
Claudia Oleacu Secretar al Consiliului 

Presedintele al sedintei 
Contrasemnat : 

AU VOTAT: Pentru - 9 , impotriva - 0 , s-au abtinut - 0 

3. Primarul (dna A. Zaporojan) ~i Comisia buget.finante, economie ~i reforme 
vor asigura controlul lndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

2. Contabilitatea centralizata ( contabil-sef Glijin Olga) va efectua modificarile 
respective ill bugetul s. Colonita pentru anul 2014, conform prevederilor 
prezentei decizii. 

- 

in temeiul art.14(2) liter ,,n", art.19(4), art.81 al Legii Republicii Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administratia publica locala", art.27 din Legea 
Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finantele publice locale", 
in legatura cu operarea unor modificari in partea de cheltuieli a bugetului local 
pentru anul 2014, Consiliul satesc Colonita 
DECIDE: 

1. A efectua operarea de modificari in bugetul satesc Colonita pentru anul 
2014, pentru necesitatile institutiilor, conform anexei nr.1. 

"Cu privire la operarea unor modificari 
in partea de cheltuieli a bugetului satesc 
pentru anul 2014 " 

DECIZIE nr. 4/1 
din 24 iunie 2014 

PECilY6JJJIKAMOJI,JJ;OBA 
KOJIO~ CEJILCKHH COBET 

MYHHII;U.IIllH KHIDHH3Y 
HPHM3PHJI 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICIPIUL CHl~INAU 
PRJMARJA 



Glijin Olga 

Claudia Oleacu Secretar al Consiliului { &r 
Contabil - sef Jl / . ,, / 

Lfl}t/t ~ ~< f;r 
" 

- 

Denumirea institutiei articolul Suma lei/ Luna Suma lei/ Luna . 
pub lice 

0802089 Casa de 113.04 -9000.00 lei/ iunie 
Cultura 

0102015- 113.04 +4000.00 lei/iunie 
Autoritatea Achitarea datoriei 
Executiva catre SA "Termocom" 
1502179- 131.05 +5000.00 lei/iunie 

Gospodaria pentru achitarea 
" Comunala datoriei fata de IMREI 

"Lumteh" 
Total x -9000.00 lei +9000.00 lei 

Mijloace bugetare 

Anexa nr. 1 
la Decizia Consiliului satesc Colonita 

nr.4/1din24.06.2014 

--- 



Claudia Oleacu 

Presedintele sedintei 
Contrasemnat. 
Secretar al Consiliului 

AU VOTAT: Pentru -8 , impotriva -0 , s-au abtinur-I 

1. Se abroga decizia nr.3/5 din 23 mai 2014"Cu privire la rectificarea bugetului 
Primariei s.Colonita pe anul 2014". 

2. Se rectifica partea de cheltuieli a bugetului s. Colonita, in suma de 608,0 mii lei 
conform anexei nr. l la prezenta decizie. 

3. Se stabileste sursa de finantare a cheltuielilor, in suma de 608,0 mii lei( grupa 
principala 29.08) conform anexei nr.2 la prezenta decizie. 

4. Contabilitatea centralizata ( contabil-sef Glijin 0) va efectua modificarile de 
rigoare in bugetul s. Colonita pe anul 2014 ,conform prevederilor prezentei 
decizii. 

5. Primarul (dna Zaporojan Angela) si Comisia Buget, Finante, Economie ~1 
Refonne vor asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

A vind in vedere supraveniturile formate de la acumularile suplimentare din 
vinzarea terenurilor proprietate publica al UAT se modifica bugetul s. Colonita pe 
anul 2014, in conformitate cu decizia Consiliului s. Colonita nr. 1/1 din 22.01.2014 
"Privind aprobarea bugetului s. Colonita pentru anul 2014", in temeiul art.27 (2) 
din Legea Republicii Moldova nr.397-:XV din 16.10.2003 "Privind finantele 
publice locale", art.14(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
"Privind administratia publica locala" Consiliul s. Colonita 

DECIDE: 

Cu privire la rectificarea bugetului 
Primdriei s. Colonita pe anul 2014 

DECIZIE nr 4/2 
din 24 iunie 2014 

PECIIYl)JlllKA MO.Jl)J.OBA 
KOJiommiam CEJILCKHH COBET 

MYllllI(HIIH.il KlllIIHH3Y 
llPHM3PHH 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SA TESC COLONI'f A 

MUNICIPIUL CHJ~INAU 
PRIMARIA 



Glijin Olga Contabil - sef 

Claudia Oleacu Secretar al Consiliului 

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 

Rectificarea sursei de finantare r: 

Po mind 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. Colonita pe anul 
2014" se opereaza urmatoarele modificari: 

Anexa nr.2 
la Decizia Consiliului satesc Colonita 

nr. 4/2 din 24.06.2014 ......., 

Glijin Olga Contabil - sef 

Claudia Oleacu Secretar al Consiliului 

Nr. Grupa Denumirea Art. Alin Suma 
d/o 2rupei/articolului/aliniatului 

1. 15.02.179 Gospodaria Comunala 
+608,00 

Amenajarea teritoriului (Achitarea celei 131 05 +200,0 
de-a doua transa pentru Planul Urbanistic) 

lnvestitii capitale contributia 241 05 +408,0 
conf.contr.nrl/3349-4383 din 07.04.2014 

Total 
+608,00 

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 

Anexanr.l 
la Decizia Consiliului satesc Colonita 

nr. 4/2 din 24.06.014 



Claudia Oleacu 
Contrasemnat : 
Secretar al Consiliului 

AU VOTAT: Pentru -8, impotriva- 0, s-au abtinut -1 . 

/. 
Presedintele al sedintei ~~ Anna Caraman 

2. Primarul (dna A. Zaporojan) si comisia buget, finante, economie ~1 reforme 
vor asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

- Se substituie sintagma "grupa 1502179" cu sintagma "1201190" 
- Se substiituie cifra ,,4 506 222.00 lei" cu cifra ,,4 526 202.00 lei" 

1. Se rectifica Decizia Consiliului satesc Colonita nr.3/4 din 23.05.2014 "Cu 
privire la modificari la bugetul s. Colonita pentru anul 2014 in partea de 
venituri si cheltuieli", dupa cum urmeaza: 

in temeiul art.14(2) liter ,,n", art.19(4), art.81 al Legii Republicii Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administratia publica locala", art.27 din Legea 
Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finantele publice locale", 
in legatura cu operarea de modificari decizia nr.3/4 din 23.05.2014 ,,Cu privire 
la modificari la bugetul s. Colonita pentru anul 2014 in partea de venituri si 
cheltuieli: , Consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

"Cu privire la operarea de rectificdri 
in decizia nr.314 din 23.05.2014 
"Cu privire la modificari la bugetul 
s. Colonita pentru anul 2014 
in partea de venituri ~i cheltuieli ". 

DECIZIE nr. 4/3 
din 24 iunie 2014 

PECIIYl>JIHKAMOJI):(OBA 
KOJIOH.HII,K11H CEJILCKHH COBET 

MYlllil(HIIIIfl KHIDIIH3Y 
IIPHM3PHH 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONq A 

MUNICIPIUL CIDSINAU 
pRlMARJA 



Claudia Oleacu 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului 

AU VOTAT: Pentru -9, impotriva -0, s-au abtinut -0. 

Presedintele sedintei ~~...</Anna Caraman 

4. Primarul (dna Zaporojan Angela) si Comisia Buget, Finante, Economie §i 
Reforme vor asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

3. Contabilitatea centralizata (contabil-sef Glijin Olga) va efectua modificarile 
respective in bugetul s. Colonita pe anul 2014, conform prevederilor prezentei 
decizii. 

2. Se acorda ajutor material in suma 600.00 lei din contul rnijloacelor Fondului 
de Rezerva cetatenilor satului Colonita.Ianexa nr.2) 

1. Se accepta efectuarea modificarilor in bugetul s.Colonita la grupa 2003213 
art.113 .45-fondul de rezerva conform anexei nr.1. 

Actionind in temeiul art.14(2) liter ,,n", art.81 al Legii Republicii Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administratia publica locala", art.18 §i 27 din 
Legea Republicii Moldova nr.397-:XV din 16.10.2003 "Privind finantele publice 
locale", cererile cet. Sava Valentina §i Burca Efimia pentru procurarea 
medicamentelor, Consiliul satesc Colonita, 
DECIDE: 

"Cu privire la acordarea ajutorului 
material cetatenilor s. Colonita" 

DECIZIE or 4/4 
din 24 iunie 2014 

PECIIY6JIBKA MOJI)J;OBA 
KOJIOHHl.J,KHH CEJILCKHR COBET 

MYHHIJ,llIIUii KIIIllHH3Y 
HPHM3PHH 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICIPIUL cm~INAU 
PRIMARIA 



Glijin Olga Contabil - sef 

Oleacu Claudia Secretar al Consiliului 

Nr. Numele, prenumele Suma 
1 Sava Valentina 300.00 lei 
2 Burca Efimia 300.00 lei 

Total 600,00 lei 

Anexa nr.2 
la Decizia ConsiliuJui satesc Colonita 

nr. 4/4 din 24.06.2014 

Glijin Olga Contabil- sef 

Oleacu Claudia Secretar al Consiliului 

- 

Denumitrea Articol.aliniat j Luna/Suma lei Luna/suma lei 
institutiei publice 
Activitati si 113.45 -600 .00/iulie 
servicii neatribuite 
la alte grupuri 
principale 
(2003213) 
Asigurarea §i 135.21 +600.00/iulie 
asistenta socials 
(1011131) I 
Total -600.00 +600.00 

-, 

Anexa nr.1 
la Decizia Consiliului satesc Colonita 

nr.4/4 din 24.062014 



Claudia Oleacu 
Contrasemnat : 
Secretar al Consiliului 

Presedintele al sedintei 

AU VOTAT: Pentru - 9, impotriva - 0, s-au abtinut - 0. 

2. Primarul (dna A. Zaporojan) ~i comisia buget, finante, economie ~i 
reforme vor asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii 

in temeiul art.14(2) litera ,,n", art.19( 4 ), art.81 al Legii Republicii Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind adrninistratia publica locala", art.27 din Legea 
Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finantele publice locale", 
ill legatura cu repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la 
01.01.2014 pentru a acoperi cheltuielile necesare institutiilor publice pentru anul 
2014, Consiliul satesc Colonita, 

DECIDE: 

1. Se indreapta mijloacele financiare din soldul disponibil Centrului de Sanatate 
al s. Colonita in suma de 11 500,00 lei, 0905220, art.132.12. 

Cu prtvire la operarea unor modificdri 
in partea de cheltuieli a bugetului satesc 
pentru anul 2014 din mijloacele soldului dis 
pnibil. 

DECIZIE or. 4/6 
Din 24 iunie 2014 

PECIIYJ>JIUKAMOJI,l],OBA 
KOJIOHHlJ;IGIH CEJILCKHif COBET 

MYHHIJ;HimH KHIIIHH3Y 
HPHM3PHR 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICIPIUL cm~INAU 
PR/MARIA 



Claudia Oleacu 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului 

Presedintele sedintei ~Anna Caraman 

AU VOTAT: Pentru-9, impotriva -0, s-au abtinut - 0. 

2. Primarul d-na Zaporojan A. ~i Comisia urbanism, dezvoltare rurala si 
sustinerea micului business vor asigura controlul indeplinirii prevederilor 
prezentei decizii. 

1. Se accepta cererea cet. Ghimp Ion privind constructia unor incaperi pentru 
· cresterea fazanilor usor demontabile pe terenul detinut in arenda cu 
nr.cadastral 0149203345, cu suprafata de 2,5791 ha, mod de folosinta 
agricol, pe perioada termenului de arenda. 

Avind in vedere cererea cet.Ghimp Ion privind constructia unor incaperi 
usor demontabile pentru cresterea fazanilor pe terenul cu nr.cadastral 0149203345, 
in conformitate cu pct.39 al ,,Regulamentului cu privire la modul de atribuire, 
modificare a destinatiei ~i schimbului terenului" aprobat prin HG nr.1451 din 
24.12.2007, in temeiul art.14, 19(3) al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI 
din 28.12.2006 "Privind administratia publica locals" , Consiliul s. Colonita 
DECIDE: 

Cu privire la cerera cet. Ghimp Ion 
privind constructia unor incdperi 
pentru cresterea fazanilor pe terenul 
cu nr.cadastral 0149203345 detinut 
in arendd. 

