 mii lei  să fie pentru  amenajarea terenului.

Ghimp Dumitru,consilier
De vorbit şi de făcut ordine cu tractorul apoi de instalat şi gard.

Lidia Ghimpu,consilier
Se propune chestiunea pentru reexaminare .

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 legătură cu repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la
01.01.2018 pentru a acoperi cheltuielile necesare instituţiilor publice pentru anul
2018, Consiliul sătesc Coloniţa

DECIDE:

1. Se  îndreaptă  mijloacele  financiare  din  soldul  disponibil  la  01.01.2018
pentru necesităţile instituţiilor publice în anul 2018 conform anexei nr.1.

2. 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  -       

    Anexa nr. 1    

ORG2 Cod Cod Suma destinaţia



functiona
l

economi
c

( lei)

Aparatul 
primarului
11193

0620 222990 50 000.00 Pentru lucrările de construc iaț
gardului  de  separare  a
gunoi tei  de  terenul  privatș
adiacent gunoi teiș

0111 211200 55 900,00 Salariul  functiei  pentru  1 an:
jurist 0.5 un., arhitect 0,5 un.,
economist 0,5 un.

212100 13 000,00 Contribuţii  la  bugetul
asigurărilor de stat, 23%

212210 2 600,00 Primele  de  asigurare
medicală, 4,5 %

Educa ia ț
timpurie
07616

0911
314110 Procurarea aspiratoarelor

Centru de 
Crea ie i ț ș
agrement
07619

0820

314110 Procurarea  sistemului  de
sonorizare

Total 121 500,00

Pentru proiectul de decizie .
Au votat pentru-6,împotrivă-7.
Au votat pentru:                                    Împotrivă:

1.Cheptene Ion                                      1.Ababii Mihail
2.Coban Vitalie                                     2.Caraman Vera
3.Foiu Constantin                                   3.Foiu Tatiana
4.Procop Eugenia                                  4.Chimpu Lidia
5.Scurtu Viorica                                    5.Gurulea Zinaida
6.Tofan Mariana                                    6.Chimp Dumitru
                                                               7.Şendrea Natalia

Proiectul de decizie nu a acumulat numărul necesar de voturi şi decizia nu a
fost adoptată.

2.S-A EXAMINAT:                                   Cu privire la acordarea ajutorului
                                                                       material cetăţenilor s. Coloniţa

Procop Eugenia,consilier



S-a propus de a  acorda ajutor material cet.  i can Feodora, TabacaruȘ ș
Parascovia a câte 500.00 lei,   i cetș . Vorotneac Petru   -1000 lei , din contul
mijloacelor Fondului de Rezervă.

Chestiunea a fost examinată în cadrul  comisiilor şi avizul comisiei de
profil este pozitiv.

 AU LUAT CUVÎNTUL:                                       Angela Zaporojan ,primar

A adresat  cîteva  întrebări  dlui  Vorotneac  P. referitoare  la  achitarea   pentru
cheltuielile efectuate pentru piese de schimb la tractor,de cîte ori a adus cont au
fost  transferati  banii  pentru procurarea  pieselor.Fără  cont   primăria  nu  poate
achita în numerar, doar prin transfer.

Avînd  în  vedere   cererile  cetă enilor  s.  Coloni a  privind  acordareaț ț
ajutorului  material,  în  temeiul  art.14(2)  litera  „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”,  în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului
“Privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei s. Coloniţa”,
aprobat prin Decizia Consiliului local nr.6/3 din 11.08.2017, Consiliul s.Coloniţa

DECIDE:
1.Se acordă ajutor material cet.  i can Feodora, Tabacaru ParascoviaȘ ș  a

câte  500.00 lei,   i  cetș .  Vorotneac Petru   -1000 lei  ,  din  contul  mijloacelor
Fondului de Rezervă.

2.Contabilitatea  centralizată  (contabil-şef  Glijin  Olga)  va  efectua
modificările  respective  în  bugetul  s.  Coloniţa  pe  anul  2018,  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 - 13,împotrivă -0 , s-au  abţinut -0.

Au votat pentru:                                7.Ghimpu Lidia
1.Ababii Mihail                                                        8.Gurulea Zinaida
2Caraman Vera                                                        9.Ghimp Dumitru
3.Cheptene Ion                                                        10.Procop Eugenia
4.Coban Vitalie                                                       11.Scurtu Viorica
5.Foiu Constantin                                                    12.Tofan Mariana
6.Foiu Tatiana                                                         13. endrea NataliaȘ

3.S-A EXAMINAT:                                Cu privire la casarea mijloacelor  fixe.

Procop Eugenia,consilier

Se propune de a accepta casarea mijloacelor fixe, un aparat de telefon din
2010 i un ceainic electric din 2006.ș



În conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor
uzate raportate la fondurile fixe, aprobat prin HG nr.500 din 12.05.1998, art.4,
art.10, art.13, art.14, în temeiul art19(3) al Legii  Republicii Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliului local

DECIDE:

1. Se accepta casarea mijloacelor fixe, unui aparat de telefon din 2010 i unș
ceainic electric din 2006.

2. Contabilitatea  centralizată  (contabil-şef  Glijin  Olga)  va  efectua
modificările  respective  în  bugetul  s.  Coloniţa  pe  anul  2018,  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-13 ,  împotrivă -0,  s-au  abţinut-0.      
   
