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.Nașco Valentina
privind modificarea modului de folosință
a terenului cu numărul cadastral
0149111255.
Examinînd cererea cet Nașco Valentina,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 0149111255 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 cererea cet.Colesnic Tamara
privind modificarea modului de folosință
a terenului cu numărul cadastral
0149113134.
Examinînd cererea cet Colesnic Tamara,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 0149113134 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

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 SRL”CARNPRODLUX”
privind amplasarea unei construcții agroindustriale
pentru procesarea cărnii pe terenul cu numărul
cadastral 0149102538.
Examinînd cererea SRL”Carnprodlux”,extrasul din Registrul bunurilor
imobile, schița de proiect elaborată de ”Architekton prim, SRL,în conformitate cu
art.36 , în temeiul 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 acceptă cererea SRL”Carnprodlux”,privind amplasareea construcției
agroindustriale pentru procesarea cărnii pe terenul agricol cu numărul cadastral
0149102538 cu suprafața de 0,6018 ha,conform schiței de proiect.
2.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.Nuța Andrei
privind amenajarea unui bazin de acumulare a apei- pe terenul cu numărul
cadastral 0149209190.
Examinînd cererea cet.Nuța Andrei , extrasul din Registrul bunurilor
imobile,planul geometric a lotului, în conformitate cu art.36 CF, în temeiul 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 acceptă cererea cet.Nuța Andrei privind amenajarea unui bazin de
acumulare a apei pe terenul cu numărul cadastral 0149209190 ,conform schițeimărimea bazinului 200 m.p.
2. 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 GȚ”Morari Vasile Ion”
privind transmiterea în folosință cu încheierea contractului de arendă a terenului
cu numărul cadastral 0149206487.
Avînd în vedere cererea GȚ”Morari Vasile Ion”, planul cadastral al
terenului cu numărul cadastral 0149206487, aferent rezervuarelor de beton pentru
colectarea deșeurilor, în conformitate cu pct.29 al Regulamentului cu privire la
vînzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008, în temeiul 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 respinge cererea GȚ”Morari Vasile Ion” privind
încheierea
contractului de arendă a terenului cu numîărul cadastral 0149206487 cu suprafața
de 1,2084 ha, aferent rezervuarelor pentru colectarea deșeurilor lichide.
2.Se propune GȚ”Morari Vasile Ion” pînă la 31.12/2018 să efectuieze
salubrizarea terenului solicitat pentru încheierea contractului de arendă,după care
consiliu va reveni la reexaminarea chestiunii privind încheierea contrtactului.
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 GȚ”Morari Vasile Ion”
privind vînzarea-cumpărarea terenului
cu numărul cadastral 0149206487.
Avînd în vedere cererea GȚ”Morari Vasile Ion”, privind vînzareacumpărarea
terenului cu numărul cadastral 0149206487,ca teren aferent
rezervuarelor de beton pentru colectarea deșeurilor organice, extrasul din registrul
bunurilor imobile , în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.1428 din 16.12.2008, în temeiul 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 respinge cererea GȚ”Morari Vasile Ion” privind vînzarea-cumpărarea
terenului cu numîărul cadastral 0149206487 .
2.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 formarea bunurilor
imobile,teren din sectorul cadastral 0149209.

Examinînd planul de încadrare, schița de proiect elaborate
de
SRL”Velescad Terra”,în temeiul art.16-20 ale Legii nr.16354 privind formarea
bunurilor imobile,art.14,19(3) ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind administrația publică locală”, consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.A forma bun imobil proprietate publică domeniul privat al satului Colonița
,terenul în sectorul cadastral 0149209 , suprafața 0,6046 ha, modul de folosință
agricol , extravilan.
2.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 formarea bunurilor
imobile,teren din sectorul cadastral 0149101.

