ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la corelarea bugetului de stat pentru anul 2018 cu bugetul s.Colonița
pentru anul 2018 și stabilirea normelor bănești pentru alimentația copiilor.
2. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
3. Cu privire la acordarea suplimentului lunar angajaților din IET ”Academia
picilor”
4.Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița.
5.Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță.
6.Cu privire la repartizarea soldului disponibil.
7.Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli a bugetului pentru
anul 2018.
8.Cu privire la cererea cet Sîrbu Maria privind modificarea modului de folosință
a terenului cu numărul cadastral 0149113002.
9.Cu privire la casarea plantațiilor perene.
10.Cu privire la cererea cet.Butucel Zinovia privind autentificarea dreptului de
proprietate asupra sectorului de teren de pe lîngă casă.
11.Cu privire la cererea cet.Ursu Tamara privind autentificarea dreptului de
proprietate asupra sectorului de teren de pe lîngă casă și terenului grădini.
12.Cu privire la demersul SA” Moldtelecom” privind încheierea contractului de
acces.
13.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din 11.05.2018 privind vînzareacumpărarea unor terenuri proprietate APL.
14.Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de
teren numărul cadastral 0149111239 din30.12.2003.(Stoleru Aurelia)

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
Cu privire la corelarea bugetului de stat
pentru anul 2018 cu bugetul local al
s. Colonița pentru anul 2018 și stabilirea normelor
bănești pentru alimentația copiilor.
Având în vedere scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 22.06.2018
„Cu privire la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018”, în legătură cu
majorarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiilor
de învățământ începând cu 01 septembrie 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”, Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1. A corela bugetul s. Coloniţa pentru anul 2018 cu bugetul de stat pentru anul
2018 după cum urmează:
- la venituri suma totală se majorează cu 96,5 mii lei
- la cheltuieli suma totală se majorează cu 96,5 mii lei
:

2

Pentru majorarea normei de
alimentare

3

Majorarea ajutorului material

4

Pentru majorarea normei de
alimentare

5

6

Majorarea ajutorului material
Acoperirea cheltuielilor
suplimentare ale autorităților
publice locale pentru
implimentarea modificărilor
din Legea 355/2005 cu privire
la sistemul de salarizare

Grădinița creșă
nr.24,
cod org.07616
Grădinița din
str.
B.P.Hasdeu,
cod org.15786
Aparatul
primarului,
cod org.11193

P1P2

P3

ECO

2

3

4

5

6

8802

1

0301

1
1

0911

Factorii de majorare

0111

Nr.
d/o

F1-F3

cod
Denumirea
instituţiei, cod
organizațional

SUMA total
atribuită,lei
7
96 500,00

00448

333110

40 350,00

00199

211180

3 300,00

00448

333110

40 350,00

00199

211180

3 300,00

00005

211180

9 200,00

2. Normele bănești pentru alimentația unui copil/zi în instituţiile de învățământ
preșcolar începând cu 01 septembrie 2018

A
1. Grădiniţe
- creșe, grădinițe, pentru copii în vârstă de
până la 3 ani
- creșe, grădinițe, pentru copii în vârstă de
până la 7 ani

Total general

Descriere

resurselor colectate de
autorități/ instituții
bugetare

transferurilor de la
bugetul de stat

Norma financiară din contul:

1

2

3=2+1

12-24 ore

19,10

9,55

28,65

12-24 ore

19,10

9,55

28,65

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

AU VOTAT:
Pentru -

, împotrivă -

Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

, s-au abţinut _____________
Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

DECIZIE Nr.____
Din ________________2018
Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
Având în vedere procesul verbal de casare a obiectelor raportate la
mijloacelor fixe al IET nr.24, în conformitate cu prevederile Regulamentului
privind casarea bunurilor uzate raportate la fondurile fixe, aprobat prin HG nr.500
din 12.05.1998, art.4, art.10, art.13, art.14, în temeiul art19(3) al Legii Republicii
Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”,
Consiliului local
DECIDE:
1. Se accepta casarea mijloacelor fixe – 15 paturi cu matras.
2. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin Olga) va efectua decontarea
mijloacelor fixe din evidența contabilă, 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

-

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

, împotrivă - , s-au abţinut _________________
Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
DECIZIE Nr.____
Din ________________2018
Cu privire la acordarea suplimentului
lunar angajaților din IET „Academia picilor”.
Având în vedere demersul administrației instituției de educație timpurie
nr.144 cu privire la acordarea unui supliment la salariu, în temeiul art.14, art.19,
art.81 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală” Consiliului local
DECIDE:
1.

Se aprobă acordarea unui supliment la salariu în mărime de 500 lei cadrelor
didactice și 1000 lei personalului auxiliar începând cu data de 01.08.2018
până la finele anului bugetar 2018, în limitele fondului de salarizare.

