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 al şedinţei Consiliului 
sătesc Coloniţa.

Total consilieri aleşi - 13, din ei prezenţi - 9,
absenţi : - 4,motivaţi - 2 .

Invitaţi :

Au asistat:

Preşedintele şedinţei

Braghiş Vasile , jurist ;
Toaca Ludmila, contabil ‚sef;
Ghimp Zinaida , specialist RRPF;

Novac Tamara ,
Novac Violeta ,
Andrei Tatiana
Ababii Anatolie,
Scurtu Vladimir , locuitori

Morgun Vitalie

Se desemnează dna Zaporojan Angela
, consilier care va semna
deciziile Consiliului sătesc în cazul, în care preşedintele şedinţei se va afla în
imposibilitate de a le semna , în conformitate cu prevederile art. 20(1) din
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006” Privind administraţia publică locală „.

ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului
local pentru anul 2010.
Raportor : Toaca Ludmila, contabil şef
2.Cu privire la operarea unor modificări din mijloacele soldului disponibil
pentru anul 2010.
Raportor : Toaca Ludmila, contabil şef
3.Cu privire la stabilirea taxelor locale suplimentare.
Raportor : Oleacu Claudia , secretar
4.Cu privire la examinarea Notificării de la Oficiul Teritorial al Cancelariei de
Stat.
Raporor : Oleacu Claudia, secretar
5.Cu privire la expunerea la licitaţie pentru vînzarea- cumpărarea unor terenuri
proprietate a Administraţiei Publice Locale.
Raportor : Ghimp Z. specialist RRF
6.Cu privire la modificarea statutului juridic de cămin de tip familial în bloc
locativ cu apartamente din str.31 August nr.4 .
Raportor.Morgun Vitalie , consilier
7.Cu privire la examinarea cererilor privind acordarea spaţiului locativ în cămin.
Raportor : C.Oleacu , secretar , V.Morgun , consilier
În rezultatul discuţiei chestiunile cu nr.6 şi 7 au fost excluse din ordinea de
zi.
Angela Zaporojan a propus de a include în ordinea de zi cererea adresată de
către liderul grupului de deţinători de cote dl Scurtu Vladimir prin care solicită
anularea refuzului primăriei de a aproba planul geometric.
În rezultatul votării chestiunea a fost inclusă în ordinea de zi pentru examinare.
Au votat : pentru- 6 , abţinut – 3.

1.S-A EXAMINAT :

Cu privire la operarea unor modificări
în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul 2010.

Toaca Ludmila , contabil şef. A prezentat informaţia despre necesitatea
operării modificărilor în partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2010.Sunt
necesare mijloace financiare pentru a achita datoriile creditoare la energia
electrică , apă, energie termică, telefon, dar pentru achitare e necesară mişcarea
soldurilor de pe o lună pe alta . Informaţia se anexează.
Oleacu Claudia, secretar al Consiliului.Decizia nr.2/1 din 11 mai 2010 nu
a fost executată din cauză că, nu a fost contrasemnată de către secretarul
Consiliului.În ea erau prevăzute mijloacele financiare pentru achitarea datoriilor
creditoare la Union Fenosa , Termocom, Apă – Canal . Mijloacele financiare
repartizate ( 300 mii lei ) erau cu destinaţie specială, pentru reparaţia bazinului
de la liceu , astfel Primăria nu dispunea de mijloace pentru achitarea datoriilor
şi ea nu putea fi îndeplinită.
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 necesităţile instituţiilor publice din
teritoriu , Consiliul local Coloniţa :
DECIDE:
1. A
efectua operarea de modificări la grupa„0603338 Liceul
Teoretic „Gh. Ghimpu” a s. Coloniţa conform anexei nr. 1 p.1 , pentru
necesităţile instituţiilor în anul 2010.
2. A efectua operarea de modificări la grupa„0601051 grădiniţa –
Creşă nr.24 a s. Coloniţa conform anexei nr.1 p.2, pentru necesităţile
instituţiilor în anul 2010.
3. A efectua operarea de modificări de la grupa„2003213 Fondul de
rezervă al administraţiei publice locale la 1003293 în sumă de 400 de
lei, conform anexei nr.1 p.3.
4. Primarul (dl Gh. Calancea) şi comisia Buget ,Finanţe, Economie şi
Reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT:
Pentru - 9 , împotrivă -0 , s-au abţinut - 0

