РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

HOTĂRÎRE nr. 1/1
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 01 aprilie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dl Eugen Gumenco, şef de post al
SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de asigurare a
curăţeniei în localitate de către cet.Ghimp Vladimir an.n.1946 domiciliat în s.Coloniţa
,str.B.P.Haşdeu nr.24.

S-A CONSTATAT:
La data de 05.02.2015 orele 9.40 ,de către agentul constatator ,dl Eugen Gumenco ,şef
de post al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Ghimp Vladimir an.n.1946 ,domiciliat
în s.Coloniţa , str. B.P.Haşdeu nr.24au fost încălcate regulile de asigurare a curăţeniei în
localitate şi anume pe partea stradală a fost depistată o grămadă de gunoi de origine animală ,
pe terenul de uz comun.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei terenul a fost adus în ordine ,gunoiul a fost evacuat.
În conformitate cu prevederile art.398,441 ale Codului Contravenţional al Republicii
Moldova , Comisia administrativă a
A HOTĂRÎT:
A înceta procesul contravenţional în legătură cu lipsa componenţei contravenţiei .

Preşedintele Comisiei

Secretar al Comisiei

Zaporojan Angela

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

HOTĂRÎRE nr. 1/2
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 01 aprilie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dl Eugen Gumenco, şef de post al
SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de asigurare a
curăţeniei în localitate de către cet.Cheptene Elena an.n.1961domiciliată în s.Coloniţa
,str.B.P.Haşdeu nr.23.

S-A CONSTATAT:
La data de 05.02.2015 orele 9.15 ,de către agentul constatator , Eugen Gumenco ,şef de
post al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Cheptene Elena an.n.1961 ,domiciliată în
s.Coloniţa , str. B.P.Haşdeu nr.23 au fost încălcate regulile de asigurare a curăţeniei în localitate
şi anume pe partea stradală în partea stîngă de la poartă lîngă gard au fost depistate nişte sacoşe
de polietilenă ,hîrtii şi o grămadă de frunze , pe terenul de uz comun.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei terenul a fost adus în ordine ,gunoiul a fost evacuat.
În conformitate cu prevederile art.398,441 ale Codului Contravenţional al Republicii
Moldova , Comisia administrativă a
A HOTĂRÎT:
A înceta procesul contravenţional în legătură cu lipsa componenţei contravenţiei .

Preşedintele Comisiei

Secretar al Comisiei

Zaporojan Angela

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

HOTĂRÎRE nr. 1/3
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 01 aprilie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dl Marian Cucu, şef PP Tohatin al IP
Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în
localitate de către cet.Didilica Vasilii an.n.1958 domiciliat în s.Coloniţa ,str.Mihai Sadoveanu
nr.19.

S-A CONSTATAT:
La data de 04.02.2015 orele 14.33 ,de către agentul constatator , dl Marian Cucu, şef PP
Tohatin s-a constatat că ,de către cet. Didilica Vasilii an.n.1958 ,domiciliat în s.Coloniţa , str.
Mihai Sadoveanu nr.19 au fost încălcate regulile de asigurare a curăţeniei în localitate şi anume
a depozitat gunoi de origine animală şi o grămadă de paie pe terenul de uz comun.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei terenul a fost adus în ordine ,gunoiul a fost evacuat.
În conformitate cu prevederile art.398,441 ale Codului Contravenţional al Republicii
Moldova , Comisia administrativă a
A HOTĂRÎT:
A înceta procesul contravenţional în legătură cu lipsa componenţei contravenţiei .

Preşedintele Comisiei

Secretar al Comisiei

Zaporojan Angela

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

HOTĂRÎRE nr. 1/4
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 01 aprilie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator, dl Eugen Gumenco, şef de post al
SP-7 al IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de asigurare a
curăţeniei în localitate de către cet.Onofrei Ivan, an.n.1959,domiciliat în s.Coloniţa
,str.B.P.Haşdeu nr.51.

S-A CONSTATAT:
La data de 19.03.2015 orele 14.00 ,de către agentul constatator , dl Eugen Gumenco, şef
de post al SP-7 al IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Onofrei Ivan, an.n.1959,domiciliat
în s.Coloniţa , str.B.P.Haşdeu nr.51 au fost încălcate regulile de asigurare a curăţeniei în
localitate şi anume au fost depozitate materiale de construcţie (piatră )şi gunoi de origine
animală pe terenul de uz comun.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei terenul a fost adus în ordine ,gunoiul a fost evacuat.
În conformitate cu prevederile art.398,441 ale Codului Contravenţional al Republicii
Moldova , Comisia administrativă a
A HOTĂRÎT:
A înceta procesul contravenţional în legătură cu lipsa componenţei contravenţiei .

