
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/1
Din 29 februarie 2012

Cu privire  la aprobarea Statutului  satului
Coloniţa ,municipiul Chişinău ,Republica
Moldova.

În temeiul  art. 14 (2) liter „m”   din Legea nr.436-XVI  din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală” Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

Art.unic. Se aprobă   Statutul  satului Coloniţa , municipiul   Chişinău .
( se anexează).

AU VOTAT: pentru- 11, împotrivă- 0,abţinut- 0.

Preşedintele   şedinţei                                        Lidia Ghimpu
Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului                                      Claudia Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/2
Din 29 februarie  2012

Cu privire la aprobarea Acordului de înfrăţire
între  satul Coloniţa (Moldova ) şi comuna
Balţaţi,judeţul Iaşi (Romania).

În temeiul art.14, alin.2 lit.j ,k  şi art.19(4)Legea RepubliciiMoldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc
Coloniţa,
DECIDE:

Se aprobă Acordul de înfrăţire între satul Coloniţa,mun.Chişinău (Moldova)
şi comuna Balţaţi,judeţul Iaşi (Romania) semnat  la 31 ianuarie 2012.(se
anexează).

AU VOTAT: pentru - 11  , abţinut - 0, împotrivă - 0 .

Preşedintele şedinţei Lidia Ghimpu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Claudia Oleacu

http://colonita.eu


REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/3
Din 29 februarie 2012

Cu privire la operarea unor completări
în decizia Consiliului sătesc nr.9/2 din
04 .11.2011”Cu privire la constituirea
Comisiilor consultative de specialitate
pentru diferite domenii de activitate.”

Avînd în vedere  faptul atribuirii mandatului unui nou  consilier , propunerile
consilierilor , în temeiul art. 14(2) liter „w” ,art.19(3) ale Legii nr.436-XVI  din
28.12.2006. „Privind administraţia pubică  locală”, Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

A include în componenţa Comisiei pentru urbanism şi desvoltare
rurală,prestări servicii şi susţinerea micului business în calitate de membru pe
Ababii Mihail.

Au votat: pentru - 11  ,abţinut - 0   , împotrivă -0    .

Preşedintele şedinţei Lidia Ghimpu

Contrasemnar:
Secretar al Consiliului Claudia Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/4
Din 29 februarie 2012

Cu privire la stabilirea cotelor impozitelor funciar
,pe bunurile imobile şi taxelor locale pentru anul 2012.

Avînd  în vedere  necesitatea modificării deciziei nr.11/1 din 19.12.2011 „Cu
privire la  aprobarea bugetului satului  Coloniţa  pe anul 2012 în prima şi a doua
lectură „în conformitate cu prevederile Legii nr. 469-VI din 13 ianuarie 2012
pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative, în temeiul art.14 lit.a
,art.19(4)din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din  28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală „, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se stabileşte pentru anul 2012 şi se pun în aplicare de la 01.01.2012 cotele
impozitelor funciar şi pe bunuri  imobiliare şi taxelor locale   pe teritoriul
s.Coloniţa (conform anexei) .

2.Dna Tăbăcaru Ecaterina , specialist  în perceperea fiscală  va ţine cont de
prevederile prezenti decizii la efectuarea calcului impozitelor funciar şi bunuri
imobiliare pentru  contribuabilii  din s.Coloniţa.

3.Se abrogă anexa nr.2 „Cotele impozitelor şi taxelor locale”la decizia
Consiliului sătesc Coloniţa  nr.11/1 din 19.12.2011” „ Cu privire la  aprobarea
bugetului satului  Coloniţa  pe anul 2012 în prima şi a doua lectură”

4.Comisia buget şi finanţe ,economie şi reforme (preşedinte dna L.Ghimpu)
va asigura controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 11  , abţinut - 0 , împotrivă -0  .

