REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
CONSILIUL SĂTESC MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

Decizia nr.1/1
din 13.02.2011
„Distribuirea fondului disponibil”
În conformitate cu art.14(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.27(2) al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice
locale nr.397-XV din 16.10.2003 consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se alocă din fondul disponibil al primăriei surse financiare pentru următoarele:
-pentru responsabil tehnic la construcţia fîntînii arteziene şi apeduct -24000 lei
-pentru indemizaţia unică la expirarea mantatului de consilier -38000
-pentru proiectul de reparaţie a casei de cultură – 80 000 lei
-pentru procurarea seminţei de iarbă pentru terenul sportiv -15 000
-pentru lucrări cadastrale - 2000 lei
-pentru deservirea şi complectarea saitului satului -5000 lei
-deservirea automobilului de serviciu – 10 000 lei
-pentru schema de amplasare a terenului de fotbal -1900 lei
-pentru lucrări publice remunerate -5100 lei
-pentru ajutor unic - 1000 lei
-pentru inv.gr.I Buruiană Nicolai-2000 lei
-pentru cheltuelile de transport la transportarea forţată a grupei de risc la control medical 5000 lei

Preşedinte de şedinţă

Ion Muntean

Secretarul primăriei

Vera Ursachi

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
CONSILIUL SĂTESC MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
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“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.1/2
din 13.02.2011
„Cu privire la modificarea hotarului
intravilanului satului Mateuţi”
În temeiul art.14 alin(1) al Republicii Moldova privind Administraţia Publică Locală nr.436XVI din 28.12.2006 Legii Republicii Moldova Nr. 828-XII din 25.12.1991 art.9,39,42 şi 43 a
Codului Funciar cu modificările şi complectările ulterioare, Legii cadastrului bunurilor imobil
nr.1543-XIII din 25.02.1998 şi Regulamentul cu privire la registrul de stat al unităţilor
administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat
prin Hotărărea Guvernului Republicii Moldova nr.1518 din 17.12.2003, cererilor proprietarilor
de loturi de pe lîngă casă (grădini),Consiliul satului Mateuţi
D E C I D E:
1. Se aprobă materialele modificării hotarului satului Mateuţi cu trecerea a 7,6992 ha de
loturi de lîngă casă ( grădini) pentru construcţia locativă, (anexa nr.1)
2. Să prezinte decizia dată pentru aprobarea la consiliul raional.
3. Se obligă specialistul pentru reglamentarea regimului proprietăţii funciare dna V.Ursachi
să aducă documentaţia cadasrului funciar în concordanţă cu prezenta decizie.

Preşeinte de consiliu

Ion Muntean

Secretarul consiliului

Vera Ursachi
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“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA Nr.1/3
din 13 februarie 2011.

„Cu privire la aprobarea listei persoanelor
social-vulnerabie pe anul 2011”
În temeiul art.14(2) lit.y) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală
Consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1. Se aprobă lista persoanelor social-vulnerabile pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2011.
Lista se anexează.

Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Ion Muntean
Vera Ursachi
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DECIZIA Nr.1/4
din 13 februarie 2011.
„Cu privire la aprobarea comisiei pentru
efectuarea vizitelor la acordarea ajutorului
social”
În temeiul art.14(2) lit.y) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală
Consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1. Se aprobă comisia pentru efectuarea vizitelor la acordarea ajutorului social în următoarea
componenţă:
1. Preşedinte de comisie:
Primarul satului M.Mîrzenco
Membrii comisiei:
1. Nicolai Ala, asistent social
2. Ursachi Eugenia, lucrător social
3. Donţu Ioana, asistentă medicală
4. Ştirbu Elena, specialistul în perceperea fiscală
5. Muntean Ion Anton, consilier.
Preşedinte de şedinţă

Ion Muntean

Secretarul consiliului

Vera Ursachi
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“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.1/5
din 13 februarie 2011
„Cu privire la lucrările publice
remunerate”
În temeiul art.78 (1) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2007 privind
administraţia publică locală,articolul 22 din Legea nr.102-XV din 13.03.3003 privind ocuparea
forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în scopul
organizării temporare cu locuri de muncă, a şomerilor ce întîmpină dificultăţi la plasarea în
cîmpul muncii, antrenării lor în dezvoltarea socială economică a teritoriului primăriei Mateuţi şi
în conformitate cu prevederile art.13 a Legii republicii Moldova „Privind utilizarea forţei de
muncă”;Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.582 din 05.09.1992 „ „Cu privire la lucrări
publice remunerate” art.275 şi conform bugetului local al satului Mateuţi
DECIDE:
1. Se aprobă programul de dezvoltare a lucrărilor publice remunerate în primăria Mateuţi în
anul 2011 ( programul se anexează).
2. Se organizează lucrările publice remunerate pe perioada anului 2011 în teritoriul primăriei
Mateuţi în domeniul plantării de spaţii verzi, amenajării teriroriului, asanării ecologice a
mediului încujurător, lucrărilor auxiliare în construcţia şi reparaţia ,drumurilor, a obiectelor de
menire social-culturală şi a altor lucrări finanţate de bugetul de stat şi bugetul local al primăriei
Mateuţi.
3. Primăria Mateuţi va încheia în funcţie de necesitate în perioada anului 2011 contracte
bilaterale cu AOFM Rezina privind organizarea şi desfăşurarea lucrărilor publice remunerate în
conformitate cu prevederile Legislaţiei în vigoare.
4. Contabilitatea va aloca în anul 2011 mijloace financiare pentru desfăşurarea lucrărilor
publice.
5. Primăria Mateuţi va acorda sprijinul practic necesar AOFM în vederea efectuării lucrărilor
date.
6. Mersul îndeplinirii prezentei decizii va fi examinată la şedinţa consiliului local Mateuţi în
luna decembrie 2011.
7. Se aprobă suma în mărime de 5100 lei pentru petrecerea lucrărilor publice remunerate în
teritoriul satului Mateuţi.

Preşedinte de şedinţă

Ion Muntean

Secretarul consiliului

Vera Ursachi
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MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.1/6
din 13.02.2011
„Cu privire la selectarea terenului pentru
amplasarea turnurilor de apă”
În temeiul art. 14 alin.(2) lit.f) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală ,Legea Republicii Moldova nr.835 din17.05.1996 privind
principiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, Regulamentul cu privire la modul de atribuire
,modificarea destinaţiei şi schimbul terenului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din
24.12.2007, Legea Republicii Moldova privind formarea bunului imobil nr.354-XV din
28.10.2004 consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1. Se permite primarului de Mateuţi, dlui M.Mîrzenco, pregătirea documentaţiei necesare de
selectare a terenului pentru amplasarea turnurilor de apă.

