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CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA
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D  E C I Z I E   Nr. 8/1
Din 04 august    2011

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier
a dnei Angela Zaporojan şi declararea vacantă
a mandatului de consilier din partea PLDM.

În  legătură cu validarea mandatului de primar a dnei  Zaporojan
Angela,pornind de la incompatibilitatea funcţiei de primar şi consilier, avînd în
vedere declaraţiile dnei Zaporojan Angela şi Luchian Igor ,în temeiul  art.7(1) liter
„d” al Legii nr. 768-XiV din 02.02.2000    privind statutul alesului  local,art.24
alin.1 liter „ b”,art.19(3) al Legii nr 436-XVI din 28.12.2006 Privind administraţia
publică locală , Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:

1.În legătură cu incompatibilitatea de funcţii se ridică mandatul  de consilier
în Consiliul sătesc Coloniţa deţinut de dna Zaporojan Angela.

2.A declara vacant mandatul de consilier în Consiliul sătesc din partea
PLDM   deţinut  de Zaporojan Angela.

3.A solicita  Comisiei Electorale Centrale atribuirea mandatului vacant de
consilier consilierului supleant din partea PLDM – Luchian Igor.

4.Secretarul Consiliului sătesc dna Oleacu C. va remite prezenta decizie
Comisiei  Electorale Centrale pentru informare.

5.Comisia juridică pentru problemele umanitare şi protecţie socială a
populaţiei va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 9 , împotrivă -0 , abţinut - 0 .

Preşedentele şedinţei Ursu Grigore
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu  Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 8/2

Din 04 august    2011

Cu  privire  la  repartizarea miloacelor
financiare din vinzarea terenului
proprietate APL  “

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 necesităţile instituţiilor publice în partea
de cheltuieli ,Consiliul local Coloniţa
DECIDE:
1.Se  rectifică  partea  de  cheltuieli  a  bugetului  s. Coloniţa  pe  anul  2011  în
sumă de 300,0 mii lei ,conform  anexei nr.1 la prezenta decizie .

2.Se stabileşte sursa de  finanţare a cheltuielilor, mijloacele obţinute  de la vînzarea
terenurilor proprietate publică  a UTA în sumă de 300,0 mii lei ,grupa principală
29.08,conform anexei  nr.2  la prezenta decizie.

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef Toaca L.)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2011, conform  prevederilor  prezentei
Decizii.

3.  Primarul (dna A.Zaporojan)  şi  comisia  buget, finanţe,  economie  şi  reforme
vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT:
Pentru - 6  ,  împotrivă - 0  ,  s-au  abţinut - 3

Preşedintele  al  şedinţei Ursu Grigore

Contrasemnat
Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu



Anexa
                                                                                                             la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

                                                           nr.8/2_   din 04.08.  2011

Grupa Articol,

Alineat

Suma
( mii
lei)

Destinaţia

000,00 300.0
113.45 20.0 Lucrări de geologie a Parcului Memorial din str.Ştefan

cel Mare
271.09 180.0 Pentru proiectarea sistemului de canalizare şi apeduct

pe str.Teilor,Ion Vatamanu,Lidia Istrati,Mioriţa,Matei
Basarab,Calea Basarabiei,Doina şi Ion Aldea –
Teodorovici,Ciprian Porumbescu,Livezilor,Fîntîna lui
Radu,Valea Raiului , Petru Rareş.

1502179
Gospodăria
comunală

271.09 100.0 Pentru proiectarea sistemului de canalizare şi apeduct
pe str. Răsăritului, Vasile Lupu,Valea Ungurului.

Anexa
                                                                                                             la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

                                                                                                            nr._8/2_   din 04.08.  2011

Rectificarea sursei de finanţare

Pornind de la indicii  sursei de  finanţare a cheltuielilor bugetului s.Coloniţa
pe anul 2011 , aprobat prin Decizia  Consiliului local Coloniţa  nr.7/1  din 07
decembrie 2010  cu privire la aprobarea bugetului  s.Coloniţa pentru anul 2011 “ şi
rectificat prin anexa nr.1 la Decizia Consiliului local s.Coloniţa  nr.8/2 din 04
august  2011   se operează următoarea modificare:

În  poziţia grupa  29.08”Mijloace din vînzarea terenurilor proprietate publică
a UTA – cifrele “150000” se substituie cu cifrele “ 1438500” + “ 1288500”.