Preşedintele şedinţei Lidia Ghimpu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului Claudia   Oleacu
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Anexa
La decizia Consiliului local

Nr._1/4 din 29.02.2012

Cotele  impozitelor şi  taxelor  locale ,  ce  vor  fi  încasate  la  bugetul satului
Coloniţa pentru anul 2012

Nr.d/o Denumirea
impozitelor  şi  taxelor
locale

Capitolul
paragraf

Obiectul
impozitării

Cota
impozitării

Impozitele  pe  proprietate 114. 00

1.
Impozit funciar pe teren
cu  destinaţia agricolă 114. 1

Terenuri  cu
destinaţie
agricolă
- cu  indicii
cadastrali
- în lipsa indicilor
cadastrale

1,5 lei pentru un
gr-hectar
110 lei pentru un
hectar

2.
Impozit funciar pe ternurile
cu altă destinaţie decît cea
agricolă

114. 2

Terenurile
destinate
industriei,
transporturilor,etc

10  lei  pentru
100 m.p.

3. Impozit  funciar încasat de
la  persoanele  fizice 114.  3

Terenuri atribuite
in
extravilan(gradini)

1 leu  pentru
100 m.p.

4.
Impozitul  funciar  pe
paşuni  şi  fîneţe 114.  6

Terenurile
destinate  fîneţelor
şi  paşunilor
- cu  indicii

cadastrale
- în lipsa indicilor
cadastrale

0,75 lei pentru
1gr-hectar
55 lei  pentru un
hectar

5. Impozitul  funciar pe
terenurile  cu  destinaţia
agricolă  de la  gospodăriile
ţărăneşti (de fermieri)

114.  7

Terenuri  cu
destinaţie
agricolă
- cu  indicii
cadastrale
- în lipsa indicilor
cadastrale

1,5 lei pentru
1gr-hectar

110 lei pentru un
hectar

6.
Impozitul pe bunurile
imobiliare  ale personelor
juridice

114. 10

0,1 % din baza
impozabila a
bunurilor
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7. Impozit pe bunurile imobiliare 114.14

a)Pentru bunurile
imobiliare cu
destinatie locativă
(apartamente,case de
locuit
individuale,tere-
nurile aferente ale
acestor bunuri)

b)Loturile
intovarăsirilor
pomicole cu sau fara
constructii amplasate
pe ele

c)Pentru terenurile
agricole cu constructii
amplasate pe ele

d)Pentru  cladirile si
constructiile cu
destinatie agricola ale
agentilor economici

e)Pentru bunurile
imobiliare cu alta
destinatie decit cea
agricola,inclusiv
exceptînd garajele si
terenurile pe care
acestea sint amplasate
si loturile
intovarasirilor
pomicole cu sau fara
constructii amplasate
pe ele

0,05% din baza
impozabila a
bunurilor imobiliare

0,25% din baza
impozabila a
bunurilor imobiliare

0,1% din baza
impozabila a
bunurilor imobiliare

0,1% din baza
impozabila a
cladirilor si
constructiilor

0,1% din baza
impozabila a
bunurilor imobile

8.

Taxa pentru amenanjarea
teritoriului

NOTĂ:
Se scutesc de taxa pentru

amenajarea teritoriului pentru
anul 2012   Gospodariile
Ţaranesti .

122.28

Numărul mediu
scriptic al angajaţilor
trimestrial şi/sau
fondatorilor
întreprinderilor  în
cazul în care aceştea
activează în
întreprinderile fondate
, însă nu sunt incluşi
în efectivul trimestrial
de salariaţi .

80 lei anual pentru
fiecare salariat
şi/sau
fondator al
întreprinderii ,în
cazul în care
activează , însă insa
nu este inclus in
efectivul  trimestrial
de salariati

Secretar al Consiliului                                    Oleacu Claudia
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/5
Din 29 februarie 2012

Cu privire la  modificarea destinaţiei
a 1,20 ha din teren agricol în teren pentru
construcţii din terenul cu numărul cadastral
-0149203270,extravilan s.Coloniţa.

