РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

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

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Purcel Natalia an.n.1976 domiciliată în
s.Coloniţa ,str.Ion Neculce nr.2.

S-A CONSTATAT:
La data de 07.10.2015 orele 19.00de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Purcel Natalia
an.n.1976 ,domiciliată în s.Coloniţa , str. Ion Neculce nr.2 au fost încălcate regulile de asigurare
a curăţeniei în localitate şi anume a depozitat gunoi în adiacentul gardului .
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei terenul a fost adus în ordine ,gunoiul a fost evacuat.
Cet.Purcel Natalia a fost preîntîmpinată ca, pe viitor să nu încalce regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate.
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. 2/3
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Vendereu Sofia an.n.1959 domiciliată în
s.Coloniţa ,str.Tohatin nr.2

S-A CONSTATAT:
La data de 12.08.2015 orele 17.40 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Vendereu Sofia
an.n.1959 ,domiciliată în s.Coloniţa , str. Tohatin nr.2 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume a fost depistate gunoi de materiale de construcţie .
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei terenul a fost adus în ordine ,gunoiul a fost evacuat.
Cet.Vendereu Sofia a fost preîntîmpinată ca, pe viitor să nu încalce regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate.
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. 2/4
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Mazîlo Simion an.n.1944 domiciliat în s.Coloniţa
,str.Vasile Alexandri nr.13.

S-A CONSTATAT:
La data de 29.09.2015 orele 11.30 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Mazîlo Simion
an.n.1944 ,domiciliat în s.Coloniţa , str. Vasile Alexandri nr.13 au fost încălcate regulile de
asigurare a curăţeniei în localitate şi anume pe partea stradală lîngă gard a fost depistat gunoi
,sticlă, nisip, foi de ardezie , materiale de construcţie .
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei terenul nu a fost adus în ordine ,gunoiul nu a fost evacuat.
Cet.Mazîlo Simion a fost preîntîmpinat ca, în termen de 10 zile să ridice şi să evacueze toate
materialele depozitate şi pe viitor să nu încalce regulile de asigurare a curăţeniei în localitate, în
caz contrar vor fi aplicate sancţiuni conform legislaţiei.
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. 2/5
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Sarev Evghenii an.n.1988 domiciliat în
s.Coloniţa ,str.B.P.Haşdeu,47.

S-A CONSTATAT:
La data de 09.09.2015 orele 12.00 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Sarev Evghenii
an.n.1988 ,domiciliat în s.Coloniţa , str. B.P.Haşdeu nr.47 au fost încălcate regulile de asigurare
a curăţeniei în localitate şi anume a fost depozitată piatră în stradă lîngă gard .
Gard construit din piatră la un metru de gard.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei gardul nu a fost demolat , piatra nu a fost evacuată.
Cet.Sarev Evghenii a fost preîntîmpinat ca, în termen de 10 zile să demoleze gardul construit şi
să evacueze piatra şi pe viitor să nu încalce regulile de asigurare a curăţeniei în localitate, în caz
contrar vor fi aplicate sancţiuni conform legislaţiei.
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. 2/6
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Celovschi Andrei an.n.1955 domiciliat în
s.Coloniţa ,str.Luceafărul nr.1

S-A CONSTATAT:
La data de 14.07.2015 orele 18.20 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Celovschi Andrei
an.n.1955 ,domiciliat în s.Coloniţa , str. Luceafărul nr.1 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume a fost depozitat nisip lîngă gard .
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei nisipul nu a fost ridicat .
Cet.Celovschi Andrei a fost preîntîmpinat ca, în termen de 10 zile să ridice nisipul şi să aducă
în ordine terenul şi pe viitor să nu încalce regulile de asigurare a curăţeniei în localitate, în caz
contrar vor fi aplicate sancţiuni conform legislaţiei.
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. 2/7
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Ungureanu Eugeniu an.n.1962 domiciliat în
s.Coloniţa ,str.Decebal nr.28.

S-A CONSTATAT:
La data de 07.09.2015 orele 18.20 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Ungureanu Eugeniu
an.n.1962 ,domiciliat în s.Coloniţa , str. Decebal nr.28 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume a fost depozitat o grămadă de nisip în drum lîngă gard .
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei nisipul a fost ridicat şi terenul a fost adus în ordine.
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. 2/8
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Gaidamac Maria an.n.1971 domiciliat în
s.Coloniţa ,str.M.Dragan 10.

S-A CONSTATAT:
La data de 07.09.2015 orele 18.20 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Gaidamac Maria
an.n.1971 ,domiciliat în s.Coloniţa , str. M.Dragan nr.10 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume a fost depistată o grămadă de nisip pe partea stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei nisipul a fost ridicat şi terenul a fost adus în ordine.
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. 2/9
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Gaidamac Maria an.n.1971domiciliată în
s.Coloniţa ,str.M.Dragan 10.