Secretar al Consiliului                                    C.Oleacu

Contabil şef                                                     Toaca L.
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D  E C I Z I E   Nr. _8/3

Din 04 august    2011

“Cu    privire   la scutirea  de  plată
 pentru  întreţinerea  copilului  la  grădiniţa

În  temeiul  art 14, 19, 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”,   avînd
în vedere cererea din partea cetăţencei  Percic Oxana,   Consiliul local Coloniţa
DECIDE:
1. Se scuteste cetăţeanca  Percic Oxana  de plata pentru întreţinerea copilului la

grădiniţă  pe lunile octombrie , noiembrie , decembrie ale  anului 2011
conform anexei nr.1.

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef Toaca L.)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2011 , conform  prevederilor
prezentei  Decizii.

3. Primarul (d-na A.Zaporojan)  şi  comisia  Buget ,Finanţe, Economie  şi
Reforme    vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei
decizii.

AU    VOTAT:  Pentru - 9  ,  împotrivă -  0  ,  s-au  abţinut - 0

Preşedintele  al  şedinţei                                      Ursu  Grigore

Contrasemnat :
Secretar al  Consiliului                           Claudia  Oleacu



 Anexa nr.1
                                                  la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

                          nr8/3   din 04.08.11

Nr. Numele, Prenumele copilului Anul naşterii
1. Percic Dumitriţa 22.06.2007

Total 1 copil

 Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia.

Contabil-şef.                                                   Toaca L.
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D  E C I Z I E   Nr. 8/4

Din 04 august    2011

Cu privire la acordarea ajutorului
material cetăţenilor  din s.Coloniţa.

Acţionînd  în temeiul art.14(2) liter „n” ,art.81 ,art.19(3) ale 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”, apobat  prin
decizia Consiliului  local nr.13/1 din 19.12.2007 , luînd în consideraţie cererile
cetăţenilor  indicaţi în anexă, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se acordă ajutor material în sumă de  500 lei  din contul  mijloacelor
Fondului de Rezervă cet.Tabacari Maria .

2.Contabilitatea centralizată (contabil şef Toaca L.) va efectua modificările
respective în bugetul s.Coloniţa pe anul  2011, conform prevederilor prezentei
decizii.

3.Primarul (dna Zaporojan Angela) şi comisia  buget şi finanţe , economie  şi
reforme vor asigura   controlul  îndeplinirii prevederilor prezentei  decizii.

AU VOTAT:  :pentru - 9  , abţinut - 0   ,  împotrivă -   0.

Preşedintele şedinţei                                Ursu Grigore

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu   Claudia



Anexa
  La decizia Consiliului

sătesc Coloniţa nr. 8/4
Din 04.08.2011

Nr.d/o Numele, prenumele Datele naşterii Domiciliu Suma  în lei
1. Tabacari Maria 27.05.1949 s.Coloniţa,

str.Tohatin
nr.9

500,00 lei

Total 500,00 lei

Contabil şef                                                Toaca L.

Secretar al Consiliului                             Oleacu C.
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D  E C I Z I E   Nr. 8/5
Din 04 august   2011

Cu privire la solicitarea  cet.Vasiliu Natalia
privind defrişarea copacilor „plopi canadieni”
din faţa blocului locativ din str.31 August.

Pornind de la cererea repetată a cet.Vasiliu Natalia , domiciliată în s.Coloniţa
, str.A. Mateevici  ,nr.22  ,în care  se solicită  de a întreprinde  măsuri  cu plopii
canadieni  de lîngă blocul  locativ cu 3 etaje din str.31 August, înclinaţi spre casa
în care locueşte din str. A.Mateevici nr.22 ,  deoarece  crează diferite
incomodităţi,  au o vîrstă înaintată( mai mult de 40 de ani) , au tulpina şi  crengile
slabe şi sunt foarte înalţi , avînd în vedere adresarea către priimăria municipiului
Chişinău  la 07 februatie 2011 referitor la defrişarea plopilor ,în temeiul art.  19(3)
al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală „ ,
Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se acceptă  tăierea  plopilor canadieni  din faţa blocului locativ  din str.31
August.

2.Primarul dna Angela Zaporojan  va obţine autorizaţia  instanţelor de
rigoare pentru defrişarea copacilor  „plopi canadieni” din str.31 August.

3.Primaria ,primar dna Angela Zaporojan    va asigura  plantarea altor arbori
în locul celor defrişaţi.