Examinînd planul de încadrare, schița de proiect elaborate
de
SRL”Velescad Terra”,în temeiul art.16-20 ale Legii nr.16354 privind formarea
bunurilor imobile, art.14,19(3) ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind administrația publică locală”, consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.A forma prin separare din contul bunului imobil cu numărul cadastral
0149101233 bun imobil proprietate publică domeniul privat al satului Colonița
,terenul cu suprafața 0,11 ha, modul de folosință agricol , extravilan.
2.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 Notificarea Oficiului teritorial
Chișinău al Cancelariei de Stat privind reexaminarea și abrogarea deciziei nr.6/13 din
01.10.2018 ”Cu privire la anularea titlului
de autentificare a dreptului deținătorului
de teren numărul cadastral 0149111239
din 30.12.2003.
Examinînd Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304/Otu924 din 11.10.2018 privind abrogarea deciziei consiliului săesc Colonița nr. 6/13 din
01.10.2018” Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren
numărul cadastral 0149111239 din 30.12.2003”,în temeiul art.14,19(3)și 68 al Legii Republicii
Moldova nr.436-XVI din28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul sătesc
Coloniţa
DECIDE:
1.Se respinge Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind reexaminarea și abrogarea deciziei nr.6/13 din 01.10.2018 ”Cu privire la anularea titlului de
autentificare a dreptului deținătorului de teren numărul cadastral 0149111239 din 30.12.2003.
2.Comisia urbanism,dezvoltare rurală și susținerea micului business va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru- , împotrivă - , s-au abţinut Au votat pentru:

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

S-au abținut:

Claudia Oleacu

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

PROIECT

D E C I Z I E Nr.
Din __________ 2018
Cu privire la expunerea la licitaţie pentru
vînzare- cumpărare a unui teren proprietate APL.
În conformitate cu prevederile art.19(3),art.77(5) ale Legii nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,art.4 al Legii cu privire la preţul
normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din
25.07.1997cu modificările ulterioare,prevederilor Regulamentului privind licitaţiile
cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din
10.02.2009, Consiliul sătesc Coloniţa .
DECIDE:
1.Se acceptă expunerea la licitaţie pentru vînzarea – cumpărarea
unui
teren,modul de folosință-agricol, proprietate a Administraţiei Publice Locale
,conform anexei:
2.Primăria (primar dna Angela Zaporojan) va organiza licitaţia pentru
vînzarea – cumpărarea terenurilor conform legislaţiei în vigoare.
3.Comisia juridică pentru probleme umanitare şi protecţie socială a
populaţiei vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru- ,împotrivă- , abţinut-.
Au votat pentru:

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

împotrivă:

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

PROIECT

D E C I Z I E nr.

din __________ 2018
Cu privire la cererea cet.Beșliu Ecaterina
privind modificarea categoriei de destinație a terenului cu numărul cadastral 0149102403.
Examinînd cererea cet.Beșliu Ecaterina,planul geometric al terenului cu
numărul cadastral 0149102403,materialele investigației pedologice elaborate de
Institutul de pedologie” Nicolae Dimo”,dosarul cadastral cu privire la modificarea
categoriei de destinație a terenului cu numărul cadastral 0149102403 cu avizele
corespunzătoare, în temeiul art.71 din
Codul Funciar, pct.27,28,30 a
Regulamentului cu privire la modul de transmitere,schimbare a destinației și
schimbului de terenuri
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din
25.10.2016,art.19(3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind Administrația Publică Locală”, consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se acceptă schimbarea categoriei de destinație a terenului cu numărului cadastral
0491022403 ,cu suprafața de 0,8992 ha din teren agricol în teren pentru construcții.
2.A lua act de faptul achitării de către Beșliu Ecaterina a pierderilor agricole în
legătură cu excluderea din circuitul agricol al terenului cu numărul cadastral
01491022403 cu suprafața de 0,8992 ha în sumă de 643 323,86 lei calculate în
conformitate cu dosarul cadastral cu privire la modificarea categoriei de destinație.
3.Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business vor asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentruAu votat pentru:

,împotrivă - , abţinut – .
S-au obținut:

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 aprobarea denumirilor arterelor
de circulație(străzilor) din satul Colonița.
Întru executarea Legii nr.151 din 14.07.2017”Cu privire la sistemul de
adrese ,avînd în vedere demersul Departamentului cadastru Agengiei Servicii
Publice ,în tewmeiul
art.14,19 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală,Consiliul sătesc Colonița.
DECIDE:
1.Se aprobă/confirmă lista cu denumirea arterelor de circulație din satul
Colonița actualizate/corectate conform regulelor de ortografie,conform anexei.
2.Se remite prezenta decizie Departamentului Cadastru pentru întroducerea
denumirilor arterelor de circulație/străzilor în registrul de stat al Unităților
administrativ teritoriale și al sdreselor.
3.Comisia urbanism dezvoltare rurală și susținerea micului business
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-

, abţinut - , împotrivă - .

