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PROCES – VERBAL nr. 8
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 al şedinţei Consiliului
  sătesc Coloniţa.

Total consilieri  aleşi -  13, din ei prezenţi - 9,
absenţi : - 3,

                                                             Braghiş  Vasile , jurist  ;
Invitaţi :  Toaca Ludmila , contabil şef

A  participat:                                       Angela Zaporojan, primar

                                                            Tostogan Victor, avocat
                                                      Bodrug Augustin,executor judecătoresc la ca-

                                                             mera teritorială centru

Au asistat: Lista se anexează

             Preşedintele şedinţei                         Ursu Grigore

Se desemnează dl Tabacari Vladimir ,  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 ridicarea mandatului de consilier a dnei Angela Zaporojan şi
declararea vacantă a mandatului de consilier din partea PLDM.

Raportor: Oleacu Claudia , secretar al Consiliului
2.Cu privire la Programul de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-
2015  în s.Coloniţa.

Raportor:  Caraman Ana,medic şef
3.Cu privire la repartizarea  mijloacelor financiare din vînzarea terenurilor
proprietate APL.

Raportor:  Toaca Ludmila , contabil şef
4.Cu privire  la scutirea de plată pentru  întreţinerea  copilului  la grădiniţă.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef
5.Cu privire la acordarea  ajutorului material  cetăţenilor din s.Coloniţa.



Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef
6.Cu privire la solicitarea cet.Purcel Inga privind acordarea unei părţi din bucătăria
căminului din str.31 August.

Raportor: Bîzgu Ion  ,consilier
7.Cu privire la examinarea cererii cet.Cara Veaceslav privind autentificarea
dreptului de proprietate asupra ½ cotă -  parte din terenul aferent casei de locuit din
str. M.Eminescu nr.3

Raportor: Bîzgu Ion,consilier
8.Cu privire la solicitarea cet.Donica Nicolai privind abrogarea deciziei Consiliului
local nr.3/2 din 25.03.2011.

Raportor: Bîzgu Ion,consilier
9.Cu privire la solicitarea cet.Vasiliu Natalia privind defrişarea copacilor „plopi
canadieni” din faţa blocului locativ din str.31 August.

Raportor:   Bîzgu Ion, consilier
10.Cu privire  la vînzarea – cumpărarea terenului aferent  „Casei de tip  model din
brigada nr.2 cu accesorii „ nr.cadastral 0149103235.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF
11.Cu privire la autentificarea   dreptului deţinătorului  de teren cu număr cadastral
0149111063, cet.Panuş Stepanida.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF
12.Cu privire  la vînzarea – cumpărarea terenului aferent  construcţiei
comerciale,prestarea serviciilor  „ospătărie”„ cu suprafaţa de 0,074 ha  ,nr.cadastral
0149110264.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF

Zinaida Ghimp, specialist în reglementarea regimului proprietăţii funciare a
propus de a include în ordinea de zi chestiunea „Cu privire la vînzarea –
cumpărarea terenului de pe lîngă casa de locuit din str.Greaca nr.6 cu suprafaţa de
0,1392 ha ,cod cadastral 0149109118,cet.Rîţoi Maria.

Ion Cheptene , consilier a propus de a include în ordinea de zi chestiunea „Cu
privire la modificarea suprafeţei terenului cu număr cadastral
0149210108,proprietate APL.

Iarmenco Maria , consilier. Obiecţii la ordinea de zi.
De exclus din ordinea de zi chestiunile cu nr.8.10,11,12. Nu au fost prezentate  în
termen de trei zile  materialele pentru şedinţă , nu sunt documentată referitor la
chestiunile  menţionate.Chestiunile ce ţin de  vînzare – cumpărare , de mijloace
financiare  trebuiau  să fie examinate şi în  cadrul comisiei buget şi finanţe, sau
şedinţele comisiilor împreună.
Referitor la  chestiunea cu nr.10 „Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului
aferent „Casei de tip model din brigada nr.2 cu accesorii ,nr.cadastral
0149103235”  suprafeţele terenurilor aferente au fost aprobate prin decizia
Consiliului din martie 2006 şi decizia  nu a fost abrogată. S-a cerut de la inginerul
cadastral informaţia despre terenuri şi nu a fost  prezentată.
Se propune de a include în ordinea de zi  chestiunea  „Cu  privire la constituirea
comisiilor” .componenţa numerică şi nominală  şi doi „Modificarea



Regulamentului  privind funcţionarea  Consiliului”. Se propune  ca , fiecare
întrebare privind  includerea în ordinea de zi  să fie votată aparte.
În legătură cu faptul că ,lipseşte raportorul la chestiunea nr.2 din ordinea de zi
„Cu privire la Programul de control şi profilaxie a  tuberculozei pentru anii 2011-
2015 în s.Coloniţa” se propune de a  fi exclusă  din ordinea de zi.