4.Primarul dna Angela Zaporojan şi comisia juridică vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT:  pentru – 10 , împotrivă – 0   , abţinut – 0

Preşedintele şedinţei Ursu Grigore

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu  Claudia
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D  E C I Z I E   Nr. 8/6
Din 04 august    2011

Cu privire la  solicitarea cet Purcel Inga
privind acordarea  unei părţi din bucătăria
căminului din str.31 August .

Avînd în vedere cererea repetată a cet.Purcel Inga prin care solicită
acordarea unei părţi din bucătăria  diin căminul din str.31 August pentru a locui cu
familia din trei persoane (mama şi doi copii minori) fiind în divorţ cu soţul  şi
faptul că , familia Purcel  dispune deja de o odaie în cămin, în temeiul art. 14(1) ,
art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală
„, Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se respinge cererea cet.Purcel Inga privind acordarea unei părţi din
bucătăria  din căminul din str.31 August.

AU VOTAT: pentru- 5  , împotrivă -0   , abţinut - 4 .

           Preşedintele şedinţei Ursu Grigore

Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia
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D  E C I Z I E   Nr. _8/7
Din 04 august    2011

Cu privire la  solicitarea cet Donica Nicolai
privind abrogarea deciziei  Consiliului local
nr. 3/2 din 25.03.2011 .

Avînd în vedere cererea cet.Donica Nicolai, reprezentantul cet.Romaniuc
Vera ,în baza procurii  înregistrată cu nr. 7554 din  28.05.2011 , prin care solicită
abrogarea deciziei Consiliului local  nr.3/2 din  25.03.2011 „Cu privire la
examinarea cererii cet.Roşca Angela referitor la legiferarea traiului în cămin” şi
restabilirea bonului de repartiţie nr.23 din 05 noiembrie 2010, contractul  din 02
noiembrie 2010 ,lipsa  acordului  cet.Romaniuc  Vera, în temeiul art.14(1) ,19(3)
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se abrogă decizia consiliului local nr.3/2 din 25.03.2011„Cu privire la
examinarea cererii cet.Roşca Angela referitor la legiferarea traiului în cămin” .

2.Primăria va restabili şi elibera bonul de repartziţie cu nr.23 din 05
noiembrie 2010 cet.Romaniuc Vera.

3.Primarul dna Zaporojan Angela şi comisia juridică va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru- 10  , împotrivă - 0 , abţinut - 1.

           Preşedintele şedinţei Ursu Grigore
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia
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D  E C I Z I E   Nr. 8/8
Din 04 august    2011

Cu privire la vînzarea – cumpărarea   terenului
aferent construcţiei comerciale,prestarea serviciilor
(ospătărie) cu suprafaţa de 0,074 ha ,număr
cadastral 0149110264.

Examinînd cererea cet.Scurtu Vladimir  şi Scurtu  Eugenia şi documentele
anexate la ea: extrasul  din registrul bunurilor imobile , planul geometric al
terenului şi borderoul de calcul ,în conformitate cu art.4,pct.9;10 din Legea
nr.1308 din 25.07.1998 privind preţul normativ şi modul de vînzare a pămîntului
,cu modificările ulterioare , pct.6;13;14 din Regulamentul cu privire la modul de
vînzare – cumpărare a terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.1428 din 16.12.2008 ,în temeiul art.19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”,Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se acceptă vînzarea –cumpărarea  terenului aferent construcţiei comerciale
,prestarea  serviciilor (ospătărie) ,cu suprafaţa de  0,074 ha, număr cadastral  al
terenului 0149110264 , adresa :s.Coloniţa,str.31 August  f/n, la preţul 66913,40 lei
conform borderoului de calcul .

2.Primarul dna Angela Zaporojan  va încheia cu cumpărătorii în termenul
stabilit contractul de vînzare – cumpărare , în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

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

AU VOTAT: pentru- 7  , împotrivă - 0 , abţinut - 4.

Preşedintele şedinţei Ursu   Grigore
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia
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D  E C I Z I E   Nr. 8/9

Din 04 august   2011

Cu privire la  autentificarea   dreptului  deţinătorului
de teren cu număr cadastral  0149111063,cet.Panuş
Stepanida.

În scopul corectării erorii admise la eliberarea în masă a titlurilor
deţinătorilor de teren, avînd în vedere cererea cet. Panuş Stepanida,acordul
autentificat a cet.Ceban Eudochia ,în conformitate cu art.11 Cod Funciar,art. 19(3)
al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 Privind administraţia publică locală , Consiliul
local  Coloniţa
DECIDE:

1.A anula titlul  de autentificare a dreptului deţinătorului  de teren cu număr
cadastral 0149111063,  adresa  : s.Coloniţa ,str.Florilor nr.12  eliberat la 16 august
2003 pe numele cet.Ceban Eudochia .