Preşedinte de şedinţă

Ion Muntean

Secretarul consiliului

Vera Ursachi
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“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.1/7
din 13.02.2011
„Cu privire la modificarea terenului”Fondul apelor”
În temeiul art. 14 alin.(2) lit.f) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legea Republicii Moldova nr. 835 din17.05.1996 privind
principiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, Regulamentul cu privire la modul de atribuire,
modificarea destinaţiei şi schimbul terenului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din
24.12.2007, Legea Republicii Moldova privind formarea bunului imobil nr.354-XV din
28.10.2004 consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1. Se permite primarului satului Mateuţi, dlui M.Mîrzenco, pregătirea documentaţiei pentru
modificarea suprafeţei terenului „Fondul apelor” necesar pentru construcţia fîntînii
arteziene de la 0,2116 ha la 0,2396 ha

Preşedinte de şedinţă

Ion Muntean

Secretarul consiliului

Vera Ursachi

REPUBLICA MOLDOVA
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“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.1/8
Din 13 februarie 2011
VIII. ”Cu privire la demararea procesului
de elaborare a proiectului de reconstrucţie
a casei de cultură.”
Informează: primarul satului M.Mîrzenco
În temeiul art.14 (3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1. Se permite primarului satului Mateuţi, M.Mîrzenco iniţierea procesului de elaborare a
proiectului de reconstrucţie a casei de cultură.
AU VOTAT: pentru-10, s-au obţinut-0, împotrivă

Preşedinte de şedinţă

Ion Muntean

Secretarul consiliului

Vera Ursachi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
CONSILIUL SĂTESC MATEUŢI

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.2/1
Din 15 aprilie 2011
” Darea de seamă a primarului despre lucrul
efectuat pe parcursul anului 2010”
În teme iul art. 14 .(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1. Se ea act de informaţia prezentată de către primar şi se socoate lucrul efectuat de către
primărie satisfăcător .

Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

V.Mîrzenco
V.Ursachi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
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МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr. 2/2
al şedinţei ordinare a consiliului local Mateuţi
din 15 aprilie 2011.
2.Cu privire la desemnarea candidaţilor în biroul
electoral de sector Mateuţi, pentru petrecerea
Alegerilor locale din 05.06.2011”
În scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din 05.06.2011 în baza art.14 (3)
al Legii Republicii Moldova nr,436-XVI din 28.12.2006 privind adminitraţia publică locală,,
art.27 şi 74 din Codul Electoral nr.1381 din 21.11.1997 modificat şi complectat prin Legea
nr.119 din 18 iunie 2010 Consiliul satului Mateuţi,
DECIDE:
1. Se desemnează candidaţii în biroul electoral de sector Mateuţi din partea consiliului local:
Nr. Numele .prenumele
d/o

Anul
Studiile
naşterii

Specialiatea
profesia

1.
2.

Donţu Gheorghe
Donica Lidmila

1987
1966

superioare
m.speciale

APL
contabil

3.

Ursachi Valentina

1973

m/specilae

contabil

1.

REZERVA
Dicusar Lilia

1976

superioare

profesoară

2.

Ursachi Efrosenia

1958

m/speciale

Cond.artistic

Preşedinte de şedinţă

V.Mîrzenco

Secretarul consiliului

V.Ursachi

Locul de
muncă
funcţia
Nu lucrează
Banca de
economii
contabil
Primăria
Mateuţi
Ing.cadastral
Profesoară
ŞM Mateuţi
Casa de
cultură

Telefon de
contact
43354
43319

43292

43346
43246

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
CONSILIUL SĂTESC MATEUŢI

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr. 2/3
Din 15 aprilie 2011
„Cu privire la alocarea surselor
financiaredin fondul disponibil „
În conformitate cu art. 14(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XV din 28.12. 2006 privind
administraţia publică locală şi art.27(2) al legii Republicii Moldova privind finanţele publice
locale nr.397-XV din 16.10.2003 , consiliul satului Mateuţi:
DECIDE:
1.De alocat 1500 lei pentru plata cotizaţiei de membru al Congersului Autorităţilor Locale
din Moldova.
2.De alocat 3800 lei pentru achitarea indemnizaţiei unice de ales local.
01.02.015
135.31

-

3800 lei

113.45

-

1500 lei

20.09.214

Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

V.Mîrzenco
V.Ursachi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
CONSILIUL SĂTESC MATEUŢI

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.2/4
din 15 aprilie 2011
4.Rectificarea bugetului.
Informează:cont.-şef E.Donica
În conformitate cu art. 14(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XV din 28.12. 2006 privind
administraţia publică locală şi art.27(2) al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice
locale nr.397- XV din 16.10.2003 , consiliul satului Mateuţi:
DECIDE:
De modificat planul de cheltueli din lună în lună şi din grupă în grupă pentru achitarea
gazului folosit la încălzire, lumina elecrtică, şi deplasări după cum urmează în repartizările
lunare:
1.De micşorat planul de venituri la următoarele grupe:
01.02.015
113.01
-2600 lei
114.00
-600 lei
06.01.051
113.01
-600 lei
06.03.053
113.01
-2500lei
114.00
-300lei
112.00
-900 lei
2.De mărit planul de cheltueli din grupă în grupă după cum urmează în repartizările lunare:
01.02.015
113.01 +2600 lei
114.00 + 600 lei
06.01.051
113.01 + 3600 lei
06.03.053
113.01 + 2500 lei
114.00 + 300 lei
112.00 + 900 lei

Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

V.Mîrzenco
V.Ursachi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
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МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.2/5
Din 15 aprilie 2011.
„Cu privire la acordarea ajutorului
fnanciar ”.
Examinînd cererea depusă de către d-na Losenco Lidia în vederea acordării unui ajutor
unic pentru tratament şi certificatul anexat în temeiul art.14 alin(2) lit.n) al Legii Republicii
Moldova privind administraţia publică locală, art.18(2) al Legii Republicii Moldova nr.397_XV
din16.10.2003 privind finanţele publice locale,regulamentul aprobat prin decizia nr.8/3 din
14.12.2010 consiliul satului Mateuţi,
DECIDE:
1.De alocat 1000 lei ajutor financiar d-ei Losenco Lidia pentru acoperirea parţială
tratamentului.

Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

V.Mîrzenco
V.Ursachi

a

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
CONSILIUL SĂTESC MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
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“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.3/1
din 27 aprilie 2011
„Cu privire la corelarea bugetului
satului Mateuţi, pe anul 2011”
În temeiul art.14(2) lit.n) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art.2(1),b),art.44(1),(2),(3) a Legii nr.
847.XV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi ţinînd cont de Legea
nr.397-XV din 16.10.2003 art.24 alin.(1) privind finanţele publice locale şi în baza scrisorii
nr.61 din 20.04.2011 a DGF Rezina consiliul satului Mateuţi,

DECIDE:
1.Se corelază bugetul satului Mateuţi, pe anul 2011, se substitue la venituri suma de 2739,9
mii lei cu suma de 2268,2 mii lei şi la cheltueli suma de 2739,9 mii lei cu suma de 2268,2 mii lei.
2.SE CORELAZĂ
2.1.Sinteza veniturilor,cheltuelilor şi surselor de finanţare a bugetului satului se prezintă în anexa
nr.1.
2.2.Cotele impozitelor şi a taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul satului,conform decizia
nr.8/2, 8/3.
2.3.Raportizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale de benefeciari şi obiecte în
anexa nr.3.
2.4.Sumele mijloacelor speciale,preconizate spre încasare de către instituţiile financiare de la
bugetul satului din executarea lucrărilor,prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate
contra plată conform anexei nr.4
2.5.Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice
finanţate de la bugetului satului conform anexei nr.5
2.6.Limita statelor de personal din unităţile publice finanţate de la buget conform anexei nr.6
2.7.Cuantumul fondului de rezervă a bugetului satului în mărime de 26.3 mii
2.8.Limita resurselor energetice .nr.7
2.9.Limita de petrol pentru autovehicule de serviciu - anexa nr. 8
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

V.Mîrzenco
V.Ursachi

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
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“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.3/2
din 27 aprilie 2011.
„Cu privire la interimatul funcţiei
de primar”
În temeiul art.34(2) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.436XVI din 28.12.2006, art.24 al Legii Republicii Moldova cu privire la Sistemul de salarizare în
sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu
privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, în baza Reţelei tarifare
unice nr.381 din 13.04.2006, consiliul sătesc Mateuţi

DECIDE:
1.Se împuterniceşte d-na Ursachi Vera-secretarul consililui sătesc Mateuţi, să exercite
temporar atribuţiile primarului, pe perioada campaniei electorale, în alegerile generale locale din
05 iunie 2011.
2.Se obligă contabilul-şef al primăriei , să calculeze salariul conform legislaţiei în vigoare.

Preşedinte al şedinţei

Mîrzenco Veronica

Secretarul consiliului

Ursachi

Vera
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DECIZIA nr.3/3
Din 27 aprilie 2011
„Cu privire la acordarea ajutorului financiar.”
Informează: Ursachi Vera.
Examinînd cererea depusă de către d-nului Ştirbu Gheorghe Pavel în vederea acordării unui
ajutor unic pentru tratament şi certificatul anexat în temeiul art.14 alin(2) lit.n) al Legii
Republicii Moldova privind administraţia publică locală, art.18(2) al Legii Republicii Moldova
nr.397_XV din16.10.2003 privind finanţele publice locale,regulamentul aprobat prin decizia
nr.8/3 din 14.12.2010 consiliul satului Mateuţi,
DECIDE:
1.De alocat 1000 lei ajutor financiar d-lui Ştirbu Gheorghe Pavel pentru acoperirea parţială a
tratamentului.
AU VOTAT:pentru-8, împotrivă-0, s-au obţinut-0.

Preşedinte de şedinţă

Mîrzenco Veronica

Secretarul consiliului

Ursachi Vera
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DECIZIA nr.3/4
din 27 aprilie 2011.

EXTRAS

„Distribuirea fondului disponibil”
În conformitate cu art.14(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.27(2) al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice
locale nr.397-XV din 16.10.2003,art.23(3), art.25(1) al Legii Republicii Moldova nr.768-XIV
din 02.02.2000 privind statutul alesului local consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
I.Se alocă din fondul disponibil al primăriei 1674 lei pentru participarea consilierilor la 3
şedinţe a consiliului local.
2.Se alocă 3800 lei pentru achitarea indemnizaţiei unice de ales local.
3.Se alocă din fondul disponibil(mijloace speciale) 1152,24 lei pentru achitarea mărfurilor şi
serviciilor.
3.Se pune în seama contabilului-şef efectuarea calculelor conform Legislaţiei în vigoare.

AU VOTAT:pentru-8, împotrivă-0, s-au obţinut-0.

Preşedinte de şedinţă
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Secretarul consiliului

Ursachi
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DECIZIA nr.3/5
din 27 aprilie 2011
3/5 Rectificarea bugetului satului Mateuţi, Rezina.
Informează:contabilul-şef E.Donica
În conformitate cu art. 14(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XV din 28.12. 2006 privind
administraţia publică locală şi art.27(2) al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice
locale nr.397-V din 16.10.2003 , consiliul satului Mateuţi:

1. .De micşorat planul
repartizările lunare:
06.03.053111.00
112.00
116.00

din luna decembrie 2011 din grupă în grupă după cum urmează în

- 8900 lei
- 8000 lei
- 500 lei
- 400 lei

2.De mărit planul pe luna iunie din grupă în grupă după cum urmează în repartizările lunare:
06.03.053

+8900 lei
111.00 +8000 lei
112.00 +500 lei
116.00 +400 lei

AU VOTAT: pentru 8, împotrivă-0, s-au obţinut-0.

Preşedinte de şedinţă

Mîrzenco Veronica

Secretarul consiliului

Ursachi

Vera
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DECIZIA nr.4/1
din 4 iulie 2011.
”Cu privire la informaţia prezentată de
către reprezentantul consiliului electoral
de circumscripţie referitor la hotărîrea
instanţei judecătoreşti privind legalitatea
alegerilor locale generale din 05.06.2011din
s.Mateuţi şi validarea mandatelor de consilieri.”
În temeiul art.14(3) al Legii Republici Moldova nr.436-XVI din28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.2,3 alRegulamentului –cadru privind constituirea şi funcţionarea
consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457-XV din 14.XI.2003
Hotărîrea Judecătoriei Rezina nr.2-446 din 14.06.2011 consiliul local Mateuţi
DECIDE:
1.Se ia act de Hotărîrea nr.2-446 din 14.06.2011 şi din 24.06.2011 a Judecătoriei Rezina
privind,legalitatea şi totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor şi primarului şi
validarea mandatelor în consiliul sătesc Mateuţi .