Chestiunea  cu nr.14  pentru a fi exclusă  din ordinea de zi au votat :pentru -5
,abţinut – 2 , împotrivă-2;

V.Braghiş - jurist.Referitor la includerea în ordinea de zi  a întrbărilor  privind
modificarea Regulamentului  Consiliului şi constituirii comisiilor urmează a fi
examinate în comisii şi este necesar avizul lor .
Iarmenco Maria - consilier.La şedinţa cînd s-a  aprobat  Regulamentul nu a fost
avizul comisiei.
Ghimp Zinaida- specialist  în reglementarea regimului proprietăţii funciare.A
prezentat  o informaţie  referitoare la  documentele anexate la cerere .Tariful a fost
calculat  conform Legii  privind preţul normativ  de vînzare – cumpărare  al
pămîntului.
Maria Iarmenco - consilier.S-a referit la o decizie 2006 prin care a fost stabilită  o
suprafaţă  a terenului apoi s-a modificat în ce bază s-a modificat suprafaţa.
Braghiş Vasile- jurist .La cererile  privind vînzarea – cumpărarea terenurilor
aferente  sunt anexate toate documentele  care  sunt prevăzute în Regulamentul  cu
privire la  vînzarea terenurilor aferente nr.1428.;extrasul din registrul bunurilor
imobile, deciziile Consiliului sătesc că, trerenul este proiprietate APL, extrasul din
registrul bunurilor imobile  , borderoul de calcul.
Vladimir Scurtu .Toate cheltuielile au fost suportate , este teren sub
construcţie,banii vor veni la primărie.

Iarmenco Maria, decizia din 2006 prin care au fost aprobate suprafeţele terenurilor
aferente construcţiilor  nu a fost abrogată.Nu ne grăbiţi să  luăm decizii
pripite,trebuie să ne documentăm şi să examinăm  la altă şedinţă.
Umaneţ Chiril .Referitor la terenul aferent obiectului ,indiferent acceptaţi sau nu ,
o să se ducă prin instanţe.Decitzia din 2006 nu este  de comparat cu biblia. Terenul
aferent trebuie să-l cumpere, să vină banii în primărie .

Pentru ordinea de zi s-a votat  pentru fiecare întrebare  în parte:

Întrebarea  cu nr.1 pentru – 9,abţinut -0, împotrivă -0;
Întrebarea  cu nr.2  pentru a fi exclusă  din ordinea de zi au votat :pentru -9 ,abţinut
– 0 , împotrivă-0;

Întrebarea  cu nr.8  pentru a fi exclusă  din ordinea de zi au votat :pentru -3 ,abţinut
– 2 , împotrivă-4;

Întrebarea  cu nr.10  pentru a fi exclusă  din ordinea de zi au votat :pentru -5
,abţinut – 3 , împotrivă-1;



Întrebarea cu nr.11  pentru a fi exclusă  din ordinea de zi au votat :pentru -2
,abţinut – 2 , împotrivă-4;

Întrebarea  cu nr.12  pentru a fi exclusă  din ordinea de zi au votat :pentru -3
,abţinut – 4 , împotrivă-2;

Întrebarea  cu nr.13  pentru a fi inclusă  din ordinea de zi au votat :pentru -5
,abţinut – 2 , împotrivă-2;

Întrebarea  cu nr.14  pentru a fi exclusă  din ordinea de zi au votat :pentru -5
,abţinut – 2 , împotrivă-2;

ORDINEA  DE  ZI:  aprobată după votare
1.Cu privire la ridicarea mandatului de consilier a dnei Angela Zaporojan şi
declararea vacantă a mandatului de consilier din partea PLDM.

Raportor: Oleacu Claudia , secretar al Consiliului
2.Cu privire la repartizarea  mijloacelor financiare din vînzarea terenului
proprietate APL.

Raportor:  Toaca Ludmila , contabil şef
3.Cu privire  la scutirea de plată pentru  întreţinerea  copilului  la grădiniţă.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef
4.Cu privire la acordarea  ajutorului material  cetăţenilor din s.Coloniţa.

Raportor: Toaca Ludmila , contabil şef
5. Cu privire la solicitarea cet.Vasiliu Natalia privind defrişarea copacilor „plopi
canadieni” din faţa blocului locativ din str.31 August.

Raportor:   Bîzgu Ion, consilier
6.Cu privire la solicitarea cet.Purcel Inga privind acordarea unei părţi din bucătăria
căminului din str.31 August.

Raportor: Bîzgu Ion  ,consilier
7. Cu privire la solicitarea cet.Donica Nicolai privind abrogarea deciziei
Consiliului local nr.3/2 din 25.03.2011.