S-A CONSTATAT:
La data de 07.09.2015 orele 18.20 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet. Gaidamac Maria
an.n.1971 ,domiciliată în s.Coloniţa , str. M.Dragan nr.10 au fost încălcate regulile de asigurare
a curăţeniei în localitate şi anume a fost depistată o grămadă de nisip pe partea stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei nisipul a fost ridicat şi terenul a fost adus în ordine.
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. 2/10
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Foiu Anatolie an.n.1982 domiciliat în s.Coloniţa
,str.Vadul lui Vodă nr.1 .

S-A CONSTATAT:
La data de 01.10.2015 orele 21.20 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet.Foiu Anatolie
an.n.1982,domiciliat în s.Coloniţa ,str. Vadul lui Vodă nr.1 au fost încălcate regulile de asigurare
a curăţeniei în localitate şi anume a fost depistată o grămadă de piatră lîngă gard pe partea
stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei piatra a fost ridicată şi terenul a fost adus în ordine.
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. 2/11
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie 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 Elizaveta an.n.1948 domiciliată în
s.Coloniţa ,str.Vasile Alexandri nr.3 .

S-A CONSTATAT:
La data de 09.09.2015 orele 11.25 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet.Cheptene Elizaveta
an.n.1948,domiciliată în s.Coloniţa,str. Vasile Alexandri nr.3 au fost încălcate regulile de
asigurare a curăţeniei în localitate şi anume a fost depistată o grămadă de nisip lîngă gard pe
partea stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei nisipul a fost ridicat şi terenul a fost adus în ordine.
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. 2/12
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Graur Nicolae Ion an.n.1965domiciliat în
s.Coloniţa ,str.Mihai Eminescu nr.19 .

S-A CONSTATAT:
La data de 13.08.2015 orele 12.40 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet.Graur Nicolae
an.n.1965,domiciliat în s.Coloniţa,str. Mihai Eminescu nr.19 au fost încălcate regulile de
asigurare a curăţeniei în localitate şi anume a fost depistată o grămadă de cotileţ lîngă gard pe
partea stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei materialul de construcţie (cotileţ) a fost ridicat şi terenul a fost
adus în ordine.
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. 2/13
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Ursu Tatiana Mihai an.n.1968 domiciliată în
s.Coloniţa ,str.Mircea cel Bătrîn nr.2 .

S-A CONSTATAT:
La data de 20.02.2015 orele 11.20 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet.Ursu Tatiana
an.n.1968,domiciliată în s.Coloniţa,str. Mircea cel Bătrîn nr.2 au fost încălcate regulile de
asigurare a curăţeniei în localitate şi anume a fost depistată o grămadă de nisip lîngă gard pe
partea stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei materialul de construcţie (nisip) a fost ridicat şi terenul a fost
adus în ordine.
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. 2/14
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Andrei Nicolae an.n.1991 domiciliat în s.Coloniţa
,str.Vasile Lupu nr.42 .

S-A CONSTATAT:
La data de 06.10.2015 orele 10.45 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet.Andrei Nicolae
an.n.1991,domiciliat în s.Coloniţa,str. Vasile Lupu nr.42 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume au fost depistate materiale de construcţie lîngă gard pe partea
stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei materialele de construcţie ua fost ridicate şi terenul a fost adus
în ordine.
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. 2/15
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Pleşco Andrei an.n.1967 domiciliat în s.Coloniţa
,str.Mihai Eminescu nr.14 .

S-A CONSTATAT:
La data de 09.09.2015 orele 11.00 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet.Pleşco Andrei
an.n.1967,domiciliat în s.Coloniţa,str. Mihai Eminescu nr.14 au fost încălcate regulile de
asigurare a curăţeniei în localitate şi anume au fost depistate o grămadă de iarbă uscată şi o
grămadă de pietriş lîngă gard pe partea stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei grămada de iarbă uscată şi grămada de pietriş au fost ridicate şi
terenul a fost adus în ordine.
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. 2/16
a comisiei Administrative
de aplicare a sancţiunii contravenţionale
satul Coloniţa

Din 06 noiembrie 2015

Comisia Administrativă de pe lîngă Primăria s.Coloniţa,mun.Chişinău a examinat în
şedinţă materialele prezentate de către agentul constatator,dna Marieta Mărgineanu, locotenent
major de poliţie al SP-7 IP Ciocana ,întocmite în baza art.181 CC al RM ,încălcarea regulilor de
asigurare a curăţeniei în localitate de către cet.Milicenco Efrosinia an.n.1958 domiciliată în
s.Coloniţa ,str.Răsăritului nr.6 .

S-A CONSTATAT:
La data de 09.09.2015 orele 11.00 de către agentul constatator ,dna Marieta Mărgineanu
locotenent major de poliţie al SP7 IP Ciocana s-a constatat că ,de către cet.Milicenco Efrosinia
an.n.1958,domiciliată în s.Coloniţa,str. Răsăritului nr.6 au fost încălcate regulile de asigurare a
curăţeniei în localitate şi anume au fost depistate ogrămadă de gunoi menager de altă provenienţă
lîngă gard pe partea stradală.
Cele menţionate se confirmă prin materialul anexat la dosarul contravenţional.
La momentul examinării cauzei grămada de gunoi menager a fost ridicat şi terenul a fost adus în
ordine.
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