Preşedinte de şedinţă

Severin Grigore

Secretarul consiliului

Ursachi Vera
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DECIZIA nr. 4/2
din 4 iulie 2011.

”Cu privire la constituirea fracţiunilor”
În temeiul art.14(3) al Legii Republici Moldova nr.436-XVI din28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.3 alRegulamentului –cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor
locale şi raionale, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457-XV din 14.XI.2003,
proceselor verbale a organizaţiilor primare de partid consiliul local Mateuţi
DECIDE:
1.Se formează următoarele fracţiuni:
1.Fracţiunea PLDM
2.Fracţiunea PCRM

Preşedinte de şedinţă
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Secretarul consiliului

Ursachi Vera
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DECIZIA nr. 4/3
din 4 iulie 2011.

”Cu privire la constituirea comisiilor
consultative de specialitate”
În temeiul art.14(3) al Legii Republici Moldova nr.436-XVI din28.12.2006 privind administraţia publică locală, capitolul II art.8 alRegulamentului –cadru privind constituirea şi funcţionarea
consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457-XV din 14.XI.2003
consiliul local Mateuţi
DECIDE:
1.Se constitue pe întreaga durată de activitate a consiliului următoarele comisii consultative de
specialitate pentru principalele domenii de activitate pe lîngă consiliul local Mateuţi:
1.Comisia economie, buget şi finanţe
2.Comisia pe probleme învăţămînt,protecţie socială, sănătate publică, cultură şi drept
3.Comisia pe problemele ,agrare,protecţia mediului,amenajarea teritoriului.

Preşedinte de şedinţă

Severin Grigore

Secretarul consiliului

Ursachi Vera
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DECIZIA nr.4/4
din 4 iulie 2011.
IV.”Cu privire la numirea componenţei nominale
a comisiilor consultative de specialitate.”
În temeiul art.14(3) al Legii Republici Moldova nr.436-XVI din28.12.2006 privind administraţia publică locală, capitolul II art.8 alRegulamentului –cadru privind constituirea şi funcţionarea
consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457-XV din 14.XI.2003
consiliul local Mateuţi
DECIDE:
1.Se numeşte componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate:
1.Comisia economie, buget şi finanţe
1.Nicolai Ion
2.Ursachi Angela
3.Scutaru Livia
4.Muntean Maria
5.Severin Grigore
2.Comisia pe probleme învăţămînt,protecţie socială, sănătate publică, social culturale şi drept

1.Peru Cornel
2.Tihon Gheorghe
3.Breslavschi Ion
4.Ursachi Angela
5.Nicolai Ion
3.Comisia
1. Severin
2. Donica
3 .Donica
4. Nicolai
5 .Scutaru

pe problemele agrare,protecţia mediului,amenajarea teritoriului.
Grigore
Iurie
Ion
Vasile
Livia

Preşedinte de şedinţă
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DECIZIA nr.4/5
din 04 iulie 2011
„Cu privire la numirea componenţei nominale
a comisiilor permanente.”
În temeiul art.14(3) al Legii Republici Moldova nr.436-XVI din28.12.2006 privind administraţia publică locală,consiliul satului Mateuţi capitolul II art.8 alRegulamentului –cadru privind constituirea şi
funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457-XV din 14.XI.2003
consiliul local Mateuţi
DECIDE:
1.Se constitue următoarele comisii permanente:
1.Comisia administrativă;
2.Comisia cu minorii;
3.Comisia pentru situaţii excepţionale;
4.Comisia pentru petrecerea achiziţiilor publice şi licitaţii.
2. Se numeşte componenţa nominală a comisiilor permanente:
1. Comisia administrativă
1.Preşedintele comisiei –primarul satului M.Mîrzenco
2.Secretarul comisiei- Ursachi Efrosenia,conducător artistic la casa de cultură;
Membrii comisiei:
1.Poliţistul de sector;
2.Nicolai Ion, consilier;
3.Ştirbu Elena, specialist în perceperea fiscală:
4.Tihon Gheorghe,consilier;
5.Peru Cornel, şeful CS Mateuţi
2. Comisia cu minorii:
1.Preşedintele comisiei-Ursachi Aurelia,directorul şcolii;
Secretarul comisiei – Nicolai Ala, asistent social;
Membrii comisiei:
1.Ştirbu Vera,directorul casei de cultură;
2.Ştirbu Liudmila ,bibliotecară;
3.Muntean Maria,consilier, şefa grădiniţei de copii;
4.Poliţistul de sector;
5.Donţu Liuba –asistenta medicală
3. Comisia pentru situaţii excepţionale:
1.Preşedintele comisiei-Mîrzenco Mihail
2.Secretarul comisiei:Ştirbu Vera,directorul casei de cultură;
Membrii comisiei:
1.Managerul SA „Forever” V. Donţu
2.Ursachi Constantin, conducătorul Î.I „Aparat”
3.Celpan Maria Anatolie,asistentă socială;
4.Ursachi Aurelia, director de şcoală;
5.Muntean Ion Anton
4. Comisia pentru petrecerea achiziţiilor publice şi licitaţii.
1.Preşedinte de comisie-M.Mîrzenco,primarul satului
Secretarul comisiei : Donica Eudochia, contabil şef la primărie;
Membrii comisiei:
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1.Severin Grigore, consilier
2.Muntean Maria, şefa grădiniţei de copii
3.Scutaru Livia, consilier
4.Donica Iurie, consilier,muncitor CFM
5.Ursachi Angela
5.Comisia pentru acordarea ajutoarelor materiale:
1.Nicolai Ion Andrei
2.Ursachi Liuba Anton
3.Muntean Maria Dumitru
4.Nicolai Ala
5.Ursachi Eugenia
6.Donţu Ioana
7.Mîrzenco Veronica
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Severin Grigore
Ursachi Vera
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Decizie 5/1
Din 16 septembrie 2011

1.Cu privire la abrogarea deciziei consiliului sătesc
Mateuţi nr.4/5 din 04.07.2011 „Cu privire la numirea
componenţei nominale a comisiilor permanente”.
Informează:Secretarul consiliului Vera Ursachi
În cadrul examinării legalităţii deciziei nr.4/5 din 04.07.2011 de către Oficiul Teritoria
Orhei s-a constatat că a fost adoptată cu abateri de la Legislaţia în vigoare, consiliul sătesc a
depăţit competenţa numind comisii,care se subordonează primarului cum ar fi comisia pentru
situaţii excepţionale, grupul pentru achiziţii publice.
Examinînd Notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.01-4/231 din
11.07.2011 în temeiul art.14(3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală ,consiliul local Mateuţi
DECIDE:
1.Se abrogă decizia consiliului local Mateuţi nr.4/5 din 04.07.2011 „Cu privire la numirea
componenţei nominale a comisiilor de specialitate” p.1 „comisia administrativă”, p.3 „comisia
pentru situaţii excepţionale” şi p.4”Comisia pentru achziţii publice „ ca fiind ilegală.
AU VOTAT: pentru-10, împotrivă-0, s-au obţinut-0.

Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Scutaru Livia
Ursachi Vera
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DECIZIA nr.5/2
Din16.09.2011
II. Cu privire la acordarea ajutorului financiar
din fondul de rezervă a primăriei d-ei Maznic Nina
pentru acoperirea parţială a tratamentului.
Informează: secretarul consiliului Ursachi Vera.
De la d-na Maznic Nina Alexandru inv.gr.I, a parvenit o cerere pentru ai acorda ajutor
financiar în legătură cu cheltuelile mari necesare pentru tratament.
AU LUAT CUVÎNT:
Nicolai Ion, care a propus de acordat ajutor în mărime de 1500 lei.
Examinînd cererea depusă de către d-na Maznic Nina Alexandru în vederea acordării unui
ajutor unic pentru tratament şi certificatul anexat în temeiul art.14 alin (2) lit.n) al Legii
Republicii Moldova privind administraţia publică locală,art.18(2) al Legii Republicii Moldova
nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, regulamentul aprobat prin decizia
nr.8/3 din 14.12.2010 consiliul satului Mateuţi,
DECIDE:
1.Se alocă din fondul de rezervă a primăriei d-ei Maznic Nina 1500 lei ajutor financiar pentru
acoperirea parţială a tratamentului.
AU VOTAT: pentru-10, s-au obţinut-0, împotrivă-0
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Scutaru Livia
Ursachi Vera
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DECIZIA nr.5/3
Din16.09.2011

III.Cu privire la iniţierea procesului de corectare a erorilor comise la executarea
lucrărilor cadastrale şi ela borare a proiectelor de organizare a proiectelor de organizare a
teritoriului.
În temeiul art.14 alin(3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,Memorandumului privind colaborarea autorităţii
publice
locale,Oficiul cadastral teritorial (filiala Întreprinderii de stat „Cadastru”) şi direcţiei raionale
relaţii funciare şi Cadastru,consiliul local Mateuţi
DECIDE:
1.A iniţia procesul de lorectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale şi
elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului.
2.Se pune în seama primarului satului Mateuţi, Mîrzenco Mihail şi specialistului în
problemele reglamentării regimului funciar d-ei Ursachi Valentina.
-să prezinte la Oficiul cadastral teritorial decizia Consiliului local despre iniţierea lucrărilor de
colectare a erorilor,procesul verbal al adunării proprietarilor şi formularul despre numărul
erorilor şi natura lor:
-să stabilească în comun cu OCT modalitatea de colectare pentru fiecare tip de erori, să
întocmească un plan de acţiuni în vederea corectării erorilor, cu indicarea termenilor de
executare a fiecării acţiuni şi persoanele responsabile de acesta;
-să întocmească şi să prezinte reprezentantului OCT acordul în scris a proprietarilor;
-să sustragă de la proprietari documentele de drept ce conţin erori;
-să prezinte schema amplasării terenurilor fiecării proprietar;
-să elaboreze proiectul de decizie Consiliului satului Mateuţi c privire la colectarea erorilor
comise şi anexele respective.
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Scutaru Livia
Ursachi Vera
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DECIZIA nr.5/4
Din16.09.2011
IV.Cu privire la ridicarea datelor despre titularii de
drepturi înregistrate în registrul bunurilor imobile
ţinut de Oficiul Cadastral teritorial.
În temeiul art.14 alin (1) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, acordurilor semnate de cătr titularii de drepturi şi întru realizarea
ridicării calităţii datelor despre titulari de drepturi a bunurilor imobile inregistrate în registrul
bunurilor imobile,ţinut de Oficiul cadastral teritorial Rezina şi asigurarea înregistrării datelor a
sistemelor informaţionale automatizate”Cadastrul bunurilor imobile” şi „cadastrul fiscal”
consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se aprobă lista proprietarilor înregistraţi în Registrul bunurilor imobile, ţinut de Oficiul
cadastral teritorial Rezina în documentele de drept ale cărora au fost depistate erori ce ţin de
nume, prenume, patronimic şi varianta corectă a acestora, onform anexei nr.1 al prezentei
decizii.
2.Să anuleze planul cadastral şi titlurile de autentificare a drepturilor de teren pe sectoarele cu
numerele cadastrale menţionate în anexele nr.1-3.
3.Primarul, în comun cu specialistul pentru reglamentarea regimului proprietăţii funciare Va
asigura corectarea Titlurilor de autentificare a deţinătorilor de teren şi/sau după caz a planurilor
cadastrale parte componenţă a documentelor de drept conform anexelor 1-3 la prezenta decizie.
4.Specialistul pentru reglamentare regimului proprietăţii funciare d-na Ursachi Valentina în
termin de 10 zile de la data adoptării prezentei decizii, va prezenta Oficiului cadastral teritorial
Rezina toate materialelel ce rezultă din prezenta decizie pentru întroducerea modificărilor în
documentaţia cadastrală;
-va întroduce modificările necesare în registrul cadastral al deşinătorilor de teren şi va organiza
distribuirea către cetăţenii implicaţi în procesul de corectare a Titlurilor sau după caz a
planurilor cadastrale corectate (primul exemplar).
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Scutaru Livia
Ursachi Vera
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DECIZIA nr.5/5
Din 16.09.2011
V.Cu privire la reorganizarea şcolii medii de
cultură generală în gimnaziu.
În temeiul art.14 (1) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală consiliul local Mateuţi
DECIDE:
1.Se amînă pentru precăutare la şedinţa următoare.
AU VOTAT: pentru-10, împotrivă-0, s-au obţinut-0.
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Scutaru Livia
Ursachi Vera
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Decizia 5/6
Din 16 .09.2011

