
Aprobat:
prin Decizia Consiliului local

Coloniţa nr. 1/1
din 29.02.2012

S T A T U T U L
satului Coloniţa, municipiul Chişinău

Republica Moldova

Art.1.Prezentul statut este aprobat de Consiliul sătesc Coloniţa în temeiul art. 14(2) al
Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI  din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală” şi
Legii Republicii Moldova nr.432-XIII din 19.04.1995 „Privind   statutul – cadru al satului
(comunei), oraşului (municipiului)”.

Pezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii administraţiei
publice locale din satul Coloniţa.

Art. 2. Conform Legii Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001 „Privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova satul Coloniţa este unitate
administrativ-teritorială  de nivelul întîi din componenţa municipiului Chişinău.

Art.3.Localitatea de reşedinţă a unităţii administrativ – teritoriale este satul
Coloniţa.Schimbarea localităţii de reşedinţă se stabileşte prin lege.

După împărţirea administrativ-teritorială în unitatea administraţiei publice locale întră
numai sautul Coloniţa.

a). Satul Coloniţa este situat în centrul republicii la o distanţă de 7 km de  la capitala
Republicii Moldova – municipiul Chişinău , situată la latitudinea  47,0377 şi longitudinea
28,9583 şi altitudinea de 145 metri faţă de nivelul mării   ,învecinîndu-se cu localităţile:

- la Nord cu comuna Tohatin,situat la distanţa de 2 km;
- la Est cu comuna  Budeşt ,4 km;
- la Vest cu oraşul Chişinău , 7 km;

- la Sud cu comuna Dolinoe, 3 km .

Pentru prima dată satul Coloniţa a fost atestat în documentele istorice în anul  1605. Anul
1605 se consideră anul întemeierii localităţii Coloniţa.

Heraldica satului a fost aprobată prin decizia Consiliului sătesc Coloniţa nr.8/5  din
19.08.2005.”Cu privire la examinarea proiectelor stemei şi drapelului satului Coloniţa,
municipiul Chişinău.”

Stema şi drapelul satului Coloniţa sunt însemnele oficiale ale satului şi reprezintă plenar
comunitatea sătenilor în faţa altor comunităţi.

Stema satului Coloniţa reprezintă:Scut despicat;În prima parţiune,în cîmp albastru,o
coloană în stilul artei populare,cu capitelul în coarne de berbec şi soclul în brîu torsat
ascendent,în pal ,de argint;A doua parţiune fasciată de patru piese,argint şi negru.Scutul timbrat
de o coroană sătească de aur.

Culoarea albă naturală a coloanei de piatră este întruchipată în stemă prin argintul
heraldic,smalt simbolizînd curăţenia şi înţelepciunea.

Albastrul cîmpului heraldic este culoarea cerului,a infinitului, a cadrului natural de
dezvoltare,culoarea fidelităţii şi perseverenţei, culoarea Europei.Este smalţul heraldic care se
potriveşte cel mai bine cu ideia dăinuirii în timp,idee promovată de coloana în brîu torsat.
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În parţiunea fasciată, argintul este utilizat ca smalt heraldic al apei, iar negrul ca smalt al
pămîntului.

Coroana sătească de aur care timbrează scutul se referă la faptul că ,satul Coloniţa are
statutul de sat – reşedinţă de comună.

Drapelul satului a fost elaborat în baza stemei,prin procedeul extinderii cîmpului heraldic
în cîmp vexilar.

Drapelul  satului Coloniţa reprezintă o pînză patrată, despicată,avînd în prima parţiune,în
cîmp albastru,o coloană  în stilul artei populare, cu capitelul în coarne de berbec şi soclul în brîu
torsat ascendent,în pal, albă,iar a doua parţiune fasciată de patru piese, alb şi negru.

Satul Coloniţa are şi un imn  care se  numeşte „Odă Coloniţei „.Imnul este scris  pe
versurile lui Simiom Ghimpu şi pe muzica Dariei Radu..

Imnul a luat naştere în anul 2004,cînd satul Coloniţa  a împlinit 400 de ani  de la prima
atestare documentară.

Odă Coloniţei
Cu oameni buni, cu oameni gospodari,
Tu creşti şi înfloreşti din an în an.
Pe cerul tău par stelele mai mari
Şi soarele mai mândru, mai avan.

Refren:
Strămoşii noştri ţi-au zis Coloniţa,
O ramură a Columnei lui Traian,
Ce ţi-ai păstrat în Dumnezeu credinţa
În ciuda odiosului duşman.