Anexa 1
la Decizia Consiliului sătesc
Nr_3/1 din 01 iulie 2010
1) Operarea modificărilor la grupa„0603338 Liceul Teoretic Gh. Ghimpu a s. Coloniţa pentru necesităţile
instituţiilor în anul 2010.
A transfera suma de 9.8 mii lei de la art. 113.14 (Inventar moale şi echipament) din septembrie
la art. 111.04 (Salarizarea lucrătorilor titular) în iulie

- 9.8 mii lei

+ 9.8 mii lei

A transfera suma de 2.3 mii lei de la art. 113.05(Materiale didactice) din noiembrie
la art. 112.00

(Contribuţii la asigurări sociale) în iulie

- 2.3 mii lei

+ 2.3 mii lei

A transfera suma de 0.4 mii lei de la art. 113.05(Materiale didactice) din noiembrie
la art. 116.00(Prime medicină) în iulie

- 0.4 mii lei

+ 0.4 mii lei

A transfera suma de 2.7 mii lei de la art. 113.05(Materiale didactice) noiembrie
la art. 113.03 (Rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc) iulie

-1,3mii lei
+1,3mii lei

A transfera suma de 5.0 mii lei de la art. 113.18(Reparaţii curente a utilajului şi inventarului ) iulie -5.0 mii lei
la art. 113.03 (Rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc) iulie +5.0 mii lei
A transfera suma de 15.0 mii lei de la art. 113.17 (Reparaţii curente a clădirilor) august
la art. 113.03

(Rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc) iulie

-15.0 mii lei

+15.0 mii lei

Mişcarea soldurilor de pe o lună pe alta:
Suma de la art.113.10 - 3000,00 lei din septembrie de a transfera pe luna iulie suma 3000,00 lei. Suma de la
art.113.03 -2000 lei din noiembrie de a transfera pe luna iulie suma -2000,00 lei. Suma de la art.113.17 15000,00 lei din august în luna iulie suma - 15000,00 lei.
2)Operarea modificărilor la grupa„06.01.05 Grădiniţa -creşă nr. 24 a s. Coloniţa pentru necesităţile
instituţiilor în anul 2010.
A transfera suma de 1,0 mii lei de la art. 113.06(Cărţi şi ediţii periodice) din aprilie
la art. 113.03(Rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc) iulie

+1.0 mii lei

A transfera suma de 1,0 mii lei de la art. 113.05(Materiale didactice) iunie
la art. 113.03(Rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc) iulie

-1.0 mii lei
+1.0 mii lei

A transfera suma de 1,0 mii lei de la art. 113. 14 (Inventar moale şi echipament) din septembrie
la art. 113.03(Rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc) iulie

-12.4 mii lei

+12.4 mii lei

A transfera suma de 1,0 mii lei de la art. 114.01)Deplasări în interes de serviciu)
la art. 113.03(Rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc) iulie

-1.0 mii lei

-1.5 mii lei

+1.5 mii lei

3) Operarea modificărilor de la grupa„2003213 Fondul de rezervă al administraţiei publice locale la 1003293
Serviciu specializat de asistenţă socială în sumă de 400 de lei, conform anexei nr.1 p.3
A transfera suma de 0,4 mii lei de la art. 113,45 (Mărfuri şi servicii neatribuite altor aliniate) din septembrie - 0,4
mii lei
la art. 135,21 (Ajutoare unice populaţiei ) în iulie

+ 0,4 mii lei

2.S-A EXAMINAT:

Cu privire la operarea unor modificări
din mijloacele soldului disponibil
pentru anul 2010.

Toaca Ludmila, contabil şef. În legătură cu necesităţile apărute şi anume
achitarea salariului persoanelor care activează în bază de contract , pentru
verificarea contoarelor de apă şi energie electrică se propune de a se accepta
îndreptarea mijloacelor financiare din soldul disponibil în sumă de 122,6 mii lei
pentru necesităţile instituţiilor publice.

AU LUAT CUVÎNT :

Zaporojan Angela, consilier

Se propune de a împuternici primarul de a efectua modificări , mişcarea
soldurilor de pe o lună pe alta în aceiaş instituţie să nu aşteptăm şedinţa
consiliului ca şi acuma , liceul a rămas fără lumină.

