
D  E C I Z I E   Nr. 2/1
Din 11 aprilie 2012

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  01.01.2012 pentru  a  acoperi  cheltuielile  necesare
Consiliul  local  Coloniţa,
DECIDE:

1. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2012 pentru
a  acoperi  cheltuielile  necesare în   suma 79.8 mii  lei , conform  anexei.

2. Contabilitatea centralizată (contabil -şef Prudnecionok Artiom )va efectua
modificările respective în bugetul s.Coloniţa pe anul 2012 , conform prevederilor
prezentei decizii.

3.Primarul (dl 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 Tatiana  Foiu

Contrasemnat :
Secretar al  Consiliului Claudia  Oleacu
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Anexa nr. 1
la  Decizia  Consiliului satesc Colonita
nr.2/1 din 11.04.2012

Grupa Articol,
alineat

Suma
( mii
lei)

destinaţia

1502179
Gospodaria
Comunala

241.05 78.00 Finanţarea lucrărilor de topografie şi proiectare pentru
obiectul  „Organizarea scurgerii apelor fluviale cu
amenajarea luncii rîuleţului din centrul satului Coloniţa
(achiziţia lucrărilor prin metoda cererii ofertelor de
preţuri)

131.05 1.8 Achitarea către SRL „Chişinău Gaz „ a lucrarilor de
reglare PRP din str. V. Lupu ,s.Coloniţa.

Total 79.8

Secretar  al Consiliului Claudia    Oleacu

Contabil-şef Artiom Prudnecionok
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D  E C I Z I E   Nr. 2/2
Din 11 aprilie  2012

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 1900 lei   din contul  mijloacelor

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

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef A. Prudnecionok)  va  efectua
modificările  respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2012, conform
prevederilor prezentei  decizi.

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 şedinţei Tatiana Foiu

Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului                                  Claudia  Oleacu
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D  E C I Z I E   Nr. 2/3
Din 11 aprilie 2012

Cu privire la situaţia criminogenă
pe teritoriul  s.Coloniţa  în anul 2011.

În scopul ridicării nivelului actual al asigurării respectării securităţii personale şi
patrimoniale, menţinerii ordinei publice,asigurării ordinei de drept şi securităţii  publice în
teritoriu,ameliorării situaţiei criminogene ,examinînd nota informativă cu privire la situaţia
criminogenă pe teritoriul s.Coloniţa în anul 2011 prezentată de către  dl Nezus Serghei, şef de
post , analizînd situaţia infracţională în raza satului  Coloniţa ,în conformitate  cu art.14 alin (1)
alin.(2) lit.x al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.11.2006, Legea
Republicii   Moldova „Cu privire la poliţie „ nr. 417   din 18.12.1990,Consiliul  sătesc Coloniţa,
DECIDE:

1.Se ia act de informaţia  prezentată de către  dl Nezus Serghei,şef de post  cu privire la
situaţia  criminogenă  pe teritoriul s.Coloniţa în perioada anului 2011 ,se anexează.

2.Se constată necesitatea consolidării parteneriatului autorităţii publice locale,organelor
de drept şi  societatea civilă în privinţa menţinerii ordinii publice şi asigurarea securităţii
cetăţenilor în prevenirea şi curmarea infracţiunilor patrimoniale , cît şi a celor ce atentează la
viaţa şi sănătatea persoanei .

3.Şeful de post (dl Nezus Serghei)
3.1.În colaborare cu  autoritatea publică locală, administraţia liceului teoretic va

întreprinde  măsuri concrete la ameliorarea situaţiei infracţionale pe teritoriul satului Coloniţa  va
depune anumite eforturi în scopul neadmiterii  comiterii infracţiunilor.

3.2.Va intensifica  lucrul de profilaxie individuală şi generală, lucrul cu contingentul
special,profilaxia crimelor în stradă, a conflictelor  în familie, diminuarea crimelor săvîrşite de
către minori.

3.3.Va întreprinde raiduri prin  teritoriu în depistarea cetăţenilor care încalcă ordinea
sanitară,persoanelor care depozitează materialele de construcţie  pe terenul de uz comun şi în
prevenirea construcţiilor neautorizate.

3.4.Va prezenta trimestrial  Consiliului sătesc notă informativă referitor la situaţia
criminogenă  în teritoriu.

4.Primăria ,dna Zaporojan Angela, primar:
- va convoca şedinţe de lucru cu agenţii  economici - deţinători ai autorizaţiilor  de funcţionare a
unităţilor  comerciale  şi prestări servicii,cu participarea specialiştilor organelor de resort ,în
vederea respectării legislaţiei în vigoare:
- prin intermediul ziarului local , paginii oficiale , va  reflecta  situaţia infracţională în teritoriul
satului pentru a sensibiliza opinia publică şi a promova un mediu sănătos de viaţă.

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

Preşedintele şedinţei                                  Tatiana Foiu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                Claudia  Oleacu
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D  E C I Z I E   Nr. 2/4

Din 11 aprilie 2012

Cu privire la stabilirea modului de folosinţă
a terenului cu numărul cadastral 0149105091,
,extravilan s.Coloniţa.

Avînd în vedere dosarul cadastral al terenului cu numărul cadastral 0149105091
, elaborat de SRL”Imobil Terra -Grup” în conformitate cu pct. 14 al anexei nr 5 al
Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile, aprobată prin Ordinul
Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 447 din 28.10.2005 ,în teneiul art.19 (3) al
Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” Consiliul
sătesc Coloniţa
DECIDE:

1. A stabili pentru bunul nou-format în baza Deciziei nr.2/8 din 16.03.2011-
teren cu numărul cadastral 0149105091, cu suprafaţa 8,8686 ha, extravilan satul
Coloniţa, modul de folosinţă - agricol.

2. Primăria, primar A.Zaporojan va asigura înregistrarea drepturilor de
proprietate a administraţiei publice locale asupra terenului nou format.

3. Comisia urbanism ,dezvoltare rurală şi susţinerea micului bussines(preşedinte
Chepteni Ion) va asigura controlul îndeplinirii prezentei decizii.

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

Preşedintele şedinţei                                          Tatiana Foiu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                        Claudia Oleacu
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D  E C I Z I E   Nr. 2/5

Din 11 aprilie 2012

,,Cu privire la autentificarea dreptului
de proprietate  asupra lotului de pe lîngă casa
din str. S. Lazo, nr. 6, a cet.Bruma Chiril”

În conformitate cu prevederile art. 11 al Codului Funciar al Republicii
Moldova, în baza contractului de vînzare – cumpărare, transmitere- primire a
locuinţei în proprietate privată din 20.09.2006, avînd în vedere cererea cet.Bruma
Chiril, privind autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă
casă,extrasul din Registrul bunurilor imobile,în temeiul art.19(3)  al Legii 436 –
XVI din 28.12.2006 ,, Privind Administraţia publică locală” Consiliul sătesc
Coloniţa
DECIDE:

1. Se autentifică dreptul de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din str. S.
Lazo, nr. 6, în mărime de 1/2 cotă-parte din terenul cu  suprafaţa  de  0,1769
ha,  cod  cadastral 0149110135.

2. Primăria va asigura perfectarea titlului de autentificare a dreptului  deţinăto-
rului de teren, cet. Bruma Chiril, conform punctului 1 al prezentei decizii.

3.   Se solicită OCT Chişinău de a înregistra în modul stabilit, dreptul asupra
bunului imobil.

4.  Primarul dna A.Zaporojan, şi comisia  urbanism  şi dezvoltare rurală vor asigura
controlul  îndeplinirii prezentei decizii.

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

Preşedintele şedinţei                                            Tatiana Foiu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                         Oleacu Claudia
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D  E C I Z I E   Nr. 2/6
Din 11 aprilie 2012

Cu privire la formarea bunului  imobil în
sectorul 0149102 cu suprafaţa de 0,0553 ha ,
modul de folosinţă, agricol.”

În scopul gestionării raţionale a patrimoniului Administrării Publice Locale
pornind de la schiţa elaborată de SRL”Imobil Terra Grup”în temeiul art.10,14,19,20  a
Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004
art.14,art,19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică
locală”, Consiliul sătesc Coloniţa:
DECIDE:

1. A forma în cadrul sectorului cadastral nr.0149102,bun imobil,teren cu
suprafaţa -0,0553 ha ,adresa s.Coloniţa,extravilan,modul de folosinţă agricol
, proprietate a Administraţiei Publice Locale.

2.  Primăria va asigura elaborarea dosarului cadastral şi va înregistra dreptul
APL asupra bunului imobil nou-creat.

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

AU VOTAT:  pentru – 8,  împotrivă -1  abţinut-2.

Preşedintele şedinţei Tatiana Foiu

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                         Claudia   Oleacu
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D E C I Z I E  nr.2/7
din   11 aprilie 2012

Cu  privire  la aprobarea tarifelor pentru
serviciile prestate la bazinul de înot din
incinta Liceului teoretic „Gh. Ghimpu ”

Avind in vedere demersul administratiei Liceului teoretic „Gh. Ghimpu „din
28.03.2012, Regulamentul cu privire la bazinul de inot, in temeiul ar. 14 alin.2 lit.q
a Legii 436-XVI privind administratia publica locala, Consiliul satesc Colonita
DECIDE:

4. Se aproba tarifele pentru serviciile prestate - ore de înot la bazinul din incinta
Liceului teoretic”Gh. Ghimpu”, pentru perioada  aprilie – septembrie 2012
conform anexei nr.1.

5. Directorul Liceului teoretic „Gh.Ghimpu” dna Martinici Nadejda va asigura
respectarea legislatiei si normelor sanitare la exploatarea bazinului.

6. Contabilul-sef Prudnecionok A. va introduce modificari in partea de venituri si
cheltuieli a bugetului pentru anul 2012 pornind de la prevederile prezentei
decizii.

7. 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 şedinţei Tatiana Foiu

Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului                                        Claudia  Oleacu
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Anexa nr. 1
La decizia Consiliu l sătesc Coloniţa  nr.2/ 7

d in 11.04. 2012

Nr. Denumirea serviciilor (ore de inot) Tariful, lei Nota

1 Abonament lunar ( de 3 ori pe saptamina)
pentru elevii liceului

250.00
(20lei/ora)

2 Abonament lunar ( de 3 ori pe saptamina)
pentru ceilalti copii

300.00
(25 lei/ora)

3 Abonament lunar ( de 2 ori pe saptamina)
pentru adulti

280.00
(35 lei/ora)

4 O ora de inot pentru elevii liceului fara
abonament

30 lei/ ora

5 O ora de inot pentru ceilalti copii (pina la
18 ani) far abonament

35 lei/ora

6 O ora pentru adultii fara abonament 40 lei/ora

Secretar al Consiliului Oleacu Claudia

Contabil – şef Prudnecionok Artiom
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