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

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF
9.Cu privire la autentificarea   dreptului deţinătorului  de teren cu număr cadastral
0149111063, cet.Panuş Stepanida.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF
10.Cu privire la modificarea suprafeţei terenului cu număr cadastral
0149210108,proprietate APL.

Raportor: Cheptene Ion , consilier
11.Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului de pe lîngă casa de locuit din
str.Greaca nr.6 cu suprafaţa de 0,1392 ha ,cod cadastral 0149109118,cet.Rîţoi
Maria.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF
12.Cu privire la Programul de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-
2015  în s.Coloniţa.



Raportor:  Caraman Ana,medic şef

Cu privire la examinarea cererii cet.Cara Veaceslav privind autentificarea dreptului
de proprietate asupra ½ cotă -  parte din terenul aferent casei de locuit din str.
M.Eminescu nr.3

Raportor: Braghiş Vasile , jurist
A fost examinată dar nu a trecut nici un proiect de decizie propus.

Cu privire  la vînzarea – cumpărarea terenului aferent  „Casei de tip  model din
brigada nr.2 cu accesorii „ nr.cadastral 0149103235.

Raportor: Ghimp Zinaida , specialist RRF
A fost exclusă din ordinea de zi.

1.S-A  EXAMINAT: Cu privire la ridicarea mandatului de consilier a
                                                     dnei Angela Zaporojan şi declararea vacantă  a

mandatului de consilier din partea  PLDM.

Claudia Oleacu , secretar al Consiliului.
Domnilor consilieri şi invitaţi.!
La şedinţa precedentă a Consiliului s-a vorbit despre  incompabilitatea  de funcţii şi
ridicarea mandatului de  consilier a dnei primar Zaporojan Angela.Au fost
pregătite toate documentele , declaraţia dnei Zaporojan Angela,dlui Igor Luchian şi
demersul din partea primăriei ,dar  de către Comisia Electorală Centrală se solicită
şi decizia Consiliului sătesc  referitor la ridicarea mandatului  şi  declararea vacantă
a mandatului de consilier.Avînd în vedere declaraţia dnei Zaporojan A. şi
declaraţia dlui Igor Luchian se propune de  a adopta  decizia.

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 .

2.S-A EXAMINAT:            Cu privire la repartizarea  mijloacelor financiare din
            vînzarea terenului proprietate APL.

Toaca Ludmila , contabil şef
A prezentat o informaţie referitoare la repartizarea mijloacelor din vînzarea
terenului.Informaţia referitoare  la  repartizarea mijloacelor financiare din vînzarea
terenului proprietate APL se anexează.

AU LUAT CUVÎNTUL:                                   Zaporojan Angela, primar

A prezentat o informaţie referitoare la lucrările care au fost efectuate şi cele
ce urmează a fi efectuate în parcul memorial  din str.Ştefan cel Mare .Pentru
lucrările de geologie au fost  prevăzute doar 20 de mii dar nu este suficient .La
şedinţa precedentă au fost rezervate  100 mii lei pentru lucrările de drenaj Cu 20
mii lei nu se vor putea efectua toate lucrările necesare.

                                                       Iarmenco Maria, consilier

De inclus în  proiectul de decizie următoarele puncte.
4.Primarul în termen de 2 luni va solicita SA”Apă Canal” condiţiile tehnice pentru
efectuarea lucrărilor de proiectare.

5.Primăria cel tîrziu în luna octombrie va publica în Monitorul Oficial avizul
privind desfăşurarea tenderului lucrărilor de proiectare  a reţelelor indicate.

6.Primarul va anunţa concurs pentruz oferta de preţuri pentru lucrările de geologie
a Parcului în termen de 30 de zile de la  data elaborării  deciziei.

La fel pentru 180 mii lei   destinaţi pentru proiectarea sistemului de canalizare şi
apeduct pe str.Teilor,Ion Vatamanu,Lidia Istrati,Mioriţa... să fie anunţ privind
oferta de preţuri.

Au votat :pentru  includerea în proiectul de decizie - 4,împotrivă – 3 ,abţinuţi- 2 .
În rezultatul votării  propunerile nu au  trecut.

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

Anexa nr.1
                                                                                                             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 nr.2
                                                                                                             la  Decizia  Consiliulu i 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”.

3.S-A EXAMINAT: Cu privire  la scutirea de plată pentru
                                                            întreţinerea  copilului  la grădiniţă

Toaca Ludmila , contabil şef.Cetăţeanca Percic Oxana s-a adresat cu cerere de a
fi scutită  de plata pentru întreţinerea copilului la  grădiniţă. Are trei copii , nu este
angajată în cîmpul muncii.
Avizul comisiei buget şi finaţe este pozitiv.S-a acceptat scutirea pentru trei
luni,octombrie , noiembrie , decembrie..