Avînd în vedere demersul SRL”ABS”c/f 100260005213 şi materiale
prezentate, extrasul din registrul bunurilor imobile, schiţa de proiect, în
conformitate cu art.10 al Codului Funciar şi Regulamentul cu privire la  modul de
atribuire, modificare  a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului  Republicii Moldova  nr.1451 din 24.12.2007, în temeiul art. 14 (2)
liter „e” art.19 ailn.(3) al Legii nr.436-XVI  din 28.12.2006” Privind administraţia
publică locală” Consiliu sătesc Coloniţa
DECIDE:

1. Se acceptă iniţierea procedurii, şi se propune modificarea destinaţiei în teren
pentru construcţii a 1,20 ha, conform schiţei în cadrul terenului cu număr cadastral
0149203270 cu suprafaţa totală de 3,0407 ha satul Coloniţa extravilan, în legătură
cu construcţia  pe sectorul dat a unei staţii de sortare şi compostare a deşeurilor
vegetale şi menagere.

2.Solicitantul SRL”ABS” va asigura perfectarea dosarului cadastral privind
modificarea destinaţiei terenului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.Primăria ,primar A. Zaporojan şi Comisia de urbanism şi dezvoltare rurală vor
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedintele şedinţei                                            Lidia Ghimpu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                       Claudia Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
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ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/6
Din 29 februarie  2012

Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenului
adiacent,sectorului cu numărul cadastral
0149106189,din str.Tohatin,s.Coloniţa.

Avînd în vedere cererea SRL „Provera”, schiţa cadastrală a sectorului
adiacent lotului cu nr. 0149106189, borderoul  de calcul al preţului de vînzare-
cumpărare al terenului, în conformitate  cu art.4 al Legii nr.1308-XIII din
25.07.1997 „ Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
cu modificările uterioare ,art.19 (4) al Legii Republicii Moldova nr.436- XVI  din
28.12.2006 „ Privind  administraţia  publică locală „ Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se acceptă SRL „Provera” vînzarea- cumpărarea sectorului de teren cu
suprafaţa de 0,0105 ha, modul de folosinţă pentru construcţii ,adiacent sectorului
cu număr cadastral 0149106189 ,proprietate privată a SRL „Provera”, la preţul
normativ de 20345 ,29 lei ,conform borderoului de calcul.

2. Primăria s. Coloniţa(primar dna Zaporojan Angela) va încheia contractul de
vînzare –cumpărare a sectorului nominalizat în conformitate cu legislaţia în
vigoare.

3. Primarul A.Zaporojan şi comisia de urbanism şi dezvoltare rurală vor asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

Preşedintele şedinţei                                            Lidia Ghimpu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                        Oleacu Claudia

http://colonita.eu


REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
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D  E C I Z I E   Nr. 1/7
Din 29 februarie 2012

Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenului aferent
construcţiei„Depozit „ din strada Calea Strămoşilor,1/2
număr cadastral 0149108174.02 cu suprafaţa totală
de 0,5597 ha ,modul de folosinţă agricol.

Avînd în vedere cererile  cetăţenilor: Baranov Alexandru,Foiu Constantin,
Stadniţchi Mihail, Litviniuc Valentina, Stadniţchi Gheorghe, Stratan Maria şi
documentele anexate la ele:extrasul din registrul bunurilor imobile,planul
geometric al terenului, contractele de arendă, borderoul de calcul, în conformitate
cu art. 4 pct.9;10 din Legea RM nr.1308 din 25.07.1998 „ Privind preţul normativ
şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”, pct 6,13,14, din Regulamentul cu
privire la modul de vînzare-cumpărare al terenurilor aferente, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008, în temeiul 14(2) ,art.19, alin.4 din
Legea Republicii Moldova nr.436- XVI  din 28.12.2006 „ Privind  administraţia
publică locală „ Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se acceptă vînzarea-cumpărarea cotei - părţi din terenul aferent construcţiei
„depozit” din strada Calea Strămoşilor 1/2, număr cadastral 0149108174.02 cu
suprafaţa totală de 0,5597 ha, modul de folosinţă agricol, în mărimea cotei ce le
aparţine în construcţie după cum urmează:

- Baranov Alexandru - 54,99%
- Foiu Constantin - 31,29%
- Stadniţchi Mihail - 3,43%
- Litviniuc Valentina - 3,43%
- Stadniţchi Gheorghe - 3,43%
- Stratan Maria - 3,43%

2.Se abrogă decizia 10/5 din 08.12.2011.”Cu privire la vînzarea – cumpărarea
cotei-părţi din terenul aferent construcţiei „Depozit” din str. Calea Strămoşilor
nr.1/2, număr cadastral 0149108174.02 cu suprafaţa totală de 0,5597 ha, modul
de folosinţă agricol”.