VI. Cu privire la aprobarea proiectului planului
geometric al terenului „Fondul apelor”
Informează: Specialistul în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi.
În temeiul art.14(3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală , Codul Funciar,Legea Republicii Moldova nr.828-XII din
25.12.2991, Legea Republicii Moldova nr.1543 din 25.02.1998 Cadastrul bunurilor imobile
consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se aprobă proiectul planului geometric al terenului „Fondul
apelor” cu nr.cadastral
672702244 cu suprafaţa de 0,2328 ha.
2.Se declară terenul cu nr.cadastral 6727202244 cu suprafaţa de 0,2338 ha proprietate publică a
unităţii administrativ teritorială s.Mateuţi din domeniul public.
AU VOTAT:pentru-10, împotrivă-0, s-au obţinut-0.
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Scutaru Livia
Ursachi Vera
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Decizia 5/7
Din 16 .09.2011

VII.Cu privire la mersul lucrărilor de valorificare a surselor ,pentru schimbul
geamurilor la gimnaziul Mateuţi, raionul Rezina.
Informează: primarul satului M.Mîrzenco
Sursele financiare în sumă de 200 mii lei destinate cheltuelilor capitale au fost plănuite în
anexa nr.6 a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2011 pentru schimbarea geamurilor la gimnaziul
Mateuţi . Sînt pregătite documentele necesare, efectuată expertiza proiectului,anunţat tenderul.
În şcoală sînt 120 ferestre, au fost schimbate 12 şi în prezent proiectul este pentru 50 ferstre.
Rămîne să ne apreciem să le schimbăm la un etaj întreg s-au prin clasele unde mai mult necestă.
Într-o stare deplorabilă sînt toate ferestrele şi de la galerie,sala sportivă, ospătărie.
În temeiul art.14(2) lit.z) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI privind administraţia
publică locală consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se ea act de informaţia prezentată de către primar.
AU VOTAT: pentru-10, împotrivă-0, s-au obţinut-0.

Preşedinte de şedinţă

Scutaru Livia
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DECIZIA nr.5/8
Din 16.09.2011
VIII.Cu privire la mersul lucrărilor de valorificare a surselor
financiare alocate primăriei Mateuţi în anul 2010
de către Fondul Ecologic Naţional
Au fost alocate de la Fondul Ecologic Naţional 1.437 mii lei pentru construcţia fîntînii
arteziene şi a 4,5 km de apedut. Pînă în prezent s-au efectuat lucrări în proporţie de 60-70 % dar
finanţate numai 30%.
Sonda este forată la o adîncime de 240 metri, a fost efectuat carotajul, volumul de apă este
mare.
Din costul total de 1100 mii lei s-au plătiti numai 30%.În vară a fost o perioadă de vaacum
.Contractul este prelungit de la 01.06.2011 la 31.12.2011
AU LUAT CUVÎNT :
Ursachi Angela- pentru ce achită cetăţenii cîte 2000 lei.
600 lei se cheltue în mediu pentru procurarea contorului, 600 se preconizează de întors
cetăţenilor, care au plătit 2600 lei ca să fie suma egală la toţi şi 800 lei rămîn pentru a acoperi
cheltuelile ce ţin de procurarea materialelor necesare la conenctare.
Construcţia apeductului se efectuează conform proiectului, nu de firmă licenţiată, dar paralel cu
firma care construete apeductul.
În temeiul art.14(2) lit.z) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI privind administraţia
publică locală consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se ea act de informaţia prezentată de către primar.
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Scutaru Livia
Ursachi Vera
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DECIZIA nr.5/9
Din 16.09.2011
IX.Cu privire la alocarea surselor financiare
din fondul de rezervă a primăriei.
Informează: primarul satului M.Mîrzenco
În temeiul art.14(2) lit.n) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,art.18(2) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se alocă 9108 lei din fondul de rezervă a primăriei pentru expertiza proiectului de reparaţie
capăitală a casei de cultură.
AU VOTAT:pentru 10, împotrivă-0, s-au obţinut-0.
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului
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DECIZIA nr.5/10
din 16.09.2011

X.Cu privire la scutirea copiilor din familiile socialment-vulnerabile de la plata pentru
fregventarea grădiniţei de copii
Lista copiilor pentru a fi scutiţi 100%
1.Hangan Mihail gr.pregătitoare familie cu 4 copii;
2.Hangan Sorin,grupa mare familie cu 4 copii
3.Ştirbu Artiom, grupa pregătitoare, familie socialment vulnerabilă;
4.Duminică Ruslan, grupa pregătitoare, familie monoparentă;
5.Donţu Cristian,grupa de creşă,familie monoparentă
6.Severin Anastasia, grupa mare, familie monoparentă mamă solitară.
7.Ursachi Vlad ,grupa mare, familie monoparentă ,mamă solitară;
8.Ursachi Andrian; grupa mare,familie monoparentă, mamă solitară;
Lista copiilor pentru a fi scutiţi 50%.
1.Gladuneac Mihaela; grupa pregătitoare, familie monoparentă ,mamă solitară.
2.Ceban Maria , grupa de creşă, familie socialment –vulnerabilă;
3.Cojocari Vitalina,grupa pregătitoare, familie socialment-vulnerabilă,
4.Cojocari Ionela,grupa pregătitoare, familie socialment-vulnerabilă;
5.Ţurcan Mihaela, grupa pregătitoare ,familie socialment-vulnerabilă ,monoparentă.
6.Dolghier Cătălin, grupa mare; familie socialment-vulnerabilă.
7.Donţu Iulia , grupa de creşă, familie socilamnet-vulnerabilă.
8.Donţu Alexandru, grupa de creşă, familie socialment-vulnerabil

Preşedinte de şedinţă

Scutaru Livia

Secretarul consiliului

V. Ursachi
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DECIZIA nr.6/1
Din 12.12.2011.
1.Cu privire la examinarea proeictului bugetului
local pe anul 2012 în prima lectură
Informează:contabilul-şef Eudochia Donica
În temeiul art.14(2) lit.n) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art.20(3) al legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale consiliuli satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se abpobă bugetul satului Mateuţi, raionul Rezina în prima lectură la compartimentele:
VENITURI - de 2831,0 mii lei
CHELTUELI - de 2831,0 mii lei
AU VOTAT: pentru – 8, s-au obţinut-0, împotrivă-0.
Preşedinte de şedinţă

Breslavschi Ion

Secretarul consiliului

Ursachi Vera
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DECIZIA nr.7/1
din 14 decembrie 2011.
„Cu privire la examinarea executarii
bugetului pe 11 luni a a.2011”.
În temeiul art. 14(2) lit.n) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art, 29 (2) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale consiliului satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se aprobă executarea bugetului satului Mateuţi pe 11 luni a anului 2011 la „Venituri” în
sumă de - 2095882 lei cu 87,5% şi” Cheltueli” în sumă de 2132660 lei 81,3%

