РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

D E C I Z I E Nr. ____
din ______________ 2018
Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru
funcţia de membru ai birourilor electorale ale
secţiilor de votare din s. Coloniţa
În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1446 din
12.03.2018 ”Cuprivire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de
Primar general al municipiului Chișinău, în conformitate cu art.29 alin.(11) din
Codul Electoral,art.19(3 )al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind
administraţia publică locală”,în scopul bunei organizării și desfășurări a alegerilor
locale noi în teritoriu,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1.Se desemnează candidaturile pentru funcţia de membri ai birourilor electorale
ale secțiilor de votare din s.Coloniţa din partea Consiliului sătesc, conform
anexelor nr.1și nr.2.
2.Prezenta decizie va fi comunicată Consiliului Electoral de Circumscripţie
municipal Chişinău .

AU VOTAT: pentru-

, abţinut - , împotrivă - .

Preşedinte de şedinţă

________________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Biroul electoral al secției de votare nr.1 Sediul Casa de cultură:
1.Gheorghița Elena
2.Braghiș Vasile
3.Ursu Emilia
REZERVĂ:
1. Martinici Tamara
2. Guțu Silvia
3. Mura Doinița
Biroul electoral al secției de votare nr.2 Sediul Liceul teoretic” Gheorghe Ghimpu”
1.Saranciuc Anastasia
2.Oleacu Claudia
3.Lupașco Nadejda
REZERVĂ:
1.Tăbăcaru Ecaterina
2. Scurtu Cristian

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E nr. ____
din ____________ 2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului
IMSP Centrul de Sănătate Colonița.
Avînd în vedere demersul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Colonița, în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1086 din
30.12,2016 ”Cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale prestatorilor de servicii sanitare”, în conformitate cu prevederile
art.59, 60 ale Legii RM ’’Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” nr.317-XV din 18.07.2003,în
temeiul art. 14 şi art. 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul sătesc Colonița
DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul IMSP Centrul de Sănătate Colonița în redacţie nouă
conform anexei nr.l
2. Se aprobă componenţa Consiliului administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Colonița, conform anexei nr.2.
3. Se abrogă Regulamentul IMSP Centrul de Sănătate Colonița aprobat prin
decizia Consiliului sătesc Colonița nr_7/2 din 14.10.2014 ”Cu privire la aprobarea
Regulamentului, în redacție nouă”.
4. Prezenta decizie se comunică:
Instituţiei Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Colonița;
Populaţiei satului Colonița prin intermediul publicării pe pagina web a
Consiliului sătesc Colonița.
-

AU VOTAT: pentru -___,împotrivă- , abținut- .
Președintele ședinței

______________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
“Cu privire la rectificarea bugetului

s. Coloniţa pentru anul 2018”
Având în vedere veniturile acumulate din vânzarea - cumpărarea terenurilor, în
temeiul art.14(2) litera „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”, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1. A aproba rectificarea bugetului s. Coloniţa pentru anul 2018 in partea de
venituri suma totală de 200 000,00 lei.
2. Se permite alocarea mijloacelor financiare in suma totala de 200 000,00 lei
dupa cum urmeaza:

Nr
.
d/o
1
1

DENUMIREA

1

Denumire
a
instituţiei,
cod
organizați
onal
2

cod
F1F3

S3S
4

P1P
2

P3

ECO

SUMA total
atribuită,lei

3

4

5

6

7

8

200 000,00
Aparatul
primarie
cod
org.11193

Lucrări de
proiectare a
Centrului Polivalent

0111

300

0301

00005

311120

200 000.00

3. Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia buget, finanţe, economie şi reforme
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: Pentru