Tu ai avut plăieşi, răzeşi, sărdari
În văile cu nuci şi cu stejari
Ce piept ţinut-au la hoardele de barbari
Şi le-au doborât cu braţele lor tari.

Refren:
Strămoşii noştri ţi-au zis Coloniţa,
O ramură a Columnei lui Traian,
Ce ţi-ai păstrat în Dumnezeu credinţa
În ciuda odiosului duşman.

Eşti toată îmbrăcată-n straie verzi,
Împrejmuită de vii şi livezi,
Cu porţi frumoase şi adânci fântâni,
Cu gospodari pe viaţa lor stăpâni.

Refren:
Strămoşii noştri ţi-au zis Coloniţa,
O ramură a Columnei lui Traian,
Ce ţi-ai păstrat în Dumnezeu credinţa
În ciuda odiosului duşman.

b). Suprafaţa administrativ – teritorială a satului  Coloniţa, conform  planului Urbanistic
este de 2643,4 ha,

Pe categorii de folosinţă,suprafaţa teritorială se prezintă astfel:
- teren  cu destinaţie agricolă - 1523,99 ha,

din care :
- cote de teren – 1288,68 ha
- grădini - 197,2 ha
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- Î.P.loturi  private – 6,05 ha
- teren  proprietate a statului (MIS)-26,05 ha
- teren în arendă - proprietate APL- 6,01 ha

II.Terenul localităţii -250,94 ha
III.Terenuri cu destinaţie industrială – 37,69 ha,
IV.Teren  ocolul silvic – 326,7 ha,
V.Teren fondul apelor – 24 ha
VI.Teren fondul de rezervă  (uz comun, drumuri, terenuri aferente,fîşii forestiere,păuri
APL,păşuni şi a..) – 480 ha

În hotarele localităţii sunt amplasate 2 întovărăşiri pomilegumicole:
Î.P. “Valea Mestecinilor- 81 de loturi pomicole, suprafaţa totală  de 4,68 ha;
Î.P.”Codru „ - 20 de loturi  pomicole , suprafaţa totală de _1,37 ha.

Orice modificare a hotarelor  teritoriale ale satului pot fi efectuate numai în temeiul legii.
c)Populaţia satului este de circa 3732 locuitori (la începutul anului 2011),
dintre care :

- Bărbaţi- 1849,
- Femei – 1883,

Structura etnică a populaţiei conform ultimului recensămînt în cadrul satului  este
astfel:

- Moldoveni – 3136       93,89 %;
- Ucraineni - 84        2,51 %  ;
- ruşi -85 2,54 %;
- găgăuzi - 5       0,15%;
- bulgari - 14       0,42%;
- polonezi - 2        0,06%;
- ţigani - 1      0,03%;
- alte   etnii - 13        0,39%

d)Autorităţile administraţiei publice , care realizează şi asigură autonomia locală a satului
sunt: Consiliul Local Coloniţa -ca autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii
administrativ – teritoriale aleasă în vederea  soluţionrii problemelor de interes local şi primarul –
ca autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ – teritoriale  şi executivă a
Consiliului Local, aleasă prin vot universal , egal, direct, secret şi liber exprimat.Atribuţiile
acestora sunt prevăzute de  Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind  administraţia publică
locală”. Autorităţile administraţiei publice  locale funcţionează în sediul primăriei satului
Coloniţa, str.Ştefan cel Mare nr.3 ,MD- 2082.

Consiliul sătesc Coloniţa constituit  la 21 iunie 2011 este format din 13 consilieri aleşi în
condiţiile Codului Electoral.
Structura  politică a Consiliului sătesc Coloniţa este următoarea:

- Partidul Liberal – 8 consilieri;
- Partidul Liberal Democrat din Moldova – 2 consilieri;
- Partidul European- 2 consilieri;
- Partidul Comuniştilor  din Republica Moldova – 1 consilier.

Primăria este structura funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale
legale.Conform statelor de personal , sunt aprobate  4 unităţi de funcţionari publici , inclusiv:

Secretar - 1,
Contabil şef - 1,
Specialist  în reglementarea regimului  .funciar - 1,
Specialist în perceperea fiscală - 1

f) Pe teritoriul satului Coloniţa funcţionează următoarele instituţii  social- culturale , care se află
în subordonarea  Consiliului sătesc Coloniţa:

- Liceul teoretic „Gheorghe Ghimpu”;
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- Grădiniţa – creşă nr.24;
- Centrul de  Sănătate Coloniţa;
- Casa de cultură;
- Biblioteca  Publică ;

Satul beneficiază de o reţea de drumuri asfaltate.
În sat există reţea de telefonie fixă.
Cea mai apropiată staţie de cale ferată se află la o distanţă de 12  km de sat în

mun.Chişinău.
Aeroportul Internaţional Chişinău este situat la o distanţă de 17 km.

h)Serviciile publice existente în satul Coloniţa care-şi desfăşoară activitatea pe raza
administrativă a  satului  sunt:
- serviciul de poştă –Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”
- serviciul  de alimentare  cu apă şi canalizare – SA „Apă-Canal”,
-televiziune prin cablu şi internet –ÎntreprindereaMixtă „SunCommunications”
- telefonie fixă  şi internet – Operatorul Naţional de Telecomunicaţii din   Republica Moldova
„Moldtelecom”,
- furnizarea energiei electrice –RED „Union Fenosa”,
- serviciul de alimentare cu gaze naturale - SRL „Chişinău – Gaz”.

i)Activităţile economice specifice care se desfăşoară în satul Coloniţa sunt:

- agricultura : cultivarea pămîntului individual,în special creşterea cerealelor;
- industrie- prelucrarea pietrei de cosăuţi., producerea geamurilor din  termopan, confecţii
metalice, producerea pavajului,prelucrarea fructelor,
-comercializarea mărfurilor alimentare şi nealimentare prin  întreprinderi individuale;
- alimentaţie publică;
- reparaţia tehnicii auto

j) Marea majoritate a locuitorilor din satul Coloniţa  sunt de religie creştin ortodoxă.Pe lîngă
aceasta o comunitate restrînsă dintre locuitori sunt de religie baptistă şi martorii lui Iehova.

Comunitatea ortodoxă este reprezentată de parohia şi biserica care funcţionează în satul
Coloniţa.

Hramul satului se sărbătoreşte la dasta de 21 septembrie  de sărbătoarea  Naşterea Maicii
Domnului .
I) Informarea   cetăţenilor satului Coloniţa se efectuează  prin intermediul  ziarului  local  şi
pagina web oficială Coloniţa.md.

Art.4 Cetăţenii satului sunt în drept să participe la viaţa politică, economică  şi  cultural –
sportivă.

În problemele de importanţă deosebită pentru comună, populaţia poate fi
consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral.

Consultarea cetăţenilor se efectuează şi prin adunări generale.Convocarea şi organizarea
adunărilor generale se face de către primar sau Consiliul Local, care vor aduce la cunoştinţa
locuitorilor scopul adunării, data şi locul în care va avea loc.

Adunarea generală este deliberativă dacă la ea participă majoritatea locuitorilor cu drept
de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea de voturi ale celor prezenţi.

Desfăşurarea adunărilor, consultărilor, audierilor publice şi convorbirilor,precum şi toate
propunerile se consemnează într-un proces- verbal, care se remite  primarului sau
consiliului.Acesta din urmă examinează decizia adunării, vizată de primar şi emite pe marginea
ei o decizie, pe care o aduce la cunoştinţa cetăţenilor în termen de 5 zile.

http://colonita.eu


Art.5 Pentru contribuţie deosebită în plan politic , economic, social, cultural  persoanelor
importante pentru comunitate se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare” cu condiţia îndeplinirii
următoarelor  criterii:

- Persoanele fizice- pentru aportul personal în dezvoltarea satului Coloniţa,pentru rezultate
remarcabile în domeniile tehnicii, ştiinţei, culturii ,artei, sportului şi businessului, pentru
filantropie şi sponsorizare, participare activă în viaţa publică a satului.

- Persoanele juridice- pentru realizări în activitatea de bază , contribuţii în dezvoltarea
economică şi social- culturală a satului, creşterea numărului locurilor de muncă,
înfăptuirea acţiunilor  de filantropie  şi sponsorizare  în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova, acordarea de ajutor substanţial şi cu regularitate structurilor
(instituţiilor) medicale, de cultură şi învăţămînt, asociaţiilor obşteşti, organizaţiilor de
veterani şi pentru copii,uniunilor de creaţie.

- Persoanele fizice şi juridice, reprezentanţii mijloacelor de informare în masă- pentru
reflectarea obiectivă  a activităţii vitale a satului, activităţii organelor administraţiei
publice locale şi subdiviziunilor acestora, pentru propagarea realizărilor de performanţă,
iniţiativelor valoroase,popularizarea cunoştinţelor  juridice, menţinerea stabilităţii social-
politice în sat, conştientizarea necesităţii de a presta muncă conştiincioasă întru bunăstarea
tuturor concetăţenilor şi asigurarea vieţii decente a tuturor membrilor societăţii, pentru
critica constructivă şi concursul adus la înlăturarea neajunsurilor.