Preşedintele Comisiei

Secretar al Comisiei

Zaporojan Angela

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

HOTĂRÎRE nr. 1/5
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 01 aprilie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator, dl Oleg Corciubaş, ofiţer de sector al
IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei
în localitate de către cet.Cristescu Vasile , an.n.1966,domiciliat în s.Coloniţa ,str.Columna lui
Traian nr.23

S-A CONSTATAT:
La data de 02.02.2015 orele 14.40 ,de către agentul constatator , dl Oleg Corciubaş,
ofiţer de sector al IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. .Cristescu Vasile , an.n.1966
,domiciliat în s.Coloniţa , str. Columna lui Traian nr.23 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume pe partea stradală a fost depistată o grămadă de lut cu o
suprafaţă de 2/3 pe terenul de uz comun.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei lutul a fost evacuat.
În conformitate cu prevederile art.398,441 ale Codului Contravenţional al Republicii
Moldova , Comisia administrativă a
A HOTĂRÎT:
A înceta procesul contravenţional în legătură cu lipsa componenţei contravenţiei .

Preşedintele Comisiei

Secretar al Comisiei

Zaporojan Angela

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

HOTĂRÎRE nr. 1/6
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
Din 01 aprilie 2015

satul Coloniţa

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator, dl Oleg Corciubaş, ofiţer de sector al
IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei
în localitate de către cet.Chetrean Petru , an.n.1962,domiciliat în s.Coloniţa ,str.Columna lui
Traian nr.6.

S-A CONSTATAT:
La data de 20.03.2015 orele 18.00 ,de către agentul constatator , dl Oleg Corciubaş,
ofiţer de sector al IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Chetrean Petru , an.n.1962
,domiciliat în s.Coloniţa , str. Columna lui Traian nr.6 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume a depozitat o grămadă de gunoi pe strada Lidia Istrati nr.3 pe
terenul de uz comun.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei gunoiul a fost evacuat.
În conformitate cu prevederile art.398,441 ale Codului Contravenţional al Republicii
Moldova , Comisia administrativă a
A HOTĂRÎT:
A înceta procesul contravenţional în legătură cu lipsa componenţei contravenţiei .

Preşedintele Comisiei

Secretar al Comisiei

Zaporojan Angela

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

HOTĂRÎRE nr. 1/7
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
Din 01 aprilie 2015

satul Coloniţa

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator, dl Oleg Corciubaş, ofiţer de sector al
IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei
în localitate de către cet.Bruma Nina , an.n.1965,domiciliată în or.Chişinău, str.Burebista
nr.66/4.

S-A CONSTATAT:
La data de 18.02.2015 orele 10.30 ,de către agentul constatator , dl Oleg Corciubaş, ofiţer
de sector al IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Bruma Nina , an.n.1965 ,domiciliată în
or.Chişinău, str.Burebista nr.66/4 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume în s.Coloniţa ,str.Greaca nr.4 A lîngă gard a fost depozitat o
grămadă de cotileţ pe terenul de uz comun.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei materialul de construcţie (coteleţ) a fost evacuat.
În conformitate cu prevederile art.398,441 ale Codului Contravenţional al Republicii
Moldova , Comisia administrativă a
A HOTĂRÎT:
A înceta procesul contravenţional în legătură cu lipsa componenţei contravenţiei .

Preşedintele Comisiei

Secretar al Comisiei

Zaporojan Angela

Oleacu Claudia

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

HOTĂRÎRE nr. 1/8
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 01 aprilie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator, dl Oleg Corciubaş, ofiţer de sector al
IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei
în localitate de către cet.Croitor Panteleimon , an.n.1948,domiciliat în s.Coloniţa ,str.Haiducilor
nr.14.

S-A CONSTATAT:
La data de 19.03.2015 orele 12.00 ,de către agentul constatator , dl Oleg Corciubaş,
ofiţer de sector al IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Croitor Panteleimon , an.n.1948
,domiciliat în s.Coloniţa , str. Haiducilor nr.14 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume a depozitat o grămadă de nisip lîngă gard pe terenul de uz
comun.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei nisipul a fost ridicat.
În conformitate cu prevederile art.398,441 ale Codului Contravenţional al Republicii
Moldova , Comisia administrativă a
A HOTĂRÎT:
A înceta procesul contravenţional în legătură cu lipsa componenţei contravenţiei .

Preşedintele Comisiei

Secretar al Comisiei

Zaporojan Angela

Oleacu Claudia