2.Se autentifică dreptul de proprietate asupra sectorului  de teren  cu
suprafaţa de 0,1747 ha, număr cadastral 0149111063 ,adresa : s.Coloniţa
,str.Florilor nr.12 pe numele cet.Panuş Stepanida .

3.Primăria (prinar Zaporojan Angela ) va elibera  beneficiarului un nou titlu
de proprietate .

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

AU VOTAT: pentru- 7  , împotrivă - 0  , abţinut - 4 .

Preşedintele şedinţei Ursu Grigore

Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia
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D  E C I Z I E   Nr. 8/10

Din 04 august    2011

Cu privire la modificarea  suprafeţei  terenului
cu număr cadastral  0149210108,proprietate APL..

Avînd în vedere dosarul tehnic privind actualizarea planului cadastral al
sectorului de teren cu numărul cadastral 0149210108 ,recepţionat de OCT Chişinău
la 15.07.2011 ,în conformitate cu art.7,19,20  ale Legii nr.354-XV din 28.10.2004
cu privire  la formarea bunurilor  imobile , ,în  temeiul art.19(3) din Legea nr.436-
-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,Consiliul local
Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se  modifică suprafaţa terenului cu numărul cadastral 0149210108 în
hotarele planului cadastral actualizat stabilindu-se suprafaţa de 7,8769 ha ,adresa
:s.Coloniţa ,extravilan,modul de folosinţă din fondul apelor.

2.Primăria, primar  dna Angela Zaporojan  va asigura efectuarea
modificărilor în Registrul bunurilor imobile  deţinut de  OCT Chişinău şi în
Registrul deţinătorilor de terenuri.

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

AU VOTAT:  :pentru - 8   , abţinut - 3   ,  împotrivă - 0.

Preşedintele şedinţei    Ursu Grigore

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu   Claudia
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D  E C I Z I E   Nr. 8/11
Din 04 august _   2011

Cu privire la vînzarea – cumpărarea   terenului
de pe lîngă casa de locuit  din strada Greaca nr.6
cu suprafaţa de 0,1392 ha cod cadastral  0149109118
cet.Rîţoi Maria.

Avînd în vedere cererea  cet. Rîţoi Maria   privind vînzarea – cumpărarea
terenului de pe lîngă casa de locuit  din str. Greaca nr.6 cu suprafaţa de 0,1392 ha ,
contractul  de vînzare- cumpărare a casei de locuit  înregistrat cu nr.6659 din
07.09.2001, în conformitate cu art.4 alin.10 al Legii nr.1308  din  25.07.1998
privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului ,în  temeiul
art.19(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică
locală”,Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se acceptă vînzarea – cumpărarea  terenului de pe lîngă casa  de locuit din
str.Greaca nr.6,cu suprafaţa de 0,1392 ha, număr cadastral 0149109118 , fostul
număr cadastral 0149100011 la înregistrarea primară,cet.Rîţoi Maria, la preţul
normativ de 2022,93 lei ,conform borderoului de calcul.

2.A solicita OCT Chişinău să efectueze  radierea înscrisurilor  din registrul
bunurilor imobile  asupra terenului cu nr.cadastral 0149100011.

3.Primarul, dna Angela Zaporojan  va încheia cu cumpărătorul în termenul
stabilit contractul de vînzare – cumpărare în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

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

AU VOTAT:  :pentru - 8  , abţinut - 3  ,  împotrivă - 0  .
Preşedintele şedinţei Ursu Grigore
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                             C.Oleacu
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ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 8/12
Din 04 august    2011

Cu privire la  Programul de control şi
 profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-
2015 în satul Coloniţa.

În scopul  stabilizării situaţiei epidemice  a tuberculozei pe teritoriul
s.Coloniţa  pe parcursul  următorilor 5 ani ,în temeiul art.14 (2) ,art.19(3) aleLegii
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală , Consiliul sătesc
Coloniţa ,

DECIDE:

Art.uniic . Se aprobă  Programul de control şi profilaxie a tuberculozei
pentru anii 2011-2015  în sat.Coloniţa.

AU VOTAT: pentru- 12  , împotrivă - 0  , abţinut - 0  .

           Preşedintele şedinţei Ursu  Grigore

Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia


