
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D I S P O Z I Ţ I E  Nr.  46-d
Din 04 iulie 2012

Cu privire la convocarea Consiliului
sătesc Coloniţa în şedinţă  extraordinară.

În temeiul art.16(2)  al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, primarul  s.Coloniţa ,

DISPUNE:

1.Se convoacă în şedinţă  extraordinară  Consiliul sătesc  Coloniţa în ziua de
« _11 iulie  2012 la ora  _15 » în sala de şedinţe a Primăriei.

2.Spre examinare se propune  următoarea  ordinea de zi anexată.

3.Secretarul Consiliului sătesc  dna  C.Oleacu va aduce la cunoştinţa tuturor
consilierilor  data,ora şi programul de lucru al şedinţei.

Primar                                 Zaporojan    Angela

http://colonita.eu


Ordinea de   zi:

1. Cu privire la darea de seamă a primarului dna Angela Zaporojan  la un an de
activitate.  ( 01iulie 2011 - 01  iulie 2012)

Raportor:Zaporojan Angela , primar

2.Cu privire la delegarea unor împuterniciri Primarului , dnei  Zaporojan Angela.
Raportor:Zaporojan Angela , primar

3.Cu privire la acordarea ajutorului  material  cetăţenilor s.Coloniţa.
Raportor: Prudnecionok Artiom, contabil- şef

4.Cu privire  la scutirea de plată pentru întreţinerea copilului la grădiniţă.
Raportor: Prudnecionok Artiom, contabil- şef

5.Cu privire la operarea unor modificări  în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul 2012.

Raportor: Prudnecionok Artiom, contabil- şef

6.Cu privire la executarea deciziei Curţii  de Apel Chişinău nr.2a1505/10 din
26.05.2010 privind atribuirea în proprietatea cet.Cara Veaceslav  ½ cotă parte din
terenul  aferent casei de locuit din str. M.Eminescu nr.3.

Raportor: Ursu Grigore , preşedintele comisiei juridice...

7.Cu privire la examinarea cererii cet. Buşueva Nadejda privind  privatizarea
apartamentului nr.10 din str.31 August  nr.4

Raportor: Ursu Grigore , preşedintele comisiei juridice...

8. Cu privire la examinarea cererii cet.Purcel Inga privind  privatizarea
apartamentului nr.4 din str.31 August  nr.4

Raportor: Ursu Grigore , preşedintele comisiei juridice...

9.Cu privire la examinarea cererii cet.Ursu Lidia,Ursu Vladimir şi alţii  privind
privatizarea cotei –părţi valorice  în (imobilul frigider).

Raportor: Ursu Grigore , preşedintele comisiei juridice...

10.Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier a dlui
Tabacari Vladimir.

Raportor: Oleacu Clauda, secretar al Consiliului

11.Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor : Ghimp Zinaida , specialist RRF

12.Cu privire la expunerea  la  licitaţie pentru obţinerea dreptului de arendă a  tere-
nului cod cadastral 0149105091, cu suprafaţa de 8,8686 ha ,extravilan, modul
de folosinţă –agricol ,pentru competiţii sportive.

Raportor : Ghimp Zinaida , specialist RRF
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