Au votat pentru:                               7.Ghimpu Lidia
1.Ababii Mihail                                                       8.Gurulea Zinaida
2Caraman Vera                                                       9.Ghimp Dumitru
3.Cheptene Ion                                                        10.Procop Eugenia
4.Coban Vitalie                                                       11.Scurtu Viorica
5.Foiu Constantin                                                    12.Tofan Mariana
6.Foiu Tatiana                                                         13. endrea NataliaȘ

4.S-A EXAMINAT:                                      Cu privire la acordarea   primei.
Procop Eugenia,consilier

Cu prilejul sărbătorii profesionale”Ziua autonomiei locale i a lucrătoruluiș
din administra ia publică locală-1 februarie ,20 de ani din momentul întrării înț
vigoare a Cartei Europene a Autonomiei Locale adoptate de Consiliul Europei,
în temeiul art.14 al Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire
la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, Regulamentul
privind plata ajutorului material,premiilor i  suplimentelor de plată la salariuș
persoanelor  care  de in  func ii  de  demnitate  publică,  func ionarilor  publici  iț ț ț ș
personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul  Primăriei s.Coloni aț
se propune de a  acorda  dnei Angela Zaporojan,primar primă   în mărime de un
salariu  lunar de func ie .ț

AU LUAT CUVÎNTUL:                                              Caraman Vera,consilier

De ce nu au fost incluşi şi ceilalţi angajaţi?

Vasile Braghiş,specialist
A  prezentat  explicaţii  referitoare  la  dispoziţia  de  premiere  pentru  toţi
angajaţii,concretizînd că ace tea  se premiază prin dispozi ia  primarului.ș ț



Ghimp Dumitru,consilier
Trebuia de făcut prin decizia consiliului nu prin dispoziţia primarului ,de ce se
ascunde  aceste lucruri.

Foiu Tatiana,consilier
S-a  referit  la  Notificarea  prin  care  a  fost  notificată  dispoziţia  primarului  la
poziţia  1   dn  Angela  Zaporojan,primar,deoarece  conducătorului  I  se  acordă
primă prin decizia consiliului.  

Cu  prilejul  sărbătorii  profesionale”Ziua   autonomiei  locale  i  aș
lucrătorului din administra ia publică locală-1 februarie ,20 de ani din momentulț
întrării în vigoare a Cartei Europene a Autonomiei Locale adoptate de Consiliul
Europei, în temeiul art.14 al Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu
privire  la  condiţiile  de  salarizare  a  personalului  din  unităţile  bugetare”,
Regulamentul  privind  plata  ajutorului  material,premiilor  i  suplimentelor  deș
plată la salariu persoanelor care de in func ii de demnitate publică,func ionarilorț ț ț
publici i personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul  Primărieiș
s.Coloni a,aprobat  prin  decizia  Consiliului  sătesc  nr.  1/5  din  6.03.2017ț
,art.19(3), din  Legea Republicii Moldova  nr.436 –XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloni a , ț
DECIDE:

1.Se  acordă   dnei  Angela  Zaporojan,primar  primă    în  mărime  de  un
salariu  lunar de func ie .ț

2.Contabilitatea  centralizată(contabil  şef   Glijin  Olga) va  asigura
acordarea  primei conform prevederilor prezentei decizii

Au votat: pentru-7 ,împotrivă - 0 , abţinut – 6.
                                                                                                                
Au votat pentru:                             S-au abţinut:
1.Cheptene Ion                                                        1.Caraman Vera                                          
2.Procop Eugenia                                                    2.Ghimp Dumitru
3.Gurulea Zinaida                                                   3.Ababii Mihail
4.Coban Vitalie                                                       4.Foiu Tatiana
5.Foiu Constantin                                                    5. endrea NataliaȘ
6.Scurtu Viorica                                                     6.Ghimpu Lidia
7.Tofan Mariana

5.S-A EXAMINAT:           ”Cu privire la utilizarea toponimicului ”Colonita”
                                               în denumirea siteu-lui”Colonita.eu”
  
Procop Eugenia,consilier
S-a  referit  la utilizarea  toponimicului  ”Colonita”  în  denumirea  siteu-
lui”Colonita.eu”.

AU LUAT CUVÎNTUL:                                       Zaporojan Angela,primar



A prezentat  explicaţii  referitoare  la  folosirea  denumirii  saitului   toponimicul
„colonita”Două saituri „colonita.eu” şi „colonita.md” trebuie să-l obligăm şi să.i
interzicem lui  Ciorbă  Valeriu  de  a  folosi  toponimicul  „colonita”  ,folosească
altceva inclusiv  ciorbă  sau ..

Vasile Braghiş,specialist

A explicat  despre folosirea denumirii „colonita” care de fapt tot consiliul local
ia şi acceptat folosirea denumirii şi tot consiliul are dreptul de ai retrage.

În  conformitate  cu  prevederile  art.14  ale  Legii  nr.436-XVI  din
28.12.2006”Privind administra ia publică locală”,Consiliul sătesc Coloni a,ț ț
DECIDE:

1.Se interzice  dlui Ciorbă Valeriu de a folosi toponimicul ”Colonita” în
denumirea siteu-lui”Colonita.eu”.

Prezenta decizie urmează a fi adusă la cuno tin ă dlui V.Ciorbă i  Moldata.ș ț ș

3.Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia juridică vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU    VOTAT: Pentru  -6 , împotrivă-5,  s-au  abţinut- 2.     

 Au votat pentru:                      S-au abţinut:                           Împotrivă:

1.Cheptene Ion                          1.Chimpu Lidia                     1.Ababii Mihail
2.Coban Vitalie                          2.Gurulea Zinaida                 2.Caraman Vera
3.Foiu Constantin                                                                     3.Foiu Tatiana
4.Procop Eugenia                                                                     4.Ghimp Dumitru
5.Scurtu Viorica                                                                       5.Şendrea Natalia
6.Tofan Mariana

Proiectul de decizie nu a acumulat numărul necesar de voturi şi decizia nu a
fost adoptată.

6.S-A EXAMINAT:           „Cu privire modificarea componen eiț  Comisiei
                                              buget i finan e,economie  i reforme i Comisieiș ț ș ș
                                              juridică pentru problemele umanitare i protec ieș ț
                                              socială a popula iei.ț

Ghimp Dumitru,consilier
A propus de modificat componenţa comisiilor :juridică şi buget şi finanţe.
În componenţa comisiei juridice să  se includă:Lidia Ghimpu şi Caraman Vera;
În componenţa  comisiei buget şi finanţe să  se  includă :Ghimp Dumitru şi
Şendrea Natalia.



AU LUAT CUVÎNTUL:                                       Zaporojan Angela,primar

Despre comisia urbanism,dezvoltare rurală şi susţinerea micului busines despre
comportamentul lui Ghimp Dumitru, deoarece unii membri ai comisiei nu  vin la
edin e din cauza lui ,le sună  să nu vină şi nu are loc şedinţa comisiei.ș ț

Ghimp Dumitru,consilier

Comisiile au vot consultativ,iar consiliu decisiv.
Au fost diferite propuneri pentru fiecare din copmisii.
S-a  propus  ca  comisia  buget  şi  finanţe  să  rămînă  neschimbată  în  aceiaş
componenţă.

Procop Eugenia,consilier

Ghimp Dumitru -2 PL,1 independent - 2 PLDM

Scurtu Viorica,consilier

În  componenţa  comisiei  urbanism  de  inclus  pe  Foiu  Constantin  şi  Tofan
Mariana.

În rezultatul  dicuţiilor şi propunerilor  s-a propus pentru reexaminare.

Au votat pentru-7                                 S-au abţinut.                 Împotrivă:
1.Ababii Mihail                              1.Procop Eugenia               1.Cheptene Ion
2.Caraman Vera                                                                         2.Coban Vitalie
3.Foiu Tatiana                                                                            3.Foiu Constantin
4.Ghimpu Lidia                                                                          4.Scurtu Viorica
5.Gurulea Zinaida                                                                       5.Tofan Mariana
6.Ghimp Dumitru
7.Şendrea Natalia

7.S-A EXAMINAT:                          ”Cu privire la operarea unor modificări în 
                                                               componen a Comisiei Administrative”.ț

Angela Zaporojan,primar 
A prezentat o informaţie referitoare la modificarea  comisiei administrative.Dna
Claudia Oleacu a depus o cerere pentru a fi exclusă din componenţa comisiei
administrative şi de inclus pe Mura Doiniţa.

În  conformitate  cu  prevederile  art.14  ale  Legii  nr.436-XVI  din
28.12.2006”Privind administra ia publică locală”,Consiliul sătesc Coloni a,ț ț
DECIDE:

1.Se modifică componen a Comisiei Administrative după cum urmează:ț

Secretarul responsabil Oleacu Claudia se substituie cu  Mura Doinu a.ț



2.Primarul  (dna  A.  Zaporojan)  şi  comisia  juridică  vor  asigura  controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU    VOTAT: Pentru-0,  împotrivă-2 ,  s-au  abţinut-11.     
 

Au votat pentru:            S-au abţinut:                            Împotrivă:
                                      1Ababii Mihail                        1.Scurtu Viorica
                                      2.Caraman Vera                       2.Tofan Mariana
                                      3.Cheptene Ion
                                      4.Coban Vitalie
                                      5.Foiu Constantin
                                      6.Foiu Tatiana
                                      7.Ghimpu Lidia
                                      8.Gurulea Zinaida
                                      9.Ghimp Dumitru
                                     10.Procop Eugenia
                                     11.Şendrea Natalia

Decizia nu a fost adoptată.

8.S-A EXAMINAT :                    Cu privire la abrogarea deciziei nr.2/8 din 
                                                      15.02.2018„Cu privire la desemnarea
                                                      reprezentantului Consiliului sătesc  Coloni aț
                                                       în instan a de Judecată”.ț

Şendrea Natalia,consilier
A prezentat  o  informaţie  despre  faptul  cum a  votat  decizia  la  şedinţa

precedentă.Copilul bolnav cu temperatura 39-40 grade nici nu şi-a dat seamă
despre ce  merge vorba şi  a  votat  pro,iar  acuma propune  abrogarea  deciziei
privind  desemnarea   reprezentantului  consiliului  sătesc  în  instanţa  de
judecată,deoarece am votat gre it.ș

AU LUAT CUVÎNTUL:                                          Zaporojan Angela,primar

A adresat dnei Natalia Şendrea întrebarea care este  explicaţia,motivul.
A prezentat pentru toţi cei prezenţi cîteva eczemple de loturi  a cui a u fost ,apoi
vîndute cui  şi mai departe vîndute cui şi  terenurile au fost pentru construcţie
necîtînd la faptul că, cele învecinate sunt agrocole.
Nu le place să fie reprezentant Braghiş Vasile ,deoarece  se va afla adevărul.

În  conformitate  cu  prevederile  art.14  ale  Legii  nr.436-XVI  din
28.12.2006”Privind administra ia publică locală”,Consiliul sătesc Coloni a,ț ț
DECIDE:



1. Se abrogă decizia consiliul sătesc Coloni a nr. 2/8 din 15 februarie 2018 ț
„Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului sătesc  Coloni a ț
în instan a de  judecată”.ț

2. Dna  Claudia  Oleacu,  secretar  al  consiliului  va  asigura  controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru  -7,  ab inu i-0  ,împotrivă-6   .ț ț

Au votat pentru:                                Împotrivă:                      S-au abţinut:

1.Ghimpu Lidia                                                    1.Cheptene Ion
2.Caraman Vera                                                    2.Tofan Mariana
3.Ababii Mihail                                                     3.Coban Vitalie
4.Gurulea Zinaida                                                 4.Foiu Constantin
5.Ghimp Dumitru                                                  5.Procop Eugenia
6.Foiu Tatiana                                                       6.Scurtu Viorica  
7. endrea Natalia                                   Ș

9.S-A EXAMINAT :                    ”Cu privire la pagina web oficială a
                                                          satului Coloni a:www.colonita.md”.ț

Caraman Vera,consilier
Pentru a exterpa orice discuţie de felul cine a postat  fără explicaţii.Saitul este
oficial şi să fie plasate :contracte,facturi.Toate documentele prin secretar de plaat
pe sait,toţi banii care se duc pentru contracte.
De  a  ajusta  pagina  web oficială  www.colonita.md   în  strictă  conformitate  cu
cerin ele  Regulamentului  cu  privire  la  paginile  oficiale  ale  autorită ilorț ț
administra iei  publice  în  re eaua  Internet,aprobat   prin  Hotărîrea  Guvernuluiț ț
nr.188 din 3 aprilie 2012.
De a include obligatoriu la  toate postările  de pe pagina web oficială,numele
autorului postării,care poartă răspundere personală pentru con inutul postării.ț
De a terge de pe pagina web oficială ,toate materialele care nu  exprimă pozi iaș ț
oficială a APL Coloni a,pozi ie confirmată prin acte legale înso itoateț ț ț
Primarul Angela Zaporojan,va fi responsabilă de executarea în termen de 30 de
zile  de la data adoptarii  prezentei decizii.