2. 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 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 cetățenilor după cum urmerază:
o Cet. Milicenco Varvara, cet. Munteanu Viola, cet. Mazîlo
Marina, cet. Mazîlu Lidia, cet. Ursu Vladimir Luca și cet.
Andrei Anatolii a câte 1 000 lei, din contul mijloacelor
Fondului de Rezervă.
o Cet. Miron Vasile, cet. Dima Nicoli, cet. Talpă Gheorghe, cet.
Pîntea Nadejda, cet. Plațînda Elena, cet. Samarțev Leonid a
câte 500 lei, din contul mijloacelor Fondului de Rezervă.
2. Contabil-şef (dna Glijin Olga) va asigura executarea prevederilor pct.1 al
prezentei Decizii.
3.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 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 Mazîlo Marina, Tagiyeva Natalia, Ursu Irina și asist.
Parental profesionist Răilean Elena privind scutirea de plată pentru întreţinerea
copilului la grădiniţă, Consiliul local Coloniţa
DECIDE:
1. Se scutește cet. Mazîlo Marina, cet. Tagiyeva Natalia, cet. Ursu Irina și asist.
Parental profesionist Răilean Elena de plata pentru întreţinerea copiilor în
mărime de 100 % după cum urmează:
o
o
o
o
o
o

Mazîlo Inessa d.n. 23.09.2017 (p/u perioada 01.09.2018-31.12.2018)
Tagiyev Damir d.n. 24.04.2015(p/u perioada 01.09.2018-31.12.2018)
Tagiyev Marat d.n. 16.04.2013 (p/u perioada 01.09.2018-31.12.2018)
Gîngă Lidia d.n.21.04.2011 (p/u perioada 01.09.2018-31.12.2018)
Gîngă Laura d.n. 08.08.2013 (p/u perioada 01.09.2018-31.12.2018)
Nistrean David d.n. 29.11.2014 (p/u perioada 01.09.2018-31.12.2018)

2. Contabil-şef (dna Glijin Olga) va asigura executarea prevederilor pct.1 al
prezentei Decizii.
4. 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 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 pentru
necesităţile instituţiilor publice în anul 2018 dupa cum urmeaza:
ORG2
Cod
Cod
Suma
destinaţia
functional economic
( lei)
Educația
timpurie
07616

222990
0911

Aparatul
primarului 0620
11193
Total

333110
222990

15 000,00

Procurarea si instalarea
limitatorului de viteza
185 000,00 Procurarea produselor
alimentare
29 000,00 Curățarea gunoiștei

229 000,00

2. 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 operarea unor modificări
în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonita
pentru anul 2018”
Având în vedere demersul L.T. Gh.Ghimpu de a aloca mijloace financiare
pentru realizarea unor lucrări de reparație curentă în sala de sport, coridoare, scări,
blocuri sanitare și remunerarea personalului, 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, 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

Servicii pentru tineret

0813

300

8603

00239

222990

-26 000,00

Centrul de Creație și
Agrement

0820

300

8502

00234

336110

-4 000,00

337110

+15 000,00

L.T. Gh.Ghimpu

0922

8806

00203
222990

+15 000,00

300

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

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.Sîrbu Maria
privind modificarea modului de folosință
a terenului cu numărul cadastral
0149113002.
Examinînd cererea cet. Sîrbu Maria, avînd în vedere Planul Urbanistic
General al localității,în temeiul art.39 CF, art.19(3) al Legii Republicii Moldova
nr.436-XVI din28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul sătesc
Coloniţa
DECIDE:

1.Se modifică modul de folosință a terenului cu numărul cadastral 0149113002 din
grădini în teren pentru construcții.
2.Se solicită Agenției Servicii Publice Departamentul Cadastru să opereze
modificările corespunzătoare în Registrul bunurilor imobile.
3.Comisia urbanism,dezvoltare rurală și susținerea micului business va 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 casarea
plantațiilor perene.
Examinînd cererea cet. Ghimp Grigore,actul de casare din 17 aprilie 2018,în
conformitate cu pct.2,13 a Regulamentului cu privire la modul de casare și
defrișare a plantațiilor perene,aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.705 din
20.10.1995,art.14, art.19(3)al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 ”Privind
administraţia publică locală”,Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1.Se acceptă casarea plantațiilor perene de măr ,anul plantației 1990 cu
termen de exploatare de 15 ani,suprafața de 0,9641 ha amplasată pe sectorul cu
numărul cadastral 0149105058.
2.Comisia urbanism,dezvoltare rurală și susținerea micului business va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru-

, abținuți-

,împotrivă-

.