-

, împotrivă - , s-au abţinut -

Preşedintele şedinţei

_________________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
Cu privire la acordarea ajutorului
material cetăţenilor s. Coloniţa
În legătură cu cererile cetățenilor s. Colonița privind acordarea ajutorului
material, în temeiul art.14(2) litera „n”, art.81 al Legii Republicii Moldova nr.436XVI 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”, aprobat prin Decizia Consiliului
local nr.6/3 din 11.08.2017, Consiliul s.Coloniţa
DECIDE:
1.Se acordă ajutor material cet. Purcel Pavel și cet. Tabacari Serghei a câte
500.00 lei, cet. Gheorghița Elena – 2 000 lei, cet. Brăilean Lidia și cet. Popa Ana
a câte 1 000 lei, din contul mijloacelor Fondului de Rezervă.
2. Contabil-şef (dna Glijin Olga) va efectua modificările respective în
bugetul s. Coloniţa pe anul 2018, conform prevederilor prezentei decizii.
3.Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia buget, finanţe, economie şi
reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -,împotrivă - , s-au abţinut -.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
“Cu privire la repartizarea
soldului disponibil”
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 repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la
01.01.2018 pentru a acoperi cheltuielile necesare instituţiilor publice pentru anul
2018, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2018
necesare pentru angajarea a 0.5 un. de arhitect pentru anul 2018 conform
anexei nr.1.
2. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2018
necesare pentru angajarea a 0.5 un. de jurist pentru anul 2018 conform anexei
nr.2.
3. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2018
necesare pentru angajarea a 0.5 un. de economist pentru anul 2018 conform
anexei nr.3.
4. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2018 ale
institutiei de educatie timpurie nr.24, necesare pentru procurarea acordionului
aspiratoarelor si printer/xerosr/scanner/fax Canon, conform anexei nr.4.
5. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2018
necesare pentru lucrări de proiectare a schiței de proiect la obiectivul
“Reparația străzilor București, Em. Bucov, Lăutarilor, Hotin și Trandafirilor
din s. Colonița”, conform anexei nr.5.
6. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2018
necesare pentru reparația curentă a gardului stadionului mare, conform anexei
nr.6.
7. Se îndreaptă mijloacele financiare din soldul disponibil la 01.01.2018
necesare pentru curățarea gunoiștei, conform anexei nr.7.
8. Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia Buget, Finanţe, Economie şi Reforme
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru - , împotrivă - , s-au abţinut Preşedintele al şedinţei
_____________
Contrasemnat :

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu
Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr___ din _
2018

ORG2

Cod
functi
onal
0111

Aparatul
primarului
11193

Cod
economi
c
211200

Suma
( lei)

destinaţia

13 000,00

212100

2 990,00

212210

585,00

Salariul functiei pentru angajarea a 0.5
un. de arhitect timp de un an
Contribuţii la bugetul asigurărilor de
stat, 23%
Primele de asigurare medicală, 4,5 %

Total

16 575,00
Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr___ din _
2018

ORG2

Cod
functi
onal
0111

Aparatul
primarului
11193

Cod
economi
c
211200

Suma
( lei)

destinaţia

19 500,00

212100

4 485,00

212210

878,00

Salariul functiei pentru angajarea a 0.5
un. de jurist timp de un an
Contribuţii la bugetul asigurărilor de
stat, 23%
Primele de asigurare medicală, 4,5 %

Total

24 863,00
Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr___ din _
2018

ORG2

Aparatul
primarului
11193
Total

Cod
functi
onal
0111

Cod
economi
c
211200

Suma
( lei)

destinaţia

16 900,00

212100

3 887,00

212210

761,00

Salariul functiei pentru angajarea a 0.5
un. de economist timp de un an
Contribuţii la bugetul asigurărilor de
stat, 23%
Primele de asigurare medicală, 4,5 %

21 548,00

Anexa nr. 4
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr___ din _
2018

ORG2

Educația
timpurie
07616

Cod
functi
onal

Cod
econo
mic
314110

Suma
( lei)

destinaţia

47 000,00

336110

534,00

Procurarea acordionului(16000)
Procurarea aspiratoarelor(23994)
Procurarea MFD Canon MF 237Wi-Fi
(6999)
Procurarea filtrelor de schimb pentru
aspiratoare

0911

Total

47 534,00
Anexa nr. 5
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr___ din _
2018

ORG2

Aparatul
primarului
11193

Cod
Cod
functi econo
onal
mic
0620 319240

Total

Suma
( lei)
58 000,00

destinaţia
Lucrări de proiectare a schiței de
proiect la obiectivul “Reparația
străzilor București, Em. Bucov,
Lăutarilor, Hotin și Trandafirilor din s.
Colonița”

58 000,00
Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr___ din _
2018

ORG2

Aparatul
primarului
11193
Total

Cod
Cod
functi econo
onal
mic
0620 222500

Suma
( lei)

destinaţia

30 000,00

Reparația curentă a gardului stadionului
mare

30 000,00
Anexa nr. 7
la Decizia Consiliului satesc Colonita
nr___ din _
2018

ORG2

Aparatul
primarului
11193
Total

Cod
Cod
functi econo
onal
mic
0620 222990

Suma
( lei)
10 000,00

10 000,00

destinaţia
Lucrări de curățare a gunoiștei

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
“Cu privire la operarea unor modificări

în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonita
pentru anul 2018”
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 operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local
pentru anul 2018, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1. A efectua modificări în bugetul sătesc Coloniţa pentru anul 2018, pentru
reparația curentă a gardului stadionului mare, după cum urmează:
cod

Denumirea instituţiei,
cod organizațional

F1-F3

S3S4

P1P2

P3

ECO

2

3

4

5

6

7

SUMA total
atribuită,lei
8

0812

300

8602

00230

222990

-20 000,00

0620

300

7502

00333

222500

+20 000,00

Servicii de sport si
cultura fizica
Amenajarea
teritoriului
Cod org 11193

2. Contabil-şef (dna Glijin Olga) v-a efectua modificările respective în bugetul
s. Coloniţa pentru anul 2018, 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 - , împotrivă -, s-au abţinut -.
Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E nr.
Din _____________2018

Cu privire la scutirea de plată
pentru întreţinerea copilului la
grădiniţă.
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”, având în
vedere cererea cetăţenilor Munteanu Viola și Bîzgu Tatiana privind scutirea de
plată pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă Consiliul local Coloniţa
DECIDE:
1.

Se scutește cet. Munteanu Viola și Bîzgu Tatiana de plata pentru întreţinerea
copiilor în mărime de 100 % copii:
 Munteanu Valeria d.n. 20.08.2014(p/u perioada 01.04.2018-31.12.2018)
 Bîzgu Victor d.n. 09.04.2013 (pentru perioada 01.04.2018-31.12.2018)
 Bîzgu Dumitrița d.n. 16.11.2015(pentru perioada 01.01.2018-31.08.2018)

2.

Contabil-şef (dna Glijin Olga) va asigura executarea prevederilor pct.1 al
prezentei Decizii.

3.

Primarul (dna A.Zaporojan) şi comisia Buget, Finanţe, Economie şi Reforme
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: Pentru

-

împotrivă -

s-au abţinut -

Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
„Cu privire modificarea componenței
Comisiei de licitație.

În conformitate cu art. 14 (1) litera w ,art.19(3) ale Legii Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”.
1.Se modifică componența comisiei de licitație după cum urmează:
a) se exclud din componența comisiei de licitație :Cheptene Ion , Procop
Eugenia și Oleacu Claudia.
b) se includ ca membru al comisiei de licitație – Ghimpu Dumitru și Ghimpu
Lidia , ________.
2. Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia juridică vor asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -

, împotrivă -

, s-au abţinut -

Preşedintele al şedinţei

_____________

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
„Cu privire modificarea componenței Comisiei
buget și finanțe,economie și reforme și Comisiei
juridică pentru problemele umanitare și protecție
socială a populației.
În conformitate cu art. 13(i) și art. 14 (1) litera w1 al Legii Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”.
1. Se modifică componența comisiei buget și finanțe,economie și reforme și
comisiei juridică pentru problemele umanitare și protecție socială a
populației .
2. a)Se completează ca membri ai comisiei buget și finanțe,economie și reforme
– Ghimp Dumitru și Șendrea Natalia;
b) se completează ca membri ai comisiei juridice probleme umanitare și
protecție socială a populației – Lidia Ghimpu și Veronica Caraman;
3. Primarul (dna A. Zaporojan) şi comisia juridică vor asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -

, împotrivă -

, s-au abţinut -

Preşedintele al şedinţei

_____________

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
Cu privire la cererea cet.Biriuc Nicolai
privind schimbul de teren.

Examinînd cererea cet.Biriuc Nicolai,rapoartele de evaluare a terenurilor cu
numerele cadastrale 0149113233 și 0149113152 în conformitate cu art.77,14,19(3)
ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind administrația publică locală”
Consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se acceptă schimbul terenului cu numărul 0149111233 cu suprafața de 0,0617
ha, valoarea conform rapoartelor de evaluare 105500 lei proprietate a cet.Biriuc
Nicolae cu terenul cu numărul cadastral 0149113153 cu suprafața de 0,0626 ha din
domeniul privat a s.Colonița, valoarea conform rapoartelor de evaluare 104900 lei.
2.Beneficiarul Buriuc Nicolae va suporta toate cheltuielile legate de perfectarea
contractului de schimb.
3.Primarul dna Angela Zaporojan și comisia urbanism,dezvoltare rurală și
susținerea micului business vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
AU VOTAT: pentru __, abținuți___ ,împotrivă___ .
Președintele ședinței

________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC
COLONIŢA

КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Proiect
D E C I Z I E nr. ____
din ____________ 2018
Cu privire la desemnarea reprezentanților
Consiliului sătesc Colonița în instanța de
judecată.
În conformitate cu prevederile art.14(2) litera”w”,art.19(3) ale Legii nr.436XVI din 28.12.2006”Privind administrația publică locală”,Consiliul sătesc
Colonița,
DECIDE:
1.Se desemnează în calitate de reprezentanți al Consiliului sătesc în instanța
de judecată :
- din partea comisiei juridice –
-din partea comisiei buget și finanțe –
-din partea comisiei urbanism –

2.Consiliul sătesc Colonița va asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru-, abținuți- ,împotrivă- .
Președintele ședinței

________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al
Cancelariei de Stat privind abrogarea Deciziei nr. 3/1 din
22.02.2018”Cu privire la adoptarea Declarației de Unire”.
Avînd în verdere Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de
Stat prin care se solicită examinarea notificării și abrogarea Deciziei nr. 13/1 din
22.02.2018”Cu privire la adoptarea Declarației de Unire”, deoarece Consiliul local
a depășit atribuțiile prevăzute de art.14 al Legii nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind administrația publică locală” , în temeiul art.19(3) ,art.68(3)
ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind administrația publică
locală”,Consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se anulează Decizia consiliului sătesc Colonița nr.3/1 din 22.02.2018” Cu privire
la adoptarea Declarației de Unire”.
2. Comisia juridică vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru __, abținuți___ ,împotrivă___ .
Președintele ședinței

________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al
Cancelariei de Stat privind reexaminarea și abrogarea
Deciziei nr. 1/6 din 12.01.2018”Cu privire la excluderea
terenurilor agricole(cotele de teren echivalent conform
art.12 CF RM )din intravilanul satului Colonița ” și cererea
prealabilă a unui grup de deținători de terenuri privind
anularea Deciziei consiliului sătesc nr.1/6 din 12.01.2018
”Cu privire la excluderea terenurilor agricole(cotele de teren
echivalent conform art.12 CF RM) din intravilanul satului
Colonița.”
Avînd în verdere Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat prin care
se solicită reexaminarea și abrogarea Deciziei nr. 1/6 din 12.01.2018”Cu privire la excluderea
terenurilor agricole(cotele de teren echivalent conform art.12 CF RM )din intravilanul satului
Colonița ” și cererea prealabilă a unui grup de deținători de terenuri privind anularea Deciziei
consiliului sătesc nr.1/6 din 12.01.2018”Cu privire la excluderea terenurilor agricole(cotele de
teren echivalent conform art.12 CF RM) din intravilanul satului Colonița.” în temeiul art.19(3)
,art.68(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind administrația publică locală”,Consiliul
sătesc Colonița,

DECIDE:
1.Se revocă/anulează Decizia consiliului sătesc Colonița nr. 1/6 din 12.01.2018”Cu privire la
excluderea terenurilor agricole(cotele de teren echivalent conform art.12 CF RM )din
intravilanul satului Colonița ”
2. Comisia juridică vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru __, abținuți___ ,împotrivă___ .
Președintele ședinței

________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei
de Stat privind reexaminarea și abrogarea Deciziei nr. 1/9 din
12.01.2018”Cu privire la raportul de activitate a juristului
Primăriei,inginerului funciar,secretarul interimar al Consiliului,
funcții deținute de către Vasile Braghiș” și cererea prealabilă
privind anularea Deciziei nr. 1/9 din 12.01.2018”Cu privire la
raportul de activitate a juristului Primăriei,inginerului
funciar,secretarul interimar al Consiliului,funcții deținute de
către Vasile Braghiș”.

Avînd în verdere Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat prin care
se solicită reexaminarea și abrogarea Deciziei nr. 1/9 din 12.01.2018”Cu privire la raportul de
activitate a juristului Primăriei,inginerului funciar,secretarul interimar al Consiliului funcții
deținute de către Vasile Braghiș” și cererea prealabilă privind anularea Deciziei nr. 1/9 din
12.01.2018”Cu privire la raportul de activitate a juristului Primăriei,inginerului funciar,secretarul
interimar al Consiliului, funcții deținute de către Vasile Braghiș”, în temeiul art.19(3) ,art.68(3)
ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind administrația publică locală”,Consiliul sătesc
Colonița,

DECIDE:
1.Se revocă/anulează Decizia consiliului sătesc Colonița nr. 1/9 din 12.01.2018”Cu privire la
raportul de activitate a juristului Primăriei,inginerului funciar,secretarul interimar al Consiliului
funcții deținute de către Vasile Braghiș”
2. Comisia juridică vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru __, abținuți___ ,împotrivă___ .
Președintele ședinței

________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC
COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
D E C I Z I E nr. ____
din ____________ 2018
Cu privire la cererea prealabilă privind anularea
deciziei consiliului sătesc Colonița nr.1/10
din 12.01.2018 ”Cu privire la constituirea
comisiei de sancționare a funcționarilor publici
din cadrul Primăriei s.Colonița”.

Examinînd cererea prealabulă privind anularea deciziei consiliului sătesc
Colonița nr.1/10 din 12.01.2018”Cu privire la constituirea comisiei de sancționare
a funcționarilor publici din cadrul Primăriei s.Colonița”,în temeiul art.15 al Legii
contenciosului administrativ, art.14, 19(3)
ale Legii nr.436-XVI
din
28.12.2006” Privind administrația publică locală” Consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se revoca (anulează) decizia
Consiliului sătesc Colonița nr.1/10 din
12.01.2018”Cu privire la constituirea comisiei de sancționare a funcționarilor
publici din cadrul Primăriei s.Colonița”,
2. Comisia juridică vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru __, abținuți___ ,împotrivă___ .
Președintele ședinței

________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC
COLONIŢA

КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
D E C I Z I E nr. ____
din ____________ 2018
Cu privire la cererea prealabilă a cet.Negură
Cristea privind anularea deciziei nr.1/5 din
12.01.2018 ”Cu privire la abrogarea Deciziei
consiliului sătesc Colonița nr.8/12 din
24.11.2017 ”Cu privire la cererea cet.Negură
Cristea privind modificarea categoriei de
destinație a terenului cu numărul
cadastral 0149103525
Examinînd cererea prealabulă a cet.Negură Cristea privind anularea
deciziei nr.1/5 din 12.01.2018 Cu privire la abrogarea Deciziei consiliului sătesc
Colonița nr.8/12 din 24.11.2017 ,în temeiul art.15 al Legii contenciosului
administrativ, art.14, 19(3) ale Legii nr.436-XVI din
28.12.2006” Privind
administrația publică locală” Consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se revoca (anulează) decizia Consiliului sătesc Colonița nr,1/5 din 12.01.2018
prin care a fost abrogată decizia nr.812 din 24.11.2017”Cu privire la cererea
cet.Negură Cristea privind modificarea categoriei de destinație a terenului cu
numărul cadastral 0149103525”
2. Comisia juridică vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru __, abținuți___ ,împotrivă___

.

Președintele ședinței

________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC
COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
D E C I Z I E nr. ____
din ____________ 2018
Cu privire la cererea prealabilă a lui Braghiș Vasile
privind anularea deciziei Consiliului sătesc nr.1/12
din 12 ianuarie 2018”Cu privire la abrogarea deciziei
Consiliului sătesc nr.4/4 din 28.06.2017”Cu privire
la împuternicirea unui funcționar din cadrul Primăriei
privind îndeplinirea atribuțiilor secretarului
consiliului sătesc pe perioada concediului sau lipsei
îndelungate pe motive întemeiate”
Examinînd cererea dlui Braghiș Vasile privind anularea deciziei Consiliului
sătesc nr.1/12 din 12 ianuarie 2018” prin care a fost abrogată decizia Consiliului
sătesc Colonița nr.4/4 din 28.06.2017,în temeiul art.15 al Legii contenciosului
administrativ, art.14, 19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006” Privind
administrația publică locală” Consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se revoca (anulează) decizia Consiliului sătesc Colonița nr,1/12 din 12.01.2018
cu privire la abrogarea
deciziei nr.4/4 din 28.06.2017”Cu privire la
împuternicirea unui funcționar din cadrul primăriei privind îndeplinirea
atribuțiilor secretarului consiliului sătesc pe perioada concediului sau lipsei
îndelungate pe motive întemeiate”
2. Comisia juridică vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru __, abținuți___ ,împotrivă___ .
Președintele ședinței

________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Oleacu Claudia

