
REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

proiect
D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier
a dnei Angela Zaporojan şi declararea vacantă
a mandatului de consilier din partea PLDM.

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 A.

2.A declara vacant mandatul de consilier în consiliul sătesc din partea
PLDM   deţinut  de Zaporojan A.

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
Consiliului   Electoral Central pentru informare.

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

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

Preşedentele şedinţei                         __________
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                       C.Oleacu

Avizat:   Jurist ______________
              Secretar ____________
              Specialist ___________



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

Cu privire la solicitarea  cet.Vasiliu Natalia
privind defrişarea copacilor „plopi canadieni”
din faţa blocului locativ din str.31 August.

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  creează 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   şi comisia juridică vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT:  pentru –   , împotrivă –    , abţinut –

Preşedintele şedinţei                                     ___________
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului                                   C.Oleacu



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
               PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

PROIECT
D  E C I Z I E   Nr.

     Din __________   2011

Cu  privire la examinarea cererii cet.Cara Veaceslav
privind autentificarea dreptului de proprietate asupra
 ½ cotă – parte din terenul de pe lîngă  casa de locuit
din str.M.Eminescu nr3.

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 -    , abţinut -    ,  împotrivă -   .

Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului Oleacu Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

PROIECT
D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

Cu privire la  Programul de control şi
 profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-
2015 în satul Coloniţa.

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-   , împotrivă -   , abţinut -   .

           Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

PROIECT
D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

Cu privire la  solicitarea cet Purcel Inga
privind acordarea  unei părţi din bucătăria
căminului din str.31 August .

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 administraţoia publică
locală , Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se respinge cererea cet.Purcel Inga privind acordarea unei părţi din din
bucătăria  din căminul din str.31 August.

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

           Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului       Oleacu Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

PROIECT
D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

Cu privire la  solicitarea cet Donica Nicolai
privind abrogarea deciziei  Consiliului local
nr. 3/2 din 25.03.2011 .

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, 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

3.Primarul dna Zaporojan Angela şi comisia juridică va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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

           Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

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

Examinînd cererea cet.Leca Efim,, şi documentele anexate la ea: extrasul
din registrul bunurilor imobile , planul geometric al terenului, contractul de arendă
a 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 „Casa de
tip model din brigada nr.2 cu accesorii” ,cu suprafaţa de  0,3795 ha, număr
cadastral  al terenului 0149103235 , adresa :s.Coloniţa,extravilan,la preţul conform
borderoului de calcul .

2.Primarul dna Angela Zaporojan  va încheia cu cumpărătorul 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-   , împotrivă -   , abţinut -   .

Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

Cu privire la  autentificarea   dreptului  deţinătorului
de teren cu număr cadastral  0149111063.

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-   , împotrivă -   , abţinut -   .

Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

Cu privire la vînzarea – cumpărarea   terenului
aferent construcţiei comerciale,prestarea serviciilor
„ospătărie”cu suprafaţa de 0,074 ha,număr
.cadastral 0149110264.

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-   , împotrivă -   , abţinut -   .

Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                            Oleacu Claudia



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
               PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ
 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ

ПРИМЭРИЯ

D  E C I Z I E   Nr. ____
Din __________   2011

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 nr3.

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 -    , abţinut -    ,  împotrivă -   .

Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                             C.Oleacu



REPUBLICA  MOLDOVA
CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU
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PROIECT
D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

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

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 ,cet.Rîţoi
Maria la preţul normativ  2022,93 lei ,conform borderoului de calcul. conform
borderoului de calcul .

2.Primarul dna Angela Zaporojan  va încheia cu cumpărătorul 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 -    , abţinut -    ,  împotrivă -   .

Preşedintele şedinţei                              __________
Contasemnat:
Secretar al Consiliului                             C.Oleacu
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PROIECT
D  E C I Z I E   Nr. ____
Din   _________   2011

Cu privire la modificarea  suprafeţei  terenului
cu număr cadastral  0149210108,proprietate APL..

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.