3.Primăria s. Coloniţa(primar dna Zaporojan Angela) va încheia contractul de
vînzare –cumpărare a sectorului nominalizat în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
AU VOTAT:  pentru -10,împotrivă - 0 ,abţinut – 1.

Preşedintele şedinţei                                          Lidia Ghimpu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                         Claudia Oleacu
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D  E C I Z I E   Nr. 1/8
Din 29 februarie 2012

Cu privire la asocierea satului Coloniţa
la  Congresul Autorităţilor Locale din Moldova.

În temeiul art.14 alin.(2) liter „j” art.19(4)din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.11 al Statutului  satului
Coloniţa , în temeiul prevederilor art.8 alin.2 ,pct 14 al Legii nr.397 din 16.10.2003
„Privind finanţele publice locale,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se aprobă asocierea şi participarea satului Coloniţa  în calitate de membru
al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova.

2.Se aprobă participarea aleşilor locali şi funcţionarilor publici din  structura
funcţională a Primăriei satului Coloniţa la constituirea asociaţiilor profesionale din
cadrul CALM.

3.Se aprobă plata cotizaţiei anuale de membru al CALM în sumă de 2000 lei
care va fi achitată din soldul disponibil.

4.Reprezentarea satului  Coloniţa  în  cadrul CALM se va asigura  de drept
de către  primarul satului .

5.Primarul dna Zaporojan Angela va asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT:  pentru -11,  împotrivă – 0, abţinut – 0.

Preşedintele şedinţei                                            Lidia Ghimpu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                        Claudia Oleacu
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ
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D  E C I Z I E   Nr. 1/9
Din 29 februarie2012

“Cu    privire   la    operarea    unor    modificări
în  partea   de    cheltuieli    a    bugetului    local
pentru  anul  2012  din  mijloacele soldului  disponibil”

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  legătura  cu   repartizarea   mijloacelor   financiare
din  soldul disponibil la  01.01.2011 pentru  a  acoperi  cheltuielile  necesare
instituţiilor  publice   pentru  anul  2011,  Consiliul  local  Coloniţa
DECIDE:

1 Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2012 pentru
necesităţile  instituţiilor  publice în  anul  2012  în   suma 525.8 mii  lei
conform  anexei.

2 Contabilitatea  centralizată (contabil-şef L.Toaca)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2012, 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 -11, împotrivă -0 ,  s-au  abţinut -0 .

Preşedintele  al  şedinţei Lidia Ghimpu

Contrasemnat :
Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu
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Anexa nr. 1_
la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

nr. 1/9 din 29 februarie  2012

Grupa Articol,
alineat

Suma
( mii
lei)

Destinaţia

0102015 -
Primaria

000.00 113,3
111.00 79.3 Salariul funcţiei pentru: economist-1unitate, jurist-1unitate,arhitect-

0.5,secretar-dactilograf-1 unitate,Specialist penru atragerea
ivestitiilor- 1unitate,şiachitarea diferenţei vechimei în muncă pentru
perceptor-fiscal-1,0 mii lei,contabil-şef-2,1mii lei, secretar al
consiliului-1,9mii lei.

111.02 5,0 Sporuri la salariul funcţiei:achitarea diferenţei vechimei în muncă
pentru perceptor-fiscal-1,0 mii lei,contabil-şef-2,1mii lei, secretar al
consiliului-1,9mii lei.

111.04 74.3 Salariul funcţiei pentru: economist19,0 mii lei, jurist-19,0
miilei,arhitect-8,1mii lei,
secretar-dactilograf-9,2 mii lei Specialist penru atragerea ivestitiilor-
19.0 mii lei pentru anul 2012.