Preşedinte de şedinţă

Breslavschi Ion

Secretarul consiliului
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DECIZIA nr.7/2
din 14 decembrie 2011
“.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar
şi pe bunurile imobilare pentru a.2012”
În conformitate cu art.9, art.14 (2) lit.a) al Legii Republicii Moldova nr.436-XV din 28.12.06 privind
administraţia publică locală,Codul Fiscal Titlul VI nr. 1055-XIV din 16.06.2000 „Impozitul pe bunurile imobilare”
a Legii Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal nr.1056-XIV ,Consiliul
satului Mateuţi,
DECIDE:
1.Pentru anul fiscal 2012 pe teritoriul satului Mateuţi, raionul Rezina pentru impozitarea terenurilor şi a bunurilor
imobilare se stabilesc cotele concrete a impozitului funciar şi impozitul pe bunurile imobilare pentru persoanele
fizice,după cum urmează:
I.Cotele concrete la impozitul funciar
1.Terenurile cu destinaţie agricolă:
a) pentru toate terenurile,altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunelor;
-care au indici cadastral -1,5 lei pentru I grad-hectar;
-care nu au indici cadastrali -110 lei pentru 1 hectar;
b) pentru terenurile fîneţelor şi păşunilor;
-care au indici cadastrali -0,75 lei pentru 1 grad-hectar;
-care nu au indici cadastrali -55 lei pentru un hectar;
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri)-115 pentru un hectar.
2. Terenurile din intravelan:
a)pentru terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, cooperativele de construcţie a garajelor,loturile de pe
lîngă casă(inclusiv terenurile atribuite de către autoritatatea administraţiei publice locale ca loturi de casă, în limita
normelor stabilite şi distribuite în extravelan,din cauza insuficienţei de terenuri în intravelan) -1 leu pentru 100 m.p.
b)pentru terenurile destinate industriei,transporturilor, telecomunicaţiilor şi cele cu o altă destinaţie specială-10 lei
pentru 100 m.p.
3. Terenurile din extravelan:
a)destinate industriei,transporturilor,telecomunicaţiilor şi cele cu o altă destinaţie specală-70 lei pentru un
hectar,terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi instalaţii, carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de
producţie -350 lei pentru un hectar.
II. Cotele concrete la impozitul pe bunuriel imobilare
1.Cota impozitului pentru bunurile imobilare ale persoanelor juridice (cu excepţia cooperativelor de construcţie a
locuinţelor şi a cooperativelor de construcţie a garajelor) se stabileşte în proprietate de 0,1 la sută din valoarea de
bilanţ a clădirilor şi construcţiilor.
2.Cota impozitului pentru bunurile imobilare (locuinţe privatizate, proprietăţi imobilare,construcţii şi instalaţii pe
sectoarele de vile,garaje) ale persoanelor fizice,inclusiv pentru bunurile imobilare ale membrilor cooperativelor de
construcţie a locuinţelor ale cooperativelor de construcţie a garajelor şi ale întovărăşirilor pomicole 0,1 la sută.
Se bucură de înlesniri la plata impozitului:pensionarii,invalizii de gr.I-II,invalizii din copilărie,participanţii la
luptele din Afganistan,Transnistria,familiile care au în ele invalizi din copilărie pînă la 18 ani, altele decît cele
enumerate în art.295 al Codului Fiscal Titlul VII.
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Breslavschi Ion
Ursachi Vera
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DECIZIA nr.7/3
Din 14 decembrie 2011
III..Cu privire la aprobarea taxelor locale.
Informează:specialistul în reglamentarea perceperii fiscale E.Ştirbu
În baza art.9 şi art.14 (2) lit.a) al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală,art.20 al Legii Republicii Moldova nr.397-Xvdin 16.10.2003
privind finanţele publice locale,Legea Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Titlului
VII din Codul Fiscal nr.93-XV din 01.04.2004, cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a
impozitelor şi a taxelor locale din cadrul primăriilor ,consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se stabilesc pentru anul 2012 următoarele taxe locale spre încasare pe teritoriul administrat:
-taxa pentru amenajarea teritoriului;
-taxa pentru unităţile comerciale şi/ sau de prestare a serviciilor de deservire socială;
2.Se stabilesc mărimile concrete a taxelor:
-taxa pentru amenajarea teritoriului – 80 lei pentru un salariat pe parcursul anului 2012.
-taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestare a servicilor de prestare a serviciilor de
deservire socială , pentru o unitate de comerţ.:
SRL”Marcaproviz”
Î.I”Tinon Victor”
Î.I „Donica Maria „
Î.I.”Ţugui Ion „
Î.I.”Donica Victoria”
Î.I. „Muntean Maria”

- 3600 lei
- 3600 lei
-2000 lei
-2200 lei
- 2000 lei
-1200 lei

3. Se scutesc de la plata pentru amenajarea teritoriului –Gospodăriile Ţărăneşti.
4. Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă contribuabililor prin intermediul panoului de
informaţii, la adunări, prin eliberarea autorizaţiilor pe parcursul anului.

Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului
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Ursachi Vera
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D E C I Z I A nr. 7/4
din 14 decembrie 2011
„Cu privire la repartizarea temporară
a terenurilor pentru folosirea păşunilor
şi a fîneţelor pentru a.2012 pentru persoanele fizice”
În temeiul art.14 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,Legea Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991 „Codul
Funciar” cu modificările şi complectările ulterioare art.10, Titlul VII al Codului Fiscal,Legea
privind punerea în aplicare a Titlului 7,art.31 al Instrucţiunii „Cu privire la modul de calculare şi
achitarea a impozitului funciar şi temporară a terenurilor pentru folosirea păşunelor şi a
fîneţelor”
DECIDE:
1.A repartiza pentru persoanele fizice din satul Mateuţi suprafaţa de 50,69 hectare bune
pentru păşunatul animalelor pentru a.2012
2.Responsabil pentru repartizare inginerului cadastral
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