DECIZIE Nr.417 
Din 24 iunie 2014 

PECllY6JilIKA MOJI,Ll:OBA 
KOJIOimII;Kl:IH CEJILCKHH COBET 

MY1Illil;IffiHi xanraasv 
IIPHM3PHJI 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICJPIUL CHISINAU 
PRIMARIA 



~ AnnaCaraman .-- 
~ Claudia Oleacu 

Presedintele sedintei 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului 

AU VOT AT: Pentru -9 , impotriva - 0 , s-au abtinut -0 

2.Primarul d-na Zaporojan A. ~i Comisia ubanism, dzvoltare rurala si 
sustinerea micului business vor asigura controlul indeplinirii prevederilor 
prezentei decizii. 

I .Se respinge ca neintemeiata si depusa tardiv cererea cet.Ghimp Viorel 
privind abrogarea deciziei Consiliului satesc nr.2/3 din 16.03.2011. 

Examinind cererea prealabila a cet.Ghimp Viorel privind abrogarea deciziei 
Consiliului satesc Colonita nr.2/3 din 16.03.2011 "Cu privire la aprobarea 
modului ~i marimii cotei - valorice in bunurile agricole imobile atribuite la 
privatizare" ,ln conformitate cu art.15 al Legii contenciosului admininistrativ 
nr.793 din 10.02.2000, , in temeiul art.14, 19(3) al Legii Republicii Moldova nr 
436-XVI din 28.12.2006 "Privind administratia publica locala" , Consiliul s. 
Colonita 
DECIDE: 

Cu privire la cererea prealabila a cet. 
Ghimp Viorel privind abrogarea deciziei 
Consiliului sdtesc nr.213din16.03.2011. 

DECIZIE Nr.4/8 
Din 24 iunie 2014 

PECilYEJIIIKAMO.JI,Z:t;OBA 
KOJIOmn:urnJI CE.JlbCKJIH COBET 

MYHliIJ.HllH}I KlIIIIIIH3Y 
HPHM3PHH 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIDL SATESC COLO.~I'f A 

MUNICIPIUL CID$1NAU 
PRIMARIA 



Claudia Oleacu 

Presedintele sedintei 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului 

AU .VOTAT: Pentru -9, impotriva -0, s-au abtinut - 0 

4.Primarul d-na Zaporojan A. si Comisia juridica, pentru problemele 
umanitare si protectie sociala a populatiei ,Comisia urbanism, dezvoltare rurala ~i 
sustinerea micului business si Comisia buget, finante, economie ~i reforme vor 
asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

cu Planul Urbanistic General al localitatii. 

3 .Se recomanda proprietarilor terenurilor mentionate in prezenta decizie 
asocierea in structuri economice pentru elaborarea in comun acord cu 
Administratia Publica Locala a Planurilor Urbanistice in Detaliu in conformitate • 

2.Se aproba planurile urbanistice in detaliu pentru terenurile din sectoarele 
cadastrale 0149206 cu suprafata 36,4 ha si terenurile din sectorul cadastral 
0148208 cu suprafata de 12,3 ha. 

Analizind documentatia de proiect prezentata de catre 
IMP"Chi~inauproiect",in 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 administratia publics locala'tsi deciziei Consiliului satesc Colonita 
nr.8/3 din 23.12.2013"Cu privire la aprobarea proiectului Planului de amenajare a 
teritoriului si conceptul Planului Urbanistic al s.Colonita (prima etapa) , Consiliul 
s. Colonita, 
DECIDE: 

I .Se aproba Planul Urbanistic General a s.Colonita cu introducerea in 
intravilanul satului terenurile din sectoarele cu numerele cadastrale : 0149206; 
0149207;0148208; 0148105; 0149102 cu suprafata totala 167,4 ha. 

Cu privire la aprobarea Planului 
Urbanisric General al s. Colonita . 

DECIZIE Nr.4/9 
Din 24 iunie 2014 

PECIIYEJIHKAMOJl,[(OBA 
KOJIOHHl.lJGlH CEJll>CKHH COBET MYH1II(HIIHit KmIIHH3Y 

llPHM3PHJl 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLONITA 

MUNICIPIUL cm~INAU. 
PR/MARIA 