Preşedinte de şedinţă

________________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

va

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT
DECIZIE Nr.____
Din ________________2018
Cu privire la acordarea suplimentului
lunar angajaților din IET „Izvoras”.
Având în vedere demersul administrației instituției de educație timpurie
nr.24 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 01.10.2018
până la finele anului bugetar 2018, în limitele fondului de salarizare.
2. 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
DECIZIE 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 Vataman Liudmila, Roșcan Polina și Leconțeva Angela
privind scutirea de plată pentru întreţinerea copilului la grădiniţă, Consiliul local
Coloniţa
DECIDE:
1. Se scutește cet. Vataman Liudmila, cet. Roșcan Polina și cet. Leconțeva
Angela de plata pentru întreţinerea copiilor în mărime de 100 % după cum
urmează:
o
o
o
o

Vataman Nichita d.n. 25.08.2015 (p/u perioada 01.10.2018-31.12.2018)
Leconțeva Iana d.n. 26.09.2013 (p/u perioada 01.10.2018-31.12.2018)
Roșcan Valeria d.n. 10.07.2014 (p/u perioada 01.10.2018-31.12.2018)
Roșcan Tatiana d.n.21.06.2016 (p/u perioada 01.10.2018-31.12.2018)

2. 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
DECIZIE Nr.____
Din ________________2018

Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
Având în vedere procesul verbal de casare a obiectelor raportate la
mijloacelor fixe ale primăriei s. Colonița, 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 – 6 scaune.
2. 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 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 a câte 1 000 lei cetățenilor Rebeja Claudia,
Mazîl Nina, Ursu Ecaterina, Butucel Zinovia, Untură Rodica și Ursu Iuliana din
contul mijloacelor Fondului de Rezervă.
2.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

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT
DECIZIE Nr.____
Din ________________2018
“Cu privire la majorarea costului
clădirii Liceului Teoretic “Gh. Ghimpu””
În temeiul art.14, art.19, art.81 al Legii Republicii Moldova nr 436XVI 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”, avînd în vedere avizul Direcției General Educație Tineret și Sport, factura
si procesul verbal de executarea a lucrarilor de reparație la Liceului Teoretic “Gh.
Ghimpu” Consiliul local Coloniţa
DECIDE:
1. Se acceptă majorarea costului clădirii Liceului Teoretic “Gh. Ghimpu” cu
suma de 165 534,52 lei.
2. Comisia Buget, Finanţe, Economie şi Reforme
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT:
Pentru -

, împotrivă -

vor asigura controlul

, s-au abţinut -

Preşedintele al şedinţei

_______________

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT
DECIZIE Nr.____
Din __________2018
“Cu privire stabilirea tarifului pentru
prestarea serviciului d salubrizareîncepînd cu 01.01.2019.
În scopul asigurării eficiente a administrării serviciilor public de
salubrixare locale ,în temeiul art.14(20”q”,art.19(3) ale Legii Republicii
Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006“Privind administraţia publică locală” ,
Consiliul local Coloniţa,
DECIDE:
1.Se stabilesc de la 01.01.2019 tarifele lunare pentru serviciile de
salubrizare-evacuare a gunoiului pentru:
a) casa la sol- _40_lei de gospodărie;
b)pensionarii pe limită de vîrstă și invalizi de gradele I și 2- 25.00 lei gospodărie,
c) apartament la bloc – _10_ lei persoana;
d) agenții economici- în baza contractului individual în dependență de volum;
e) pentru evacuarea unei remorci - ________ lei.
2.Primarul dna Angela Zaporojan cu serviciul de salubrizare va asigura încheierea
contractelor și colectarea plăților expuse în p.1 al prezentei decizii.

3. Comisia Buget, Finanţe, Economie şi Reforme
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -

, împotrivă -

vor asigura controlul

, s-au abţinut -

Preşedintele al şedinţei

_______________

Contrasemnat :
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