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 01.01.2010 pentru a acoperi cheltuielile
necesare instituţiilor publice pentru anul 2010, Consiliul local Coloniţa
DECIDE:
1. Se atesta soldurile fondului disponibil la 01.01.2010. Soldurile vor fi
alocate conform anexei .
2. Se
îndreaptă
mijloacele
financiare
din soldul disponibil la
01.01.2010 pentru necesităţile instituţiilor în anul 2010 în suma
122.6 mii lei, conform anexei.
3. Se abrogă Decizia consiliului nr: 2/2 din 11 mai 2010 , în legătură cu
ineficienţa
mijloacelor financiare
pentru acoperirea cheltuielilor
indicate în decizie.

4. Primarul (dl Gh. Calancea) şi comisia Buget ,Finanţe, Economie şi
Reforme
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
AU VOTAT:
Pentru - 9, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0.
Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului satesc Colonita

Grupa

0102015Primaria

0601051
Grădiniţa
Creşă
nr.24

Articol, Suma
alineat ( mii
lei)

destinaţia

000

54.3

111.00
111.04

16.5
16.5

Salariu functiei
Remunerarea muncii în bază de contracte

112.00
116.00
116.01
113.00
113.01
113.11

4.5
1.2
1.2
24.1
10.6
7,0

Contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat
Primele de asigurare
Primele de asigurare

113.34
113.45

2.0
4.5

Achitarea datoriei creditoare către apă-canal.
Remunerarea muncii în bază de contract pentru Rev ;
Verificarea contoarelor de apă şi energie termică;
Achitarea datoriei creditoare.

242.00 8.0
113.00 29,0

113.01 18,0
113.34 11.0

Achitarea datoriei la Union Fenosa
Achitarea datoriei creditoare
pentru servicii de
telecomunicaţii şi poştă.

Achitarea datoriei la Union Fenosa
Achitarea datoriei creditoare

0603338
Liceul
Teoretic
Gh.
Ghimpu

113.00

29,0

113.01
113.34
Total
08.02.085
Inst în
cultură fiz
şi sport.

Total

17,0
11,0
10.3
111.00 8.1

Achitarea datoriei la Union Fenosa
Achitarea datoriei creditoare

111,04 8,1

Remunerarea muncii în bază de contracte

Salariu functiei

112.00 1.9
Contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat
116.00 0.3
Primele de asigurare
122.6

3.S-A EXAMINAT:

Cu privire la stabilirea taxelor locale
suplimentare.

Oleacu Claudia, secretar. Se propune de a se stabili unele taxe locale
suplimentare la cele ce au fost aprobate , deoarece la moment nu au fost astfel
de cereri , dar pe parcurs au apărut şi nu e posibil de eliberat autorizaţia de
funcţionare fără taxa stabilită şi achitată şi anume raxa pentru comerţul
ambulant şi taxa pentru gherete, pentru deţinătorii de patente.

În scopul asigurării părţii de venituri a bugetului local, în temeiul
prevederilor art.289 (2) lit.”e” şi art.297 din Codul Fiscal nr.94-XV din 01.04.04
, cu modificările şi completările ulterioare , art.14 lit”a”, art.19(3) ale Legii
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală „, Consiliul
sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1 Se stabilesc şi se pun în aplicare taxe locale suplimentare după
cum urmează:
1.1.Taxa pentru comerţul ambulant în locurile autorizate în mărime de – 600 lei
anual .

2.2.Taxa pentru gherete, pentru deţinătorii de patente în mărime de 1800 lei
anual.
3.Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa Oficiului Fiscal Ciocana, agenţilor
economici din teritoriu prin afişare în locurile speciale.
4.Primarul dl Calancea Gheorghe şi comisia juridică pentru probleme umanitare
şi protecţie socială a populaţiei vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru - 9

4.S-A EXAMINAT:

, împotrivă - 0 , abţinut - 0 .

Cu privire la examinarea Notificării de la
Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat.