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 cererea cet. Butucel Zinovia
privind autentificarea dreptului de proprietate asupra sectorului de teren de pe
lîngă casă.
Examinînd cererea cet. Butucel Zinovia prin care solicită autentificarea
dreptului de proprietyate asupra sectorului de teren de pe lîngă casa din strada
Mihai Eminescu nr.3 cu numărul cadastral 0149110229,în temeiul art.11 Cod
funciar ,art.14 alin.2,art.19(3) ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind Administrația Publică Locală”, consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se autentifică dreptul de proprietate a cet .Butucel zinovia asupra
sectorului de teren de pe lîngă casa din strada Mihai Eminescu nr.3,1/2 cotă-parte
cu numărul cadastral 0149110229 cu suprafața totală 0,1085 ha,modul de folosință
pentru construcții.
2.Beneficiarul va suporta toate cheltuielile pentru perfectarea titlurilor de
autentificare a dreptului de proprietate.
3.Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-

,împotrivă -

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 cererea cet Ursu Tamara
privind autentificarea dreptului de
proprietate asupra sectorului de teren de
pe lîngă casă și terenului grădini.
Examinînd cererea cet.Ursu Tamara prin care solicită autentificarea
dreptului de proprietate asupra sectorului de teren de pe lîngă casă din strada
Mihai Eminescu nr.15 cu numărul cadastral 0149110130,în temeiul art.11 Cod
funciar, art.14 alin.2, art.19(3) ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind administrația publică locală”, consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se autentifică dreptu de proprietate a cet.Ursu Tamara asupra sectorului de
teren de pe lîngă casa din sada Mihai Eminescu ,15 , numărul cadastral
0149110130 u suprafața 0,1929 ha.
2.Se autentifică dreptul de proprietate a cet. Ursu Tamara asupra sectorului
de teren cu numărul cadastral 0149206319 cu suprafața -0,2099 ha,modul de
folosință grădină.
3.Beneficiarul va suporta toate cheltuielile pentru perfectarea titlurilor de
autentificare a dreptului de proprietate.
4.Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-

,împotrivă -

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 demersul SA” Moldtelecom”
privind încheierea contractului de acces.
Examinînd demersul SA”Moldtelecom”,în conformitate cu art.9 al Legii nr
28 din 10.07.2016 privind accesul pe proprietate și utilizarea infrastructurii
asociate rețelelor de comunicații electronice,art.14,art.19(3) ale Legii Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind administrația publică locală”,
consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se acceptă încheierea între Primăria satului Colonița și SA ”Moldtelecom”
a contractului de acces pe proprietatea publică, încăperea cu suprafața de 58 m.p.
din clădirea Primăriei din strada Ștefan cel Mare nr.3 pe o perioadă de pînă la
31.12.2031 cu plata totală de 23 mii lei care urmează a fi achitată conform
contractului.
2.Plata pentru energia electrică și căldură se va efectua în temeiul unui
contract separat.

Au votat: pentru-

,împotrivă -

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 aprobarea rezultatelor licitației
din 11.05.2018 privind vînzarea-cumpărarea
unor terenuri proprietate APL.
În temeiul prevederilor Legii Republicii Moldova
nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind administrația publică locală”,art.19(3),art.77(5) Consiliul
sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se aprobă Procesul-verbal nr.1 din 11.05.2018”Cu privire la rezultatele
licitației pentru vînzarea-cumpărarea terenului pentru construcții din intravilan, cu
suprafața de 0,0626 ha, număr cadastral 0149113168s.Colonița,mun.Chișinău,
adjudecat de către Mironov Olga ,la prețul de 89 100 lei(optzeci și unu mii una
sută lei).
2.Primăria va încheia contractul de vînzare-cumpărare
nominalizate în conformitate cu legislația în vigoare.

al terenurilor

3.Comisia urbanism,dezvoltare rurală și susținerea micului business va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru-

Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

, împotrivă -, s-au abţinut- .

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 anularea titlului de
autentificare a dreptului deținătorului de teren numărul cadastral
0149111239 din 30.12.2003.
Examinînd cererea lui Stoleru Aurelia decizia registratorului Agenției
Servicii Publice dna Aliona Gușan din 18.07.2018 ,în temeiul art.19(3)al Legii
nr.436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia publică locală”,Consiliul sătesc
Coloniţa
DECIDE:
1.Se anulează titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren
numărul cadastral 0149111239 din 30.12.2003.
2.Se solicită Agenției Servicii Publice, Departamentul Cadastru să opereze
modificările corespunzătoare în Registrul bunurilor imobile.
3.Comisia urbanism,dezvoltare rurală și susținerea micului business va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru-

, abținuți-

,împotrivă-

.

Președintele ședinței
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

.

Oleacu Claudia