AU LUAT CUVÎNTUL:                                             Baranov Ştefan,locuitor

Aţi scăpat că, comentariile de şters,persoanele cu pseudonime,fără fotografii să
nu  se  accepte  postările  lor,chiar  fărră  fotografie,  dar  cu  documentele
confirmative, dacă vă murdăreşte ,de dat în judecată.
                                                                                      Milicenco Simion,locuitot

S-a adresat mai mulţi ani la rînd cu adresări către consiliu de a i se accepta în
arendă 10 ari  şi nu s-a hotărît nimic,iar acuma a fost înămolit terenul care îi
aparţine.



Angela Zaporojan,primar
Dacă este lege şi se solicită să nu fie defaimări pentru primar.

Având în vedere competen a Consiliului sătesc Coloni a reglementată deț ț
art.14  alin.(3)  din  Legea  nr.436-XVI  din  28.12.2006”Privind  administra iaț
publică locală”,Consiliul sătesc Coloni a,ț
DECIDE:

1.De a ajusta pagina web oficială www.colonita.md   în strictă conformitate
cu  cerin ele  Regulamentului  cu  privire  la  paginile  oficiale  ale  autorită ilorț ț
administra iei  publice  în  re eaua  Internet,aprobat   prin  Hotărîrea  Guvernuluiț ț
nr.188 din 3 aprilie 2012.

2.De  a  include  obligatoriu  la  toate  postările  de  pe  pagina  web
oficială,numele  autorului  postării,care  poartă  răspundere  personală  pentru
con inutul postării.ț

3.De a terge de pe pagina web oficială ,toate materialele care nu  exprimăș
pozi ia oficială a APL Coloni a,pozi ie confirmată prin acte legale înso itoate.ț ț ț ț

4.Primarul Angela Zaporojan,va fi responsabilă de executarea în termen
de 30 de zile  de la data adoptarii  prezentei decizii.

5.Consiliul sătesc Coloni a va asigura controlul îndeplinirii prevederilorț
prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru  -7,  ab inu i-0  ,împotrivă-6   .ț ț

Au votat pentru:                                Împotrivă:                         ab inu i :ț ț

1.Ghimpu Lidia                                                    1.Cheptene Ion                                1. Procop Eugenia
2.Caraman Vera                                                   2.Scurtu Viorica                               2.Tofan Mariana 
3.Ababii Mihail                                                    3.Coban Vitalie
4.Gurulea Zinaida                                                4.Foiu Constantin
5.Ghimp Dumitru                                     
6.Foiu Tatiana                                          
7. endrea Natalia                                   Ș

10.S-A EXAMINAT:                                Cu privire la circuitul documentelor
                                                                         în cadrul Consiliului Sătesc Coloni a.ț

Ghimpu Lidia,consilier
A dat citire  proiectului de decizie.

AU LUAT CUVÎNTUL :                                       Oleacu Claudia,secretar



Proiectul de decizie contravine legislaţiei şi anume:
Legii cu privire la petiţionare,Fişei postului,legii cu privire la datele cu caracter
personal,accesul la informaţie,nomenclatorul dosarelor şi  altele.Atunci cînd  vor
fi angajate persoane  ca :secretar-dactilograf, anticameră  sau specialist în relaţii
cu publicul şi  administrator de sait   poate atunci se vor îndeplini  unele din
punctele din decizie.Nu trebuie de divizat primăria de consiliu.Secretarul nu este
numai al consiliului să înregistreze cererile,petiţiile şi să le  aplice rezoluţii  şi
apoi nu poţi să plasezi  tot pe sait..
Vă  aduc  la  cunoştinţă  că,  decizia  contravine  legislaţiei  şi  nu  o  voi
contrasemna.Am vorbit şi cu reprezentanţii de la Oficiul teritorial  referitor la
legalitatea deciziei.

Angela Zaporojan,primar

Nu poţi să plasez chiar tot ce scriu locuitorii,sunt petiţii pur personale, prin care
se solicită ajutorul sau implicarea primarului,sunt şi date cu caracter personal.

Braghiş Vasile,specialist

S-a  referit  la  legalitatea  proiectului  de  decizie  propus  pentru  adoptare.  Într-
adevăr contravine legislaţiei în vigoare ,mai multor legi.

Pornind de la necesitatea fortificării transparen ei Administra iei Publice Localeț ț
din satul  Coloni a  precum i  a sporirii  nivelului  de  informare a locuitorilor  satuluiț ș
Coloni a,  având în vedere competen a Consiliului Sătesc Coloni a reglementată de art.ț ț ț
14 alin. (3) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administra ia publică locală”,ț
Consiliul  Sătesc Coloni aț

DECIDE:

1. Se obligă secretarul Consiliului Sătesc Coloni a Oleacu Claudia, de a recep iona iț ț ș
înregistra în registrul coresponden ei cu atribuirea numărului i datei de recep ionare,ț ș ț
toate  cererile  adresate  Consiliului  Sătesc  Coloni a,  cu  indicarea  listei  tuturorț
documentelor anexate.  Cererile parvenite de la primăria Coloni a vor fi semnate deț
către  primarul  satului  i  vor  fi  înso ite  obligatoriu  de  nota  informativă  cu  dată  iș ț ș
semnătură.  Nota  informativă  va  con ine  următoarele  rubrici:  descrierea  detaliată  aț
situa iei/problemei, argumentarea cererii adresate consiliului sătesc. ț

2.  Se  obligă  secretarul  Consiliului  Sătesc  Coloni a  Oleacu  Claudia,  de  a  efectuaț
examinarea  formală  a  actelor  recep ionate  i  a  legalită ii  solicitării.  De  a  stabiliț ș ț
prezen a obligatorie a următoarelor acte:ț

a. Cererea către consiliul sătesc

b. Notă informativă, cu dată i semnătură.ș

c. Alte documente relevante (după caz).