Oleacu Claudia , secretar al Consiliului.
La şedinţa precedentă consiliul nu a adoptat o decizie referitoare la
notificarea de la Oficiul Teritorial deoarece urma ca cet.Vozian să înregistreze
dreptul de proprietate asupra imobilului a rămas de a se aprecia pentru şedinţa
următoare a Consiliului .Pornind de la faptul că , certificatul de moştenior legal
este înregistrat la OCT 25.12.1990 se propune de a menţine în vigoare decizia
Consiliului sătesc nr.1/8 din 19.02.2010 « Cu privire la autentificarea dreptului
de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din str.Gh.Asachi nr.19 ,în părţi
egale cet.Vozian Ana, Doloşcan Galina , Vozian Igor şi Vozian Serghei. »
Examinînd Notificarea de la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat
nr.97-S/10 din 31.03.2010 prin care se solicită abrogarea deciziei Consiliului sătesc
Coloniţa nr.1/8 din 19.02.2010 şi în conformitate cu certificatul de moştenitor legal,
luînd în consideraţie că ,imobilul(casa de locuit) este înregistrată la OCT Chişinău la
25.12.1990 ,în temeiul art.19(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.A menţine decizia Consiliului sătesc nr.1/8 din 19.02.2010 „Cu privire la
autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din
str.Gh.Asachi nr.19 ,în părţi egale cet.Vozian Ana, Doloşcan Galina, Vozian Igor,
Vozian Serghei” în vigoare.

2.Primarul dl Calancea Gh. şi comisia urbanism , dezvoltare rurală vor asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii .
Au votat: pentru - 7 , împotrivă -0 , abţinut - 2.

5.S-A EXAMINAT:

Cu privire la expunerea la licitaţie pentru
vînzarea- cumpărarea unor terenuri
proprietate a Administraţiei Publice Locale.

Ghimp Zinaida , specialist în reglementarea regimului proprietpţii funciare.
Deoarece au fost efectuate modificări la Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 cu
privire la preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului se propune
de a se accepta expunerea la licitaţie a unor terenuri proprietate a Administraţiei
Publice Locale.O asemenea decizie a fost adoptată anterior , dar terenurile nu au fost
expuse la licitaţie şi deaceia este necesar de adoptarea deciziei cu tarifele noi.
Terenul agricol cu suprafaţa de 1,38 ha , extravilan, preţul normativ – 54851 lei 46
bani, terenul agricol cu suprafaţa de 0,1196 ha cu preţul normativ 4753 lei şi terenul
agricol , extravilan cu suprafaţa de 0,24 ha cu preţul normativ de 9539 lei 28 bani,
terenul pentru construcţii ,extravilan cu suprafaţa de 0,2141 ha cu preţul normativ de
414851 lei.Urmează să stabiliţi preţul de vînzare – cumpărare.

AU LUAT CUVÎNTUL:

Lupu Anatolie , consilier

Chestiunea în cauză a fost examinată în cadrzul şedinţei comisiei urbanism şi
dezvoltare rurală , avizul comisiei este pozitiv dar se acceptă expunerea terenului cu
suprafaţa de 0,2141ha cu cale de acces pentru vecini.S-a cerut să fie invitaţi vecinii
cu documentele şi de văzut calea lor de acces , deoarece noi vom vinde terenul , apoi
vor apărea probleme între proprietari .Nu joacă mare rol cîţiva metri patraţi .
Lidia Ghimpu, consilier
Să fie avizul comisiei ca să nu fie probleme.
Moraru Vasile , consilier
La comisie trebuie să fie prezentate toate documentele.Merge vorba despre calea
de acces.
Braghiş Vasile , jurist

Se propune de clarificat cu calea de acces .De exclus terenul cu suprafaţa de
0,2141 ha din lista terenurilor expuse la licitaţie Se propune spre reexaminare în
cadrul comisiei urbanism şi dezvoltare rurală.

Terenul cu suprafaţa de 1,38 ha a fost expus la preţul de 450000 lei

Moraru Vasile , consilier
S-au format bunurile imobile , coeficientul de înmulţit la preţul stabilit,astfel terenul
cu suprafaţa de 1,38 ha se va expune la licitaţie nu cu preţul de 450000 lei dar cu
675000 lei .
În rezultatul discuţie s-a propus:
Pentru preţul stabilit de 675000 lei pentru terenul cu suprafaţa de 1,38 ha au votat
pentru - 6 , abţinut – 3.
Pentru preţul stabilit de 7500 lei pentru terenul cu suprafaţa de 0,1196 ha au votat
,pentru – 9, abţinut – 0.
Pentru preţul stabilit de 45000 lei pentru terenul cu suprafaţa de 0,24 ha , au votat
,pentru – 8 , abţinut – 1 .
În conformitate cu prevederile art 19 (3), art.77(5) ale Legii nr.436- XVI
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală „ , art.4 al Legii cu privire
la preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr.1308 – XIII
din 25.07.97 cu modificările ulterioare , prevederilor Regulamentului privind
licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136
din 10.02.2009 ,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1.Se acceptă expunerea la licitaţie pentru vînzarea – cumpărarea unor
terenuri proprietate a Administraţiei Publice Locale.
2.Primăria (primar dl Calancea Gheorghe ) va organiza licitaţia pentru
vînzarea – cumpărarea terenurilor conform legislaţiei în vigoare.
3.Primarul dl Calancea Gheorghe şi comisia
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru - 8 , împotrivă -0 , abţinut - 1 .