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
                      Anexa

                                                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

4.S-A EXAMINAT: Cu privire la acordarea  ajutorului material
cetăţenilor din s.Coloniţa.

Toaca Ludmila , contabil şef Se acordă ajutor material cet.Tabacari Maria  anul
naşterii 1949 ,domiciliată în s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.9 în sumă de 500 lei din
fondul de rezervă al primăriei.
Avizul comisiei este pozitiv.

AU LUAT CUVÎNTUL:                               Ghimp Zinaida , consilier



Au fost mai multe cereri la acordarea ajutorului  material.

Iarmenco Maria ,consilier.
Sunt nişte criterii după care se examinează cererile, lipsesc documentele la
cerere,documentul de invaliditate şi altele ,au rămas pentru reexaminare.

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.
Anexa

                                                                                                                                                 La dec izia 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

5.S-A EXAMINAT: Cu privire la solicitarea cet.Vasiliu Natalia
                                                             privind defrişarea copacilor „plopi
                                                            canadieni” din faţa blocului locativ
                                                            din str.31 August.
Bîzgu Ion, consilier.Cet.Vasiliu Natalia s-a adresat cu o cerere pentru a defrişa
copacii” plopi canadieni „.Chestiunea a fost examinată la comisia juridică în
prezenţa cet.Vasiliu Natalia ,avizul este pozitiv.

AU LUAT CUVÎNTUL : Claudia Oleacu, secretar al Consiliului



Cet.Vasiliu Natalia s-a adresat de  mai multe ori atît la Primăria locală cît şi
la Primăria municipiului Chişinău referitor la defrişarea plopilor  din faţa blocului
locativ care se află în vecinătatea casei ei.În anul 2006, 2007 şi de fiecare dată a
primit şi răspuns .În noiembrie 2010 s-a adresat  dlui Chirtoacă Dorin ,Primar
General al municipiului Chişinău  referitor la defrişarea  copacilor „plopi
canadieni”.Apoi  în februarie  2011  s-a adresat repetat  la  Primăria municipiului
Chişinău.În luna februarie  în conlucrare cu   conducerea de la Asociaţia Spaţiilor
Verzi  din municipiu  ,  în baza  autorizaţiei de care primăria dispunea a fost
efectuată  curăţirea sanitară a copacilor „plopi canadieni”  din faţa blocului locativ
din str.31 August. De ce a fost curăţire sanitară şi nu defrişare completă ,nu
cunoaştem ,deoarece  nu dispunem de informaţie.
Cet.Vasiliu Natalia  s-a adresat  în formă orală şi după  tăierea sanitară a copacilor
la primărie şi insistă  tăierea lor completă ,deoarece prezintă pericol pentru casa ei
care se află în vecinătate.

Tabacari Vladimir , consilier

Ieşind la faţa locului  se observă că ,rădăcinile copacilor  prezintă pericol
temeliei clădirii.Necesită   tăierea complectă şi sădirea altor pomi în loc.

Vasiliu Natalia, locuitoare

A  menţionat despre adresările atît orale cît în scris  către primărie de a defrişa
copacii din vecinătate  casei sale care,  prezintă pericol  în caz de vînt puternic  şi
sunt şi bătrîni au o vîrstă de vre-o 40 ani.

În rezultatul discuţiei s-a propus ca,primăria să obţină  autorizaţia  pentru dreptul
de a defrişa de la organele  de rigoare , agenţia ecologică şi spaţiile  verzi, după
defrişare de  plantat alţi pomi.

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

6.S-A EXAMINAT: Cu privire la solicitarea cet.Purcel Inga privind
                                                         acordarea unei părţi din bucătăria căminului

    din str.31 August.
Bîzgu Ion  ,consilier. Cet.Purcel Inga  s-a adresat cu o cerere de a i se acorda

o parte din bucătăria căminului din cauză că,  este în divorţ cu soţul,locuieşte într-o
odaie cu ei şi doi copii minori şi situaţia e tensionată.

Avizul comisiei juridice este negativ deoarece  are datorii la energia
electrică.

AU LUAT CUVÎNTUL: Purcel Inga, locatar al căminului.

A vorbit despre  perioada de cînd locuieşte în cămin,(14 ani) despre contribuţia la
reparaţiile care s-au efectuat în cămin,despre achitarea datoriei la energia electrică.

Braghiş Vasile , jurist
Nu s-a expus  pe marginea chestiunii deoarece    e la descreţia autorităţilor
modificarea destinaţiei  suprafeţei din bucătărie în locativă.

Ursu Grigorii,consilier
De a lua o decizie de format o comisie care va  merge la faţa locului ,apoi la
consiliu.

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 .