În  cazul  lipsei  unui  document  sau a  ilegalită ii  solicitării,  secretarul  consiliului,  înț
termen maxim de 7 zile, va informa în scris semnatarul cererii. Termenul depunerii
actului lipsă este de cel mult 7 zile din ziua informării confirmată prin semnătură.

3. În cazul prezen ei tuturor actelor din p.2 i a legalită ii cererii, secretarul consiliului,ț ș ț
în termen de cel mult  7 zile,  va plasa pe pagina web  www.colonita.md, la rubrica
specială Cereri către Consiliu, tot setul de acte depersonalizate men ionate în p.2, cuț
indicarea expres a datei postării materialelor.



4.  În  termen  de  cel  mult  7  zile  de  la  data  postării  materialelor  pe  pagina  web,
pre edintele comisiei de specialitate este obligat să convoace i să petreacă comisia înș ș
vederea  examinării  chestiunii  respective.  După  examinarea  în  cadrul  comisiei,
pre edintele comisiei transmite secretarului consiliului sătesc sub semnătură, Procesulș
Verbal al edin ei comisiei în care este inclus avizul referitor la cererea respectivă .ș ț

5. Secretarul consiliului, în termen de cel mult 7 zile, va pregăti proiectul de decizie al
consiliului pe chestiunea dată, i o va plasa împreună cu avizul comisiei de specialitateș
pe  pagina  web  www.colonita.md,  la  postarea  anterioară  ce  se  referă  la  chestiunea
respectivă, cu indicarea expres a datei postării materialelor.

6. În termen de cel mult  14 zile de la îndeplinirea cerin elor p. 5, Consiliul Sătescț
Coloni a  este  obligat  să  se  convoace  pentru  examinarea  chestiunilor  respective.  Înț
ordinea de zi a edin ei Consiliului Sătesc Coloni a vor fi incluse doar chestiunile careș ț ț
au îndeplinit cerin ele men ionate în p.1 – p.5 al prezentei decizii.ț ț

7.  Consiliul  sătesc  Coloni a  va  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezenteiț
decizii.

AU VOTAT: Pentru - 7,  împotrivă - 3, s-au  abţinut  - 3. 

Au votat pentru:                    împotrivă:                          s-au ab inut:ț
1.Ababii Mihail                                1.Coban Vitalie                                 1.Cheptene Ion
2.Caraman Verta                              2.Foiu Constantin                               2.Procop Eugenia
3.Foiu Tatiana                                  3.Scurtu Viorica                                 3.Tofan Mariana
4.Ghimpu Lidia                        
5.Gurulea Zinaida
6.Ghimp Dimitru
7. endrea NataliaȘ

11.S-A EXAMINAT:                        Cu privire la desemnarea reprezentan ilorț
                                                           Consiliului sătesc  Coloni a în instan a de ț ț
                                                            judecată.

Ghimp Dumitru,consilier
A propus să fie desemnaţi în calitate de reprezentan i  al Consiliului  sătesc înț
instan a de judecată membrii comisiei juridice: Foiu Constantin, Coban Vitalie,ț
Ghimp Dumitru, Ghimpu Lidia, Caraman Veronica (cu drept de a i angaja unș
avocat).
Nu se ştie despre şedinţele de judecată  pe cazurile:Vasile Moraru  împotriva
consiliului,Vasile Moraru a dat în judecată pe Oleacu Claudia.

Tofan Mariana,consilier
Să meargă dl Braghiş V.şi cu 3 consilieri în instanţă de judecată.

AU LUAT CUVÎNTUL:                                             Angela Zaporojan ,primar

A informat despre  terenurile lui Corneliu Vlad,deoarece se solicit cu dreptul de 
a angaja un avocat.
Informa ia a fost prezentată i în paurt pont.ț ș

Caraman Veronica,consilier



A menţionat despre conttracul cu Midrigan P.avocat achitat cu 6000 lei din 
buget.

Angela Zaporojan.primar
A menţionat despre şedinţele de judecată cîştiogate cu terenul de la MIS.

Baranov Ştefan,locuitor
Care este interesul,cine va reprezenta primăria în instanţa de judecată.

Ghimp Dumitru,consilier

V.Braghiş   va reprezenta primăria în instanţă.
Vasile Braghiş,specialist

În instanţă se cheamă şi primăria şi consiliu.
Primăria va reprezenta –Braghiş V.
Consiliu-2-3 consilieri.

Angela Zaporojan,primar
Ghimp Dumitru  -tu ai interes  cum poţi să reprezinţi consiliul în judecată.

Ababii Mihail,consilier

S-a  referit  la  procesul  de  judecată  cet.Oni cenco  împotriva  primăriei.Despreș
cazul dat a solicitat i explica ii ,cine e domnul de ce a dat primăria în judecatăș ț
i ce legătură are cu casa de cultură din sat.ș

Viorel Ghimp,locuitor
Nu trebuie de făcut diferen ă dintre  primărie i consiliu.ț ș
Referitor  la  casarea  calculatoarelor  la  consiliu nu s-a examinat  notificarea  iș
oficiul s-a adresat în instan a de judecată.ț

Braghi  Vasile,specialistș
Explica ii  pe  marginea  notificării  cu  calculatoarelor,s-a  solicitat   actulț

,procesul-verbal  de casare  i  au fost  prezentate toate documentele,a i  votat  oș ț
decizie legală.Apoi a explicat cazul  Oni cenco,a fost cî tig de cauză la Curteaș ș
de Apel.

Angela Zaporojan,primar
O propunere ,să-l delegăm pe dl Braghi Vasile.ș

Sîrbu Anatolie,locuitor

De adunat tot satul ,locuitorii(alegătorii) la adunarea generală a satului, dar nu
cum  vrea ”băiatul”.