Breslavschi Ion
Ursachi Vera
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DECIZIA nr.7/5
din 14.12.2011
“Cu privire la aprobarea bugetului satului Mateuţi pe anul 2012”.
În temeiul art.14(2) lit.n) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 847.XV din 24.05.1996
privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi ţinînd cont de Legea nr.397-XV din 16.10.2003
art.20 alin.12.p.3 şi p.4 privind finanţele publice locale consiliul satului Mateuţi,
DECIDE:
1.Bugetul satului Mateuţi, se aproba la venituri în sumă de 2831,0 mii lei şi la cheltueli în
sumă de 2831,0 mii lei
2.SE APROBĂ:
2.1.Sinteza veniturilor,cheltuelilor şi surselor de finanţare a bugetului satului se prezintă în anexa
nr.1.
2.2.Cotele impozitelor şi a taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul satului,conform decizia
nr.6/3
2.3.Sumele mijloacelor speciale,preconizate spre încasare de către instituţiile financiare de la
bugetul ssatului din executarea lucrărilor,prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate
contra plată conform anexei nr.4
2.4.Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice
finanţate de la bugetului satului conform anexei nr.5
2.5.Limita statelor de personal din unităţile publice finanţate de la buget conform anexei nr.6
2.6.Cuantumul fondului de rezervă a bugetului satului în mărime de 27 100 mii
2.7.Limita resurselor energetice .nr.7
2.8.Limita de petrol pentru autovehicule de serviciu - anexa nr. 8.
2.9.Prezenta decizie întră în vigoare .

Secretarul consiliului

Ursachi Vera

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
CONSILIUL SĂTESC MATEUŢI

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.7/6
din 14 decembrie 2011
“Rectificarea bugetului satului Mateuţi”
În temeiul art.14(2) lit.a) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală ,art.27(2)lit.c)Legea Republicii Moldova nr.397-XVI din 16.10.2003 privind finanţele publice locale consiliul
satului Mateuţi
DECIDE:
1.De micşorat planul de venit la următaorele capitole şi paragrafe:
114.03
- 1014 lei –impozitul funciar
114.07
- 102 lei – cota mare
114.11
- 181.86 – impozitul imobilar
1.De micşorat planul de cheltueli pe următoarele grupe:
20.09.214
113.45
- 1297,86
3.De micşorat planul de cheltueli la următoarele capitole şi paragrafe în aceaş grupă:
01.02.015
- 2300
113.26
-1850 lei
114.01
- 450 lei
03.01.034 113.00
- 4800lei
06.01.051
-9150 lei
113.26
-8350 lei
06.03.337
-4900 lei
242.00
-4000lei
113.00
- 900lei
06.03.053
-24100 lei
08.02.089 113.00
-1260 lei
08.05.085 113.00
-1600lei
20.09.015 113.00
-1250
20.09.214 113.00
-15000
4.De mărit planul de cheltueli ăn interiorul aceleaşi grupe după cum urmează în repartizările lunare:
01.02.015
+2300 lei
112.00
+ 200lei
116.00
+ 50lei
135.00
+ 200lei
113.00
+1850lei
08.061.01
+7500lei
06.01.051 113.00
+8350lei
06.03.337 113.00
+4900lei
06.07.073
+800lei
111.00
+600lei
112.00
+150lei
116.00
+ 50lei
8.02.089
+1260lei
111.00
+1010lei
112.00
+250lei
15.02.179 131.00
+15000lei
20.09.015
+1250 lei
Preşedinte de şedinţă
Secretarul consiliului

I.Breslavschi
V.Ursachi
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“______ “ Nr._______________2011

DECIZIA nr.7/7
Din 14 decembrie 2011
„Cu privire la aprobarea proiectului planului
geometric al terenului „Fondul apelor”
Informează: Specialistul în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi.
În temeiul art.14(3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală , Codul Funciar,Legea Republicii Moldova nr.828-XII din
25.12.2991, Legea Republicii Moldova nr.1543 din 25.02.1998 Cadastrul bunurilor imobile
consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se aprobă proiectul planului geometric al terenului „Fondul
apelor” cu nr.cadastral
6727202285 cu suprafaţa de 0,0401 ha.
2.Se declară terenul cu nr.cadastral 6727202285 cu suprafaţa de 0,0401 ha proprietate publică a
unităţii administrativ teritorială s.Mateuţi din domeniul public
Preşedinte de şedinţă

Breslavschi Ion

Secretarul consiliului

Ursachi Vera
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DECIZIA nr. 7/8
14 decembrie 2011
„Cu privire la acordarea ajutoarelor
financiare unice.”
În temeiul art.14 alin (2) lit.n) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică
locală,art.18(2) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele
publice locale, regulamentul aprobat prin decizia nr.8/3 din 14.12.2010 consiliul satului Mateuţi,
DECIDE
1.Se alocă din fondul de rezervă a primăriei 6000 lei pentru acordarea ajutoarelor financiare
unice:
-d-ei Cazac Maria 500 lei
-d-ei Severin Parascovia 500 lei
-d-ei Hîncu Lila 1000 lei
-d-ei Donţu Tamara 2000 lei.
-d-lui Ghenea Igor 2000 lei
Preşedinte de şedinţă

Breslavschi Ion

Secretarul consiliului

Ursachi Vera
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DECIZIA nr.7/9
Din14.12.2011
“Cu privire la reorganizarea şcolii
medii de cultură generală în gimnaziu”.
În temeiul art.14(1) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,art.66 (1,2,3.) al Legii Învăţămîntului nr.547-XV din 21.07.1995,
ordinal Ministerului Educaţiei al R.Moldova nr.891 din 24.12.2009 “ Organizarea procesului de
studii în şcolile medii de cultură generală”consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se modifică statutul şcolii medii de cultură generală din satul Mateuţi, şi se reoeganizează
în gimnaziu.

Preşedinte de şedinţă

Breslavschi Ion

Secretarul consiliului

Ursachi Vera.
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DECIZIA nr.7/10
din 14 decembrie 2011
„.Cu privire la alocarea surselor financiare
din fondul de rezervă a primăriei”
În temeiul art.14(2) lit.n) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,art.18(2) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale consiliul satului Mateuţi
DECIDE:
1.Se alocă 1900 lei din fondul de rezervă a primăriei pentru proiectul de construcţie a peţeie
agrcole.

Preşedinte de şedinţă

Breslavschi Ion

Secretarul consiliului

Ursachi Vera
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DECIZIA nr.7/11
din 14.12.2011
“Cu privire la aprobarea orarului de lucrul Î.I. de comerţ”
În temeiul art.14 lit.q) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind APL
Consiliul sat. Mateuţi,
DECIDE:
1.Se aprobă orarul de lucrul a Î.I. de comerţ amplasate pe teritoriul sat.Mateuţi pe anul 2012
conform anexei.

Preşedinte de şedinţă

Breslavschi Ion

Secretarul consiliului

Ursachi Vera