juridică vor asigura

Anexă
La decizia nr.3/5
Din 01 iulie_2010
Nr.
d/o

Denumirea
Lotului

Adresa ,
Destinaţia Suprafaţa
cod cadastral terenului ha

1.

Lot.nr1
Teren

Extravilan
0149101126

agricol

1,38 ha

2.

Lot.nr 2
Teren

Extravilan
0149208251

agricol

0,1196 ha

4753
lei

3.

Lot nr.3
Teren

Extravilan
0149105090

agricol

0,24 ha

9539lei 45000 lei
28 bani

6.S-A EXAMINAT:

Preţul
norma
tiv

Preţul
stabilit
pentru
vînzarea –
cumpărare
a terenului
( lei)
54851 675 000
Lei 46 lei
bani
7500 lei

Cu privire la examinarea cererii grupului de
deţinători de cote reprezentant de dl Scurtu
Vladimir din 01.06.2010.

Scurtu Vladimir ,reprezentant al grupului de deţinători de cote – părţi
valorice din AGŢ „Coloniţa”.A prezentat o informaţie despre prezentarea la
primărie a planului geometric al „Construcţiei Hidrotehnice” (dig,iaz) spre
coordonare, pentru perfectarea dosarului de inventariere tehnică şi înregistrare
ulterioară la Organul Cadastral în modul stabilit de legislaţie.Prima dată cînd mam adresat la primărie a fost coordonat ,a doua oară a fost expertiza şi dl pimar
a refuzat să semneze.Este necesar de înregistrat imobilul, să fie proprietar, ca să
se încheie contract de arendă să se achite impozitul .Obiectul trebuie să fie
înregistrat la OCT Chişinău.
AU LUAT CUVÎNTUL:

Braghiş Vasile, jurist

La situaţia de azi urmează să fie înregistrat de către primărie, şi digul
trebuie de înregistrat.Elaborarea planului geometric este de competenţa
primăriei.Consiliul nu poate obliga primăria să coordoneze planul geometric .
Se va adresa în judecată , terenul este proprietatea Administraţiei Publice locale.
Moraru Vasile , consilier
Se propune de obligat primarul să înregistreze imobilul şi să se încaseze
impozitul.Totul să fie prin Administraţia Publică locală, consiliu.
Personal am scris la Oficiul Teritorial al Cancelariei de stat că nu se încasează
impozitul funciar .
Se obligă primarul să asigure executarea lucrărilor cadastrale şi elaborarea şi
aprobarea planurilor geometrice a terenului aferent iazului cu înregistrarea
ulterioară la OCT, ca proprietate APL.
Se propune ca primăria împreună cu juristul Braghiş Vasile să perfecteze şi să
redacteze decizia corect .
Examinînd cererea dlui Scurtu Vladimir şi planul geometric al
imobilului elaborat de SRL „IMOBIL TERRA GRUP” în temeiul art.7,8,18,19
ale Legii nr.554-XV din 28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile, art.19
(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:
1.Primarul dl Calancea Gheorghe va aproba planul geometric a
imobilului”Teren din fondul apelor cu suprafaţa de 6,5571 ha , nr.cadastral
0149103”.
2.După recepţionarea planului geometric de către OCT Chişinău va
asigura înregistrarea dreptului de proprietate a Administraţiei Publice Locale
asupra terenului nominalizat .
3.Primarul dl Calancea Gheorghe şi comisia urbanism şi dezvoltare rurală
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat: pentru – 8,abţinut- 0, împotrivă -0.

7.S-A EXAMINAT :

Cu privire la completarea Comisiei pentru
problemele căminului.