Cheptene Zaharia,locuitor

De  lăsat  chestiunea  pentru  o  altă  edin ă,  cum  au  lăsat  i  chestiunea  cuș ț ș
gunoi tea.ș

Foiu Tatiana,consilier



A ridicat întrebarea referitoare la membrii  de partide PL i PLDM.Membri alș
PLDM Foiu Tatiana,Scurtu Viorica i Gurulea Zinaida.ș
Au urmat replici i discu ii aprinse asupra subiectului ,despre membri de partide.ș ț

Ghimpu Lidia,consilier
A propus pauză de consiliu pînă mar i .ț
Nu a fost acceptată.

De la 02 martie   continuarea edin ei pe 6 martie 2018.Au fost propuneri pe 17ș ț
martie 2018.

În  conformitate  cu  prevederile  art.14(2)  litera”w”,art.19(3)  ale  Legii
nr.436-XVI  din  28.12.2006”Privind  administra ia  publică  locală”,Consiliulț
sătesc Coloni a,ț
DECIDE:

1.Se desemnează în  calitate  de  reprezentan i   al  Consiliului   sătesc  înț
instan a de judecată membrii comisiei juridice: Foiu Constantin, Coban Vitalie,ț
Ghimp Dumitru, Ghimpu Lidia, Caraman Veronica (cu drept de a i angaja unș
avocat).

2.Se  împuternicesc  membrii  comisiei  juridice  de  a  exercita  în  numele
Consiliului sătesc Coloni a toate actele procesuale, dispunând în acest sens deț
toate drepturile acordate de legisla ie inclusiv: ț

- de a renun a total sau par ial la preten iile din ac iune,de a modifica temeiul iț ț ț ț ș
obiectul  ac iunii,de  a  încheia  tranzac ii  de  împăcare,  de  a  ataca  hotărâreaț ț
instan ei  judecătore ti  în  instan ele  ierarhic  superioare  i  de  a  prezenta  titluț ș ț ș
executoriu spre urmărire.

3.Consiliul sătesc Coloni a va asigura controlul îndeplinirii prevederilorț
prezentei decizii.

S-a propus ca chestiunea privind desemnarea reprezentan ilor consiliului sătescț
în instan ă de judecată să fie  trimisă pentru reexaminare în cadrul comisiilor.ț

12.S-A EXAMINAT:                        Cu privire la amenajarea  terenului
                                                             cu numărul cadastral 0149108242
                                                             din str. Ion Vatamanu.
Vasile Braghi ,specialistș

A prezentat  o  informa ie  despre  cererea  înaintată  de  14  cetă eni   dinț ț
sectorul  306  case  prin  care  se  solicită  schimbarea  modului  de  folosin ă  aț
terenului cu numărul cadastral 0149108242  cu suprafa a de 0,279 ha din stradaț
Ion  Vatamanu  din  teren  pentru  construc ie  în  teren  amenajat  .Terenul  va  fiț
amenajat de către locatari va fi un  parc  cu terenuri de joacă pentru ,conform
unei schi e de proiect care a fost anexată la cerere.ț



Avizul comisiei de profil –pozitiv.

Examinînd  cererea unui grup de locuitori din sectorul 306 în conformitate
cu  pct.34  a  Regulamentului  cu  privire  la  modul  de  transmitere,schimbare  a
destina iei i schimb de terenuri aprobat prin   Hotărîrea Guvernului nr.1170 dinț ș
25.10.2016, art,14,19 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind administra iaț
publică locală”,Consiliul sătesc Coloni a,ț
DECIDE:

1.Se acceptă  schimbarea modului  de folosin ă a terenului  cu numărulț
cadastral 0149108242  cu suprafa a de 0,279 ha din strada Ion Vatamanu dinț
teren pentru construc ie în teren amenajat .ț

2.Se acceptă  amenajarea de către locatari pe terenul nominalizat a unui
parc  cu terenuri de joacă conform schi ei de proiect anexată.ț

3.Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business vor
asigura controlul îndeplinirii prevederilor  prezentei  decizii.

Au votat: pentru-  11    ,împotrivă - 0   ,                                    abţinut – 1
Au votat pentru:                      6.Ghimpu Lidia                                              1.Cheptene Ion
1.Ababii Mihail                                          7.Gurulea Zinaida
2.Caraman Vera                                          8.Ghimp Dumitru
3. Coban Vitalie                                         9.Procop Eugenia
4. Foiu Tatiana                                          10.Scurtu Viorica
5.Foiu Constantin                                      11. endrea NataliaȘ

Consilierul Tofan Mariana a părăsit edin a.ș ț

13.S-A EXAMINAT:              Cu privire la cerereea cet.Vozian Mihail privind 
                                                  modificarea planului geometric i vînzarea-ș
                                                  cumpărarea surplusului de teren.

Vasile Braghi ,specialistș
S-a adresat cet.Vozian Mihail M cuo cerere prin care solicită modificarea

planului  geometric  a  sectorului  de  teren  cu  numărul  cadastral  0149109127
,conform planului geometric recep ionat de OCT Chi inău la 09.06.2017 i esteț ș ș
de acord ca, surplusul de teren de 0,0070 ha să-l cumpere la pre ul conformț
borderoului de calcul la suma de 9043 lei.(Nouă mii  patruzeci i trei lei).ș

AU LUAT CUVÎNTUL:                                 Gurulea Zinaida,consilier        

Cî i metri patra i se primesc conform planului geometric.?  -  69 m.p.ț ț



Examinînd cererea cet.Vozian Mihail Macar, planul geometric a sectorului
de teren cu numărul cadastral 0149109127, planul de încadrare, în conformitate
cu  art.18  al  Legii  cadastrului  bunurilor  imobile  nr.1543  din  25.02.1998,
art.14(2), art.19(3) din  Legea Republicii Moldova  nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloni a , ț
DECIDE:

1.Se  acceptă  modificarea  planului  geometric  a  sectorului  de  teren  cu
numărul   cadastral  0149109127  ,conform  planului  geometric  recep ionat  deț
OCT Chi ină la 09.06.2017.ș

2.Se acceptă vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de 0,0070 ha la
pre ul conform borderoului de calcul la suma de 9043 lei.(Nouă mii  patruzeci iț ș
trei lei)

3.Primarul dna Angela Zaporojan iComisia urbanism, dezvoltare rurală şiș
susţinerea  micului  business  vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor
prezentei  decizii.
Au votat: pentru- 12    ,împotrivă -   0 , abţinut-0.