- Înfiinţarea unor  agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la dezvoltarea celor
existente cu rezultate favorabile în valorificarea potenţialului  economic şi a forţei de
muncă în localitate;

- Înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii deosebite pentru dotarea şi
modernizarea celor existente;

- Lucrări  deosebite în domeniul artelor şi culturii, contribuţii personale în înfiinţarea unor
instituţii culturale sau dotarea şi dezvoltarea celor existente  în localitate;

- Activitate, rezultate în muncă, contribuţie la afirmarea principiilor democraţiei ,
respectarea drepturilor omului , afirmarea valorilor culturii naţionale.

- Acte de eroism  pentru  salvarea  vieţii cetăţenilor.

Persoanele cărora li s-a acordat titlul de „Cetăţean de Onoare” beneficiază de dreptul de a fi
înscris în Cartea de Onoare a Consiliului Local cu înmînarea diplomei „Cetăţean de Onoare”.

Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face la propunerea primarului pentru faptele
care  au  adus prejudicii demnităţii şi prejudicii colectivităţii, intereselor economice , sociale şi
culturale.

Art.6.În temeiul prevederilor Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind  administraţia publică
locală” şi Legii nr.764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea  administrativ – teritorială a
Republicii Moldova „ satul Coloniţa este persoană juridică de drept public şi dispune , în
condiţiile legii , de un patrimoniu distinct de cel  al statului şi al altor unităţi administrativ –
teritoriale, alcătuit din bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau privat al satului.
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Art.7.Bunurile domeniului public de interes local sînt inalienabile,imprescritibile şi
insesizabile.Toate bunurile care aparţin satului Coloniţa sînt supuse inventarierii anuale , iar
rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului sătesc.Înstrăinarea, concesionarea , darea în
arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a satului Coloniţa   se fac prin licitaţie publică,
organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres de lege.

Patrimoniul public  este constituit din:

-Sediul primăriei satului Coloniţa;
-Sediul Liceului Teoretic „Gheorghe Ghimpu”
-Sediul Casei de cultură;
-Sediul grădiniţei- creşă nr.24;
-Şcoala veche  din str.Sfînta Maria
- Sediul sectorului  de exploatare  gaze din str.Ion Creangă nr.4

Art.8.Iniţierea procedurii privind elaborarea proiectului de buget ,elaborarea bugetului  şi
audierea dărilor de seamă asupra executării bugetului respectiv, precum şi modul de instituire şi
percepere a impozitelor, taxelor şi altor plăţi locale se efectuează în conforitate cu  Legea
finanţelor publice locale.Toate deciziile adoptate se aduc la cunoştinţa populaţiei prin plasarea
lor  pagina web oficială şi pe panourile informative.
Art.9 Atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii , a denumirilor de străzi şi obiective de
interes public local, se realizează prin deciziile Consiliului local, în urma obţinerii avizelor de la
compartimentele de specialitate ale aparatului primăriei.
Art.10.Instituţiile de interes local se organizează de către  consiliul local, la propunerea
primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile  administrativ-
teritoriale de nivelul întîi , în limita mijloacelor financiare disponibile.

Consiliul local poate decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la
persoane  fizice şi juridice de drept privat , în condiţiile legii.

Art.11. Satul Coloniţa, prin modalităţi stabilite de lege, este în drept să adere la asociaţiile
unităţilor administrativ- teritoriale,inclusiv internaţionale, să stabilească relaţii de colaborare,
cooperare şi înfrăţire cu localităţi similare sau asociate cu alte consilii locale şi agenţi
economici,în scopul protecţiei sau promovării unor interese comune.

Condiţiile concrete de cooperare sau asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice
locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale, în
vederea unor interese comune, se stabilesc şi se aprobă prin decizia Consiliului Local, în fiecare
caz aparte.

La 31 ianuarie  2012  a fost semnat  Acordul de înfrăţire a satului Coloniţa cu satul
Bălţaţi, jud.Iaşi, Romania.

Art.12.Statutul satului  intră în  vigoare la data  adoptării lui de către  Consiliul Local.O
copie de pe statut se remite Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat  a Republicii
Moldova.

Secretar                                             Oleacu Claudia
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