Morgun Vitalie, consilier .
La primărie au fost înregistrate cîteva cereri pentru acordarea odăilor în
cămin .
A dat citire demersului de la direcţia liceului în care se solicită de a acorda
spaţiu în cămin tînărului specialist Rusu Lucia , psiholog la liceu şi lucrătorului
tehnic Rabei Vasilisa .
S-a propus ca ,toate cererile să fie examinate în cadrul comisiei pentru
problemele căminului.Să lucreze comisia pentru problemele căminului. Dacă
este necesar şi membrii comisii nu dispun de timp pentru a se aduna în şedinţă se
va completa componenţa comisiei.
S-a propus de a se completa componenţa comisiei cu două persoane şi
anume :
Zaporojan Angela şi Sărbu Margareta.
S-a propus ca comisia pentru problemele căminului să înceapă lucrul de
luni 5 iulie 2010 şi în timp de 15 zile să examineze toate materialele , cererile şi
documentele anexate la ele şi să prezinte rezultatul consiliului.
La şedinţa Consiliului au fost prezente două persoane care au scris cerere
pentru acordarea spaţiului locativ în cămin în legătură cu lipsa spaţiului locativ
în casa părintească , ambele mame tinere singure (fără şoţ) solitare care au la
îngrijire şi creştere cîte un copil pînă la un an de zile .Total în anul 2010 au
depus cerere pentru acordarea spaţiului locativ în cămin patru mame singure cu
copii mici pînă la un an.

Avînd în vedere situaţia creată în căminul din str.31 August nr.4 în
scopul creării condiţiilor de trai,în temeiul 19(3) al Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1.Se completează componenţa Comisiei pentru problemele căminului cu
următoarele personae:
Zaporojan Angela ,consilier,
Sîrbu Margareta , consilier

2.Comisia pentru problemele căminului va examina toate cererile şi
documentele anexate la ele în termen de la 05 iulie pînă la 20 iulie 2010
prezentînd materialele comisiei la consiliu spre aprobare.
3.Primarul dl Calancea Gh. şi comisia juridică vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Au votat: pentru – 9 , împotrivă -0 , abţinut- 0
8.S-A EXAMINAT :

Cu privire la modificarea statutului juridic
de cămin de tip familial în bloc locativ
cu apartamente din str.31 August nr.4 .

Vitalie Morgun , consilier.A dat citire cererii locatarilor din cămin şi
documentele anexate la cereri pentru eliberarea bonurilor de repartiţie.
Locatarii din cămin solicită modificarea statutului juridic din cămin de tip
familial în bloc locativ cu apartamente.Este necesitate deoarece nu se poate
încheia contract cu Union Fenosa pentru reconstrucţia reţelei electrice, să achite
fiecare locatar pentru serviciile comunale, dacă vor avea contoare vor achita
fiecare.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Cu cine vom conlucra noi , consiliul.

Moraru Vasile, consilier

Braghiş Vasile , jurist
Să se modifice în bloc locativ cu statut departamental, privatizarea se va
face contra plată.
Sîrbu Margareta, consilier
Trebuie de făcut ordine în cămin, iar pentru aceasta propun de închis
pentru un timp căminul, de eliberat pe toţi.Apoi de eliberat document pentru cei
ce merită să locuiască în cămin.
Vitalie Morgun, consilier
Tot lucrul acesta va dura tump , dar între timp ce comisia va examina
toate materiale ar fi de adoptat o asemenea decizie pentru ca lucrul să margă
concomitent .Decizia cu modificarea statutului se va prezenta OCT Chişinău
pentru a efectua modificările şi va dura timp .

Propun de a se accepta efecuarea modificării statutului juridic.

În rezultatul discuţiei s-a propus , de revenit la chestiunea despre
modificarea statutului juridic al căminului după ce comisia pentru problemele
căminului va examina toate cererile şi documente depuse de locatari .

Preşedintele şedinţei

Morgun Vitalie

Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

Anexă
La Procesul –verbal nr.3
Din 01.07.2010

LISTA
consilierilor prezenţi la şedinţa Consiliului local
din 01.07.2010
1. Ghimpu lidia
2.Zaporojan Angela
3.Djugostran Vladimir
4.Sîrbu Margareta
5. Moraru Vasile
6.Lupu Anatolie
7.Chepteni Ion
8.Ghimpu Ion
9.Morgun Vitalie

Secretar

C.Oleacu

LISTA
consilierilor absenţi la şedinţa Consiliului local
din 01.07.2010
1. Radiola Anatolie.
2. Umaneţ Chiril
3.Bîzgu Ion
4.Lupaşco Mihail

Secretar

C.Oleacu