112.00 24,6 Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat  pentru: economist-
4.0mii lei, jurist-4.0 mii lei, arhitect-1.7 mii lei ,secretar-dactilograf-
2.0 mi lei,si pentru achitarea diferenţei vechimei în muncă pentru
perceptor-fiscal-0.2 mii lei,contabil-şef-0.5mii lei, secretar al
consiliului-0.5 mii lei. penru atragerea ivestitiilor- 4.0 mii lei
Achitarea indemnizaţie de maternitate pentru contabil-şef-7,7 mii lei.

113.00 4.9
113.03 3.8 Procurarea panoului antiincendiar in complect

113.45 1.1 Felicitarea doamnelor din  cadrul  primariei cu ocazia Zilei
internaţionale a femeei

114.00 2,0 Achitarea deplasarilor in interes de serviciu lucratorilor

116.00 2,5 Contribuţii la bugetul asigurărilor medicale de stat

0601051 000.00 2.1
Grădiniţa -
creşă

113.00 2.1

Nr. 24 113.45 2.1 Felicitarea doamnelor din cadrul gradinitei-crese cu ocazia Zilei
internaţionale a femei

0603338 -
Liceul
Teoretic
Gh.
Ghimpu

0607073-
Contabilitat
ea

000.00 42,7
111.00 29.4
111.04 29.4 Achitareaa 8 unităţi pentru 3(martie,aprilie,mai) luni pentru

activitatea bazinului(Şef de bazin-1,asistent medical-1, Instructor-1,
Denzinfector-1,Muncitori pentru deservirea:utilajului
tehnologicelectric-1, reţelelor de imentare cu apa-1îngrijitor pentru
încăperile de serviciu-1, registrator de serviciu-1)

112.00 6.8 Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat

113.00 5,5
113.45 5,5 Felicitarea doamnelor din cadrul liceuluiteoretic cu ocazia Zilei

internaţionale a femeei
116.00 1.0 Contribuţii la bugetul asigurărilor medicale de stat

000.00 1.0 Achitarea deplasarilor in interes de serviciu lucratorilor
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114.00 1.0 Achitarea deplasarilor in interes de serviciu lucratorilor

0807092-
Cultura ,
arta, sportul
şi acţiuni
pentru
tineret.

000.00 31,2

1502179-
Gospodăria
Comunală

113.45 31.2 Achitarea cotizaţiilor de participare  pentru echipă: la campionatul
naţional seniori, etapele zonale fotbal PE Plajă-15,5 mii lei, la cupa şi
campionatul sindical de fotbal ediţia 2012.

000.00 385.5
131.05 104.5 Achitareaa 4 unităţi(3muncitor+1 unitate şef de salubrizare) pentru

12 luni pentru activitatea gospodăriei cmunale-75,5mii lei, Expertiza
pentru proiectele sistemului de canalizare manager –fecoidală  şi
sistemului de apeduct din sectorul nou 306 case-24.0 mii lei.
Achitarea  pentru crearea imobililor:stadionul cu cod nr. 0149103-
2,5mii lei , şi  lotului pentru construcţia grădiniţei noi cu cod  nr.
0149108 -2,5 mii lei.

214.05 216,3 Achitarea datoriei creditoare expirate pentru lucrări de proiectare şi
asfaltare a str. Decebal către SA  ” Edilitate ”156.3, Proiectarea pentru
sistema de apa si canalizare pe str. Salcîmilor, Tighina, Valea Lacului,
Mihai Eminescu, Mateevici, Ştefan cel Mare, Movileni, Valea lui
Simon, Haiducilor, Dacilor, Greaca- 60,0 mii lei.

271.09 14,7 Achitarea datoriei creditoare expirate pentru proiectarea apeductului
din str. Ştefan cel Mare  către ”Apă -Canal”Chişinău

Total 525.8

Secretar al consiliului                              Oleacu Claudia

Contabil-şef                                              Toaca Ludmila
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/10
Din 29 februarie2012

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

Acţionînd  în  temeiul   art  14(2) liter „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.13/1 din
19.12.2007,  luînd în consideraţie cererile cetăţenilor, Consiliul  sătesc  Coloniţa
DECIDE:
1. Se  acordă  ajutor  material  în  suma    5420.00 lei   din  contul  mijloacelor

Fondului  de  Rezervă  cetăţenilor s. Coloniţa conform anexei nr.1.