7.S-A EXAMINAT: Cu privire la solicitarea cet.Donica Nicolai
                                                        privind abrogarea deciziei Consiliului

 local nr.3/2 din 25.03.2011

Bîzgu Ion,consilier.Donica Nicolai ,reprezentantul cet.Romaniuc Vera în
baza procurii s-a adresat către consiliu cu o cerere  de a anula decizia  Consiliului
nr.3/2 din 25 martie 2011  referitor la legiferarea traiului  cet.Roşca Angela în
cămin , restabilind bonul  nr.23 din 05.11.2010 pe  numele  cet.Romaniuc Vera.La



şedinţa precedentă s-a adresat   Roşca Angela  a fost prezentă doar o parte.S-a dat
citire deciziei Consiliului sătesc nr.3/2 din 25 martie 2011.

AU LUAT CUVÎNTUL : Iarmenco Maria , consilier

Au fost  stipulate  nişte  condiţii în decizie ?
Morgun Vitalie ,consilier

La şedinţa precedentă   a fost ascultată doar o parte  pe Roşca Angela.S-a
menţionat că , nu trebuia de acceptat ,două famili într-o odaie şi un singur bon căci
vor fi probleme.A fost eliberat primul bon apoi Roşca Angela s-a adresat cu o
cerere.

Donica Nicolai ,reprezentantul  cet.Romaniuc V.
A adus la cunoştinţă despre situaţia creată după eliberarea bonului  în baza deciziei
Consiliului .A fost inclusă în bon Roşca Angela şi fiica ei fără acordul chiriaşului
principal.S-a adresat către consiliu de a primi o  decizie  care ar  soluţiona situaţia
de conflict creată.De a anula   ultima decizie şi de a se restabili  bonul de repartiţie
ca cet.Romaniuc Vera şi Romaniuc Ioana să poată locui în odaia care le aparţine cu
drept.

S-a propus de a include  în partea de  constatare a deciziei  cuvintele „Lipsa
acordului şi contractul  încheiat  între părţi”.

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.

8.S-A EXAMINAT: Cu privire  la vînzarea – cumpărarea terenului
                                                    aferent  construcţiei comerciale,prestarea  servi-

                               ciilor (ospătărie),cu suprafaţa  de 0,074 ha, nu-
                                                    măr cadastral  0149110264.



Ghimp Zinaida , specialist RRF .A prezentat o informaţie referitoare la cererea
depusă de Scurtu Vladimir  şi documentele anexate la ea  privind  vînzarea –
cumpărarea terenului aferent  construcţiei comerciale,prestarea  serviciilor
(ospătărie) din str.31 August,cu suprafaţa de 0,074 ha, număr cadastral
0149110264.La cerere sunt anexate:  extrasul  din  Registrul cadastral  al
deţinătorilor de teren,Planul geometric, Borderoul de calcul al preţului de vînzare –
cumpărare a terenului aferent  întocmit  conform Legii privind preţul normativ al
pămîntului,Extrasul  din  Registrul   bunurilor imobile pentru efectuarea
tranzacţiilor, copia buletinului  de identitate.

AU LUAT CUVÎNTUL : Iarmenco  Maria , consilier

S-a solicitat  lista  terenurilor . În 2006  a fost stabilită o suprafaţă apoi s-au mărit
dar în ce bază.

Viorel Ghimp, locuitor
S-a referit la deciziile Consiliului local  adoptate la şedinţa din 20 mai 2011
privind stabilirea suprafeţelor terenurilor aferente obiectelor privatizate  la care dna
primar  a fost preşedintele şedinţei  şi le-a semnat, la    Notificările  de  la Oficiul
Teritorial al cancelariei  de Stat referitoare la aceste  decizii  prin care se solicită
abrogarea  sau modificarea lor.
Dna primar Angela Zaporojan a lucrat în comisia de profil .Ghimp V. susţine că ,
deciziile care au fost adoptate la 20 mai 2011 au fost abrogate.

Braghiş Vasile, jurist
Deciziile din 20 mai 2011 au fost notificate şi nu abrogate .
Conform prevederilor Regulamentului nr.1428 ,sunt  anexate toate  documentele
prevăzute în regulament:extrasul din registrul cadastral  al deţinătorilor de
teren,decizia consiliului  din 2010 că ,terenul este  proprietate APL, extrasul din
registrul bunurilor imobile   cu suprafaţa de 0,074 ha înregistrată  la OCT în  2010,
borderroul de calcul.

Scurtu Vladimir,locuitor
Suprafaţa terenului 0,074 ha  este modificată în baza deciziei din 2009, cheltuielile
le-a suportat personal , terenul este sub construcţii .

Iarmenco Maria, consilier
Nu trebiue de grăbit şi de  luat decizii pripite, trebuie să ne documentăm ,
referindu-se la decizia din 2006 .