Au votat pentru:                                6.Ghimpu Lidia                        
1.Ababii Mihail                                                        7.Gurulea Zinaida
2.Caraman Vera                                                       8.Ghimp Dumitru
3. Coban Vitalie                                                       9.Procop Eugenia
4. Foiu Tatiana                                                        10.Scurtu Viorica
5.Foiu Constantin                                                    11. endrea NataliaȘ
                                                                                 12.Cheptene Ion

Consilierul Tofan Mariana a părăsit edin a.ș ț

14.S-A EXAMINAT:                    Cu privire la cererea cet.Biriuc  Nocolai
                                                        privind schimbul  de teren.

Vasile Braghi ,specialistș

Cetă eanul  Biriuc  Nicolae  a  procurat  un  teren  pentru  construc ie   dinț ț
sectorul de 87 loturi .Apoi au mai procurat  i alte rude de ale sale .Ca să fie maiș
aproape de rude,   solicită   schimbul  terenului procurat  cu unul proprietate a
administra iei  publice  local.Legea  nr.ț 436-XVI  din  28.12.2006  ”Privind
administra ia publică locală”,prevede schimbul de loturi  conform evaluării.Auț
fost efectuate evaluările la ambele loturti i lotul  proprietate  a cet.Biriuc N. eș
pu in mai mare  cu vre-o 600 lei mai scump dar   proprietarul este de accord iț ș
nu solicită diferen a.ț
Nota informativă se anexează.

Examinînd cererea cet.Biriuc Nicolai,rapoartele de evaluare a terenurilor
cu  numerele  cadastrale  0149113233  i  0149113152  în  conformitate  cuș
art.77,14,19(3) ale  Legii  nr.436-XVI   din  28.12.2006”Privind  administra iaț
publică locală” Consiliul sătesc Coloni a,ț
DECIDE:



1.Se acceptă schimbul terenului cu numărul 0149111233 cu suprafa a de 0,0617ț
ha, la volarea conform rapoartelor de evaluare .
Proprietate a cet.Biriuc Nicolae cu terenul cu numărul cadastral 0149113153 cu
suprafa a de 0,0626 ha din domeniul privat a s.Coloni a la  valoarea conformț ț
rapoartelor de evaluare.

2.Beneficiarul Buriuc Nicolae  va suporta toate cheltuielile legate de perfectarea
contractului de schimb.

3.Primarul  dna  Angela  Zaporojan  i  comisia  urbanism,dezvoltare  rurală  iș ș
sus inerea  micului  business  vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilorț
prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-6,  ab inu i-6  ,împotrivă-0    .ț ț

Au votat pentru:                                         S-au ab inut:ț

1.Cheăptene  Ion                                        1.Ababii Mihail
2.Foiu Constantin                                      2.Caraman Vera
3.Coban Vitalie                                         3. Ghimpu Lidia
4.Foiu Tatiana                                           4.Gurulea Zinaida
5.Procop Eugenia                                      5.Ghimp Dumitru
6.Scurtu Viorica                                        6. endrea NataliaȘ

Consilierul Tofan Mariana a părăsit edin a.ș ț

Proiectul de decizie nu a acumulat numărul necesar de voturi şi decizia nu a
fost adoptată.
Deoarece eate paritate de voturi urmează a fi examinat la edin a următoare.ș ț

15.S-A EXAMINAT:              Cu privire la aprobarea rezultatelor licita iei ț
                                                  din 14.02.2018 privind  vînzarea-cumpărarea
                                                  unor terenuri proprietate APL.

Vasile Braghi ,specialistș

A prezentat  o  informa ie  despre  petrecerea  licita iei  cu  strigare.La  14ț ț
februarie 2018 a avut loc licita ia cu strigare pentru vînzarea-cumpărarea lotuilorț
pentru construc ie  din cele 87 de loturi.Au fost depuse două cereri de participareț
la  licita ie.S-a  vîndut   două  loturi.  Lotul  cu  suprafa a  de  0,0626  ha,  numărț ț
cadastral 0149113154 a fost adjudecat de către Dorojneac Vitalie la pre ul deț
89 100 lei i lotul cu suprafa a de 0,0625 ha, număr cadastral 0149113155 a fostș ț
adjudecat de către Harea Viorica la pre ul de  89ț  100 lei



În  temeiul  prevederilor  Legii  Republicii  Moldova   nr.436-XVI  din
28.12.2006”Privind  administra ia  publică  locală”,art.19(3),art.77(5)ț  Consiliul
sătesc Coloni a,ț
DECIDE:
1.Se  aprobă   Procesul-verbal  nr.1  din  14.02.2018”Cu  privire  la  rezultatele
licita iei pentru vînzarea-cumpărarea terenului pentru construc ii  din intravilan,ț ț
cu  suprafa a  de  0,0626  ha,  număr  cadastral  0149113154,  s.Coloni a,ț ț
mun.Chi inău,  adjudecat  de către  Dorojneac  Vitalie,  la  pre ul  de   89ș ț  100 lei
(optzeci i unu  mii una sută lei).ș

2.Se aprobă  Procesul-verbal nr.2 din 14.02.2018”Cu privire la rezultatele
licita iei pentru vînzarea-cumpărarea terenului pentru construc ii  din intravilan,ț ț
cu  suprafa a  de  0,0625  ha,  număr  cadastral  0149113155,  s.Coloni a,ț ț
mun.Chi inău, adjudecat de către Harea Viorica , la pre ul de  89ș ț  100 lei(optzeci
i unu  mii una sută lei).ș

3.Primăria  (primar  dna  Angela  zaporojan)  va  încheia  contractul  de
vînzare-cumpărare  al terenurilor nominalizate în conformitate cu legisla ia înț
vigoare.