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef L.Toaca)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2012, 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 - 11 , împotrivă - 0 ,  abţinut - 0

Preşedintele şedinţei Lidia  Ghimpu

Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu
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Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. 1/10   din  29 februarie  2012

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Toaca Ludmila

Nr. Numele, prenumele Anul
nasteri

Domiciliu Suma ,lei

1. Capsamun Parascovia 1952 Str. Movileninr.3 500
2. Vădeanu Axenia 1952 Str. Tinertului 21 250
3. Ursu Valentina pentru

Iachim Cristina
1989 Str. Tradafirilor12 380

4. Ursu Irina pentru
Ursu Maxim

2008 Str.Valea Ungurului 6 450

5. Sîrghi Gheorghe 1951 Colonita 500
6. Ababii Tamara 1955 Str. Alexandru cel Bun 380
7. Ababii Gheorghe 1943 Str. Ciocana Veche 48 380
8. Timcov Nina 1935 Str. Ciocana Veche 48 380
9. Cheptene Ion Alexei Str. Vasile Alexandrii 3 1000
10. Caraman Ana 1954 Str. Trandafirilor23 100
11. Guzun Lilia 1977 str. Vadul-lui-vodă 100
12. Cristal Lilia 1984 Str. Sf. Gheorghe 100
13. Umaneţ Raisa 1957 str. Vadul-lui-vodă 15 100
14. Ţureac Elena 1962 Str. Mircea cel Bătrîn 22 100
15. Tabacar Tamara 1965 Str.Zorilor 4 100
16. Ababii Margarita 1957 Str.Ciocana Veche 9 100
17. Morgun Vera 1965 Str. Hajdeu 2/2 100
18. Oleinic Vera 1952 Str. Ştefan cel Mare 59B 100
19. Dosca Nina 1964 Str. Gh.Asachi 3 100
20. Bizgu Vera 1959 Str. Testmiţianu 1 100
21. Ghimpu Olga 1960 Str.Greaca 12 100

Total 5420
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REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/11
Din 29 februarie2012

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  cererile cetăţenilor s. Coloniţa privind scutirea  de plată
pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă, Consiliul local Coloniţa
DECIDE:

1. Se acceptă scutirea părinţilor de plata pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă
pe anul 2012 (conform anexei nr.1).

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef L.Toaca)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2012, 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 -11 ,  împotrivă - 0 ,  s-au  abţinut -0.

Preşedintele  al  şedinţei Lidia Ghimpu

Contrasemnat :
Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu
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Anexa nr.1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa

nr. 1/11   din  29 februarie  2012

Nr. Numele, Prenumele copilului Anul naşterii Perioada
1 Dichii Ruslan 16.06.2005 Martie-Decembrie

2012
2. Ursu Denis 07.04.2007 Martie-Decembrie

2012
3. Molceanova Diana 21.02.2009 Martie-Decembrie

2012
4. Borş Maria 21.12.2007 Martie-Decembrie

2012
5. Sarev Andrei 09.12.2005 Martie-Iulie 2012
6. Negrescu Dragoş 26.12.2006 Martie-August 2012

Total 6  copii

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Toaca Ludmila
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. 1/12
Din 29 februarie 2012

Cu privire la operarea unor completări
în decizia Consiliului sătesc nr. 3/3 din
25 martie 2011”Cu privire la formarea
bunurilor imobile”.

În temeiul  prevederilor art.14,art.19(3) ale Legii nr.436-XVI  din
28.12.2006 „Privind  administraţia publică locală,Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.Se completează decizia  Consiliului sătesc  nr.3/3 din 25 martie 2011 „Cu
privire la formarea bunurilor imobile „ cu pct.3 în următoarea redacţie:

Se interzice vînzarea – cumpărarea ,concesionarea ,darea în arendă sau
înstrăinarea în alt mod a bunului nou – format.

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

AU VOTAT: pentru -11, împotrivă-0,abţinut-0.

Preşedintele şedinţei                                 Lidia Ghimpu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                              Claudia   Oleacu

http://colonita.eu