Scurtu Vladimir,locuitor
În decizia din 2006 au fost multe greşeli  şi a fost modificată de consiliu în 2010-
2011.

Ciorbă Valeriu
A solicitat  informaţia  dacă ,terenul aferent este  din faţa sau în spatele obiectului,
dacă nu afectează parcul .



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.

9.S-A EXAMINAT: Cu privire la autentificarea   dreptului
                                                          deţinătorului  de teren cu număr cadastral
                                                          0149111063, cet.Panuş Stepanida.

Ghimp Zinaida , specialist RRF. A prezentat o informaţie  referitoare la
anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren  pe numele
cet.Ceban Eudochia   cu   acordul ambelor părţi. La cerere  depusă de cet. Panuş
Stepanida  sunt anexate documentele: Contractul de donaţie a casei lui Panuş  S.
din 25.04.1996 , înregistratz la OCT în 1999. Titlul de  autentificare a dreptului
deţinătorului de teren pe numele cet. Ceban Eudochia eliberat  august 2003  şi
acordul ambelor părţi.Se  propune de a anula tilul eliberat pe numele cet.Ceban
Eudochia şi de autentificat dreptul de proprietate asupra sectorului de teren pe
numele Panuş Stepanida.
Avizul comisiei  urbanism şi dezvoltare rurală este  pozitiv.

AU LUAT CUVÎNTUL:                                     Iarmenco Maria , consilier

Conform  legii  trebuie  să fie   proiectul de decizie  elaborat  de secretarul
consiliului,raportul specialistului şi avizul comisiei.
În partea de constatare să fie indicat concret  articolul din lege.

Braghiş Vasile, jurist
Proiectul de decizie  este  întocmit de către jurist .



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 .

10.S-A EXAMINAT: Cu privire la modificarea suprafeţei terenului cu
număr cadastral 0149210108,proprietate APL.

Cheptene Ion, consilier.Este nevoie de  modificarea suprafeţei   terenului din
fondul apelor cu număr cadastral  0149101108, cu suprafaţa de 7,8769 ha,
proprietate APL.

AU LUAT CUVÎNTUL: Umaneţ Chiril ,deţinător de cote

Nu este dambă , nu este nici iaz, ce fel de iaz fără dambă.

Braghiş Vasile, jurist
Terenul de sub ape  este terenul Administraţiei Publice Locale, modul de folosinţă
Fondul Apelor, iar  barajul (dighul ) este inclus în cota valorică.Barajul(digh) nu
este inclus în planul geometric   şi deaceia trebuie de modificat  suprafaţa terenului
cu includerea  suprafeţei barajului .

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.

11.S-A EXAMINAT: Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului de pe
 lîngă casa de locuit din str.Greaca nr.6 cu suprafaţa
de 0,1392 ha ,cod cadastral 0149109118
cet.Rîţoi Maria.

Ghimp Zinaida , specialist RRF. Cet.Rîţoi Maria s-a adresat către  consiliu
cu o cerere  de a i se autentifica   dreptul de proprietate asupra  lotului de pămînt
din str.Greaca nr.6 cu suprafaţa de 0,1392 ha.După examinarea cererii la şedinţa
comisiei  de urbanism a mai depus o cerere de a  accepta vînzarea – cumpărarea
terenelui de pe lîngă casa din str.Greaca nr.6  la preţul stabilit conform borderoului
de calcul  în conformitate cu prevederile legislaţiei .

AU LUAT CUVÎNTUL: Ghimpu Lidia , consilier

Comisia buget şi finanţe şi comisia urbanism şi dezvoltare rurală să petreacă
împreună şedinţele  în cazul cînd este  vînzarea – cumpărarea terenurilor.

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  .

12.S-A EXAMINAT: Cu privire la Programul de control şi profilaxie
  a tuberculozei pentru anii 2011-2015  în s.Coloniţa

  Caraman Ana,medic- şef.A prezentat o informaţie despre necesitatea
aprobării  Programului de control şi profilaxie pentru anii 2011-2015.A crescut
înbolnăvirea prin TBC în ultimul timp din cauza lipsei mijloacelor financiare
pentru alimentaţie.
A propus de găsit mijloace financiare pentru a  aduce autobusul  pentru trecerea
fluorografiei  cetăţenilor în teritoriu.În comun cu primăria de ajutat  cetăţenii  cu
mijloace financiare din contul  banilor preconizaţi pentru autobusul fluorografic
alocaţi în baza deciziei Consiliului din 14.04.2011, 10 mii lei.Din contul  banilor
de cumpărat produse alimentare şi pentru transport .
A enumărat toate persoanele care sunt luate la evidenţă.Centrul de sănătate  publică
ajută în măsura posibilităţilor   bolnavii cu medicamente  şi profilaxie.