4.Primarul dna Angela Zaporojan i comisia urbanism,dezvoltare rurală iș ș
sus inerea  micului  business  vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilorț
prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-7 ,  ab inu i-5 ,împotrivă-0   .ț ț

Au votat pentru:                   Ab inu i:ț ț

1.Cheptene Ion                                     1.Ababii Mihail
2.Coban Vitalie                                    2.Caraman Vera
3.Foiu Constantin                                 3.Gurulea Zinaida
4.Foiu Tatiana                                      4.Ghimp Dumitru
5.Ghimpu Lidia                                    5. endrea NataliaȘ
6.Procop Eugenia
7.Svurtu Viorica

Dna Angela Zaporojan a przentat o notă informativă referitoare  la rezultatele
controlului  efectuate la capitolul achizi ii publice.ț

Angela Sîrbu, locuitoare s-a expus asupra activită ii consiliului (consilierilor).ț
Pentru fiecare edin ă  se achită cite trei  sute lei.Dori i transparen ă să fie totulș ț ț ț
transparent.Cîte edin e au fost ,chite chestiuni s-au examinat i s-au adoptatș ț ș
decizii în folosul comunită ii,cite decizii au fost votate apoi la următorul consiliuț
abrogate,să fie plasat pe sait i cî i bani a i primit pentru eduin e .Sunt consilieriș ț ț ș ț
care  nu  achită  nimic  pentru  evacuarea  gunoiului  ,dar  cît  tupeu  să  ave i  săț
distribui i banii achita i de locuitori,dacă voi nu achita i.Dacă nu se dore te să seț ț ț ș
vîndă teren în stînga i în dreapta de ce chestiunea cu nr.15 a fost exclusă dinș
ordinea de zi.
Se examinează i se   votează  numai ce doresc unii .ș



Dl Vasluian  Ghenadie, proprietar al unui teren s-a adresat  către pre edinteleș
edin ei cu întrebarea de ce nu s-a examinat chestiunea cu nr.15 din ordinea deș ț

zi.
Cu privire la Notificarea  Oficiului teritorial Chi inău al Cancelariei de Statș
privind reexaminarea i abrogarea Deciziei nr. 1/6 din 12.01.2018”Cu privire laș
excluderea terenurilor agricole(cotele de teren echivalent conform art.12 CF
RM )din intravilanul satului Coloni a ” i cerrea prealabilă   a unui grup deț ș
de inători de terenuri privind anularea Deciziei   consiliului sătesc nr.1/6 dinț
12.01.2018”Cu  privire  la  excluderea  terenurilor  agricole(cotele  de  teren
echivalent conform art.12 CF RM) din intravilanul satului Coloni a.”ț
Pre edintele edin ei dna Procop Eugenia a explicat că,a fost exclusă din ordineaș ș ț
de zi la solicitarea consilierilor liberali.
A urmat un schimb de replici dure între Ghimp Dumitru i Vasluian Ghenadieș
care s-a transformat în bătaie, la care ulterior s-a implicat i Ghimp Viorel i uniiș ș
consilieri i cetă eni din sală prezen i  la edin ă.ș ț ț ș ț
Cu ajutorul reprezentan ilor poli iei care se aflau în sală, conflictul a fost aplanatț ț

  

Pre edintele edin ei                                         Procop Eugeniaș ș ț

Secretar al  consiliului                                       Claudia Oleacu



Anexă
la  Procesul –verbal  nr.4

din 02.03.2018

L I S T A 
consilierilor prezenţi la  şedinţa  Consiliului  local 

din 02.03.2018

1Ababii         Mihail      
2.Caraman    Vera   
3.Ghimpu      Lidia
4.Ghimp        Dumitru
5.Gurulea      Zinaida
6.Foiu           Tatiana
7. endrea      NataliaȘ
8.Coban       Vitalie
9.Foiu           Constantin
10.Procop     Eugenia
11.Scurtu     Viorica
12.Cheptene Ion
13.Tofan      Mariana

                   

               Secretar  al consiliului                                       Claudia Oleacu



Anexa 
La Procesul-verbal nr.4

Din 02.03.2018

LISTA 
cetă enilor care au fost prezen i la edin a consiliului din 02.03.2018.ț ț ș ț

1.Ababii Ludmila
2.Ababii Octavian
3.Ababii Pavel
4.Andrei Ecaterina
5.Andrei Valentina
6.Be liu Veaceslavș
7.Bîzgu Efrosinia
8.Bîzgu Pavel
9.Bogos Gheorghe
10.Bruma Vasile
11.Cantaragiu Ion
12.Caraman Ana
13.Cheltuitor Vladimir
14.Ciolacu Tatiana
15.Dosca Nina 
16.Dosca Vasile
17.Fargu a Alexandruț
18.Foiu Andrei 
19.Foiu Veronica
20.Ganea Pavel
21.Garama Veronica
22.Gheorghi a Elenaț
23.Ghimp Viorel
24.Ghimp Ion
25.Graur Irina
26.Luchian Ana
27.Luchian Nicolai
28.Mazîl Iurie
29.Milicenco Angela
30.Milicenco Smion
31.Morgun Veronica
32.Mura Doini aț
33.Negura Andrian
34.Negura Cristea
35.Proca Victor
36.Procop Vasile
37.Rî oi Vitalieț
38.Sava Valentina
39.Sîrbu Anatolii
40.Sîrbu Angela



41.Soltan Marcel
42.Soltan Nadejda
43.Stadni caia Mariaț
44.Tabacari  Tamara

45.Tăbăcaru Ecaterina
46.Tabacari Simion
47. ureac ElenaȚ
48.Umane  Ilieț
49.Umane  Mihai ț
50.Umane  Raisaț
51.Ursu Ruslan
52.Vorotneac Petru
53.Vasluian Ghenadie