AU LUAT CUVÎNTUL: Ursu Grigore, consilier

A solicitat informaţia referitoare la tratamentul  persoanelor  bolnave e cu
plată sau nu şi dacă sunt pe cale de însănătoşire.

Morgun Vitalie , consilier
Avizul Comisiei juridice,probleme umanitare şi protecţie socială a populaţiei

este  pozitiv . De înaintat  demers  la comisia buget şi finanţe  pentru  prevedea
mijloace financiare financiare  pentru a ajuta cetăţenii bolnavi.

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  .

S-A EXAMINAT: Cu privire la examinarea cererii cet.Cara Veaceslav
                                            privind autentificarea dreptului de proprietate
                                            asupra ½ cotă -  parte din terenul aferent casei
                                            de locuit din str. M.Eminescu nr.3.

Braghiş Vasile ,jurist
A adus la  cunoştinţă cererea  dlui Cara Veaceslav,Decizia Curţii de Apel Chişinău
şi încheierea executorului  judecătoresc privind includerea în ordinea de zi a
chestiunii  privind  eliberarea lui Cara V. a titlului de  proprietate asupra ½ cotă –
parte din terenul aferent casei din str.M.Eminescu nr.3.
Deasemenea a adus la   cunoştinţă cererea cet.Butucel Z. care solicită amînarea
eliberării titlului  de proprietate  pînă nu a fi examinată cererea depusă la CEDO.
Chestiunea a fost examinată la două comisii.
Comisia juridică a dat aviz pozitiv şi a propus eliberarea  titlului  de proprietate lui
Cara V. – ½ cotă – parte din terenul aferent casei din str.M.Eminescu nr.3.
, iar comisia urbanism a propus un proiect de decizie  privind amînarea executării .

AU LUAT CUVÎNTUL : Tostogan Victor, avocatul dnei Butucel Z.

Terenul a fost în proprietatea cet.Butucel în baza deciziei.Cet.Cara V. a moştenit
doar casa dar terenul nu.Dreptul a 7/8 este înregistrat după Butucel Z, 1/8 din teren
este după APL.

Avocatul  cet.Butucel Zinovia şi cet .Butucel Z. au  solicitat amînarea   executării
Deiziei  Curţii de Apel Chişinău.

Bodrug Augustin, executorul judecătoresc
                                                                 la  Camera Teritorială Centru

A solicitat executarea Deciziei Curţii de Apel Chişinău şi a preîntîmpinat despre
consecinţele neexecutării.

AU LUAT CUVÎNTUL : Morgun Vitalie , consilier

Cînd a fost examinată cererea cet.Cara Veaceslav şi documentele anexate la
ea nu a fost cererea cet.Butucel Zinovia către CEDO.

Ursu Grigore care au propus părţilor Cara V. şi Butucel Z. să găsească limbă
comună şi să se înţeleagă.Vă  dăm un timp  să vă înţelegeţi, cît îi trebuie unui om,
pînă la următoarea şedinţă.

Cara Veaceslav, locuitor
Nu sunt de acord şi vor aştepta îndeplinirea Deciziei Curţii de Apel Chişinău.

Butucel Zinovia , locuitoare



Vom aştepta răspuns de la CEDO.

Au fost supuse votului  ambele proiecte de decizi ,dar nici unul  nu a fost adoptat.

Avînd  în vedere cererea cet.Cara Veaceslav prin care solicită  executarea
deciziei Colegiului  Civil al Curţii  de Apel Chişinău  din 26 mai 2010 şi decizia
Curţii Supreme de Justiţie din 29.09.2010 , prin care se obligă Consiliul sătesc  de
a-i atribui în proprietate ½  cotă-parte  din  terenul de pe lîngă  casa de locuit  din
str.M.Eminescu  nr.3 cu suprafaţa   totală de  0,1085 ha  cît şi materialele
prezentate de  cet.Butucel Zinovia cu cererea depusă la CEDO privind anularea
Hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 26.05.2010 şi Curţii Supreme de Justiţie din
29.09.2010, în temeiul art. 19(3)  al Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006  „Privind
administraţia publică locală „, Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE   :

1.A amîna eliberarea titlului de autentificare a dreptului de proprietate
asupra sectorului de  teren cu nr.cadastral 0149110029 pînă la examinarea cererii
cet.Butucel Zinovia  la CEDO.

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

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

Al doilea  proiect de decizie .

Avînd  în vedere cererea cet.Cara Veaceslav prin care solicită  executarea
deciziei Colegiului  Civil al Curţii  de Apel Chişinău  din 26 mai 2010, prin care se
obligă consiliul sătesc  de  ai atribui în proprietate cet. Cara Veaceslav  ½  cotă-
parte  din  terenul aferent casei de locuit  din str.M.Eminescu  nr.3 cu suprafaţa
totală de  0,1085 ha ,decizia fiind  definitivă si    Decizia Colegiului civil şi de
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 29 septembrie 2010 ,
decizia fiind irevocabilă de la pronunţare, în temeiul art. 19(3)  al Legii  nr.436-
XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală „, Consiliul sătesc
Coloniţa ,
DECIDE   :

1.Se autentifică dreptul de proprietate  a cet.Cara Veaceslav asupra ½ cotă-
parte  din terenul  cu nr.cadastral 0149110229 , cu suprafaţa de 0,1085 ha, cu
adresa mun.Chişinău , s.Coloniţa , str.M.Eminescu nr.3.

2.Primăria va perfecta  la solicitare   din contul beneficiarilor un nou titlu de
autentificare a dreptului  deţinătorului de teren  pornind de la  prevederile punctului
1 al deciziei.



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

AU VOTAT:  :pentru - 1 , abţinut -9   ,  împotrivă - 0 .

S-A EXAMINAT: Cu privire la componenţa nominală
                                                  şi numerică a comisiilor.

Referitor la  comisiile de specialitate  s-a propus să fie dizolvată comisia
pentru cultură , tineret şi sport, deoarece orice chestiune de  acest gen poate fi
examinată în  celelalte comisii .
                                                                    Zaporojan Angela , primar
A atras atenţia la necesitatea  constituirii acestei comisii.Despre lucrul cu tineretul,
diferite proiecte pentru tineret.
În compania electorală  a fost înaintată întrebarea de ce nimeni nu se ocupă cu
copiii, nici statul şi nici societatea.Stadionul este împînzit de capre  ,nu se acordă
atenţie deloc  copiilor.
Se propune implicarea consilierilor , ajutorul  şi ca fiecare consilier să  fie
responsabil  de un  anumit domeniu .
Referitor la alegerea preşedinţilor şi secretarilor comisiilor se va reveni la
următoarea şedinţă ,după ce vor fi examinate  în cadrul şedinţelor comisiilor .

S-A EXAMINAT: Cu privire la Regulamentul  privind constituirea
               şi funcţionarea Consiliului local.

Lidia Ghimpu, consilier
Propuneri la Regulament  de întrodus un punct ca setul de documente referitor la
şedinţele Consiliului să fie   date consilierilor cu 3 şi 5 zile înainte de data
petrecerii şedinţei.

Pct. De a insista,  de a pregăti tot setul de documente cu trei  zile  înainte de şedinţa
extraordinară şi cinci zile de şedinţa ordinară a Consiliului pentru a face cunoştinţă.

Iarmenco Maria , consilier.
Regulamentul care a fost primit de abrogat  şi de primit unul în baza acelui cadru,
din cel cadru de exclus  cuvintele raional , municipal. Să se ia ca bază
Regulamentul -cadru .

Lidia Ghimpu, consilier Regulamentul – cadru  de studiat şi de pregătit apoi
la altă şedinţă  de aprobat prin consiliu.

Preşedintele şedinţei                                Ursu Grigore

Secretar al Consiliului                                              Oleacu Claudia



Anexă
La  Procesul –verbal  nr.8

din 04.08.2011

L I S T A
consilierilor prezenţi la  şedinţa  Consiliului  local

din 04.08.2011

1. Bîzgu Ion
2.Ghimp Zinaida
3.Foiu Tatiana
4.Tabacari Vladimir
5 Iarmenco  Maria
6.Chepteni Ion
7.Dîşliuc Iurie
8.Ursu Grigore
9.Morgun Vitalie
10.Lupu Anatolie -  s-a prezentat la întrebarea cu nr. 5
11.Ghimpu Lidia -  s- a prezentat la întrebarea cu nr.8
12.Caraman   Anna -  s-a prezentat la întrebarea cu nr.11

                      Secretar                          C.Oleacu



Anexă
La Procesul – verbal  nr.8

Din 04.08.2011

L I S T A
persoanelor prezente la şedinţa Consiliului sătesc

1.Mazîlo Vica
2.Ciorbă Valeriu
3.Vasiliu Natalia
4.Braghiş Vasile,
5.Scurtu Vladimir
6.Ababii Pavel
7.Gurulea Nicolae
8.Tofan Mariana
9.Toaca Ludmila
10.Capsamun Parascovia
11.Butucel Zinovia
12.Oleinic Valentina
13.Baranov Ştefan
14.Cara Veaceslav
15.Purcel Inga
16.Ghimp Viorel
17.Rîţoi Vitalie
18.Ababii Tudor
19Ursu Victor

Secretar al Consiliului                                     Oleacu Claudia


