Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/1
20"
septembrie
2011

Cu privire la aprobarea
Programului
de activitate pentru trim. IV al a. 2011

în temeiul art. 14 (2) lit (p) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, în rezultatul examinării măsurilor propuse pentru
Primăria comunei Tohatin şi Consiliul comunal Tohatin în trim.IV al anului 2011,
Consiliul comunal Tohatin D E C I D E :
1. Se aprobă Programul de activitate a Primăriei şi Consiliului comunal
Tohatin pentru tr.IV al anului 2011 (se anexează).
2. Comisiile consultative de specialitate de pe lîngă consiliul local (dnii
N.Păun,G.Scorici,Gh.Pitropov) vor efectua controlul executării măsurilor
prevăzute în Program.
A U VOTAT: pentru - 13

;contra - 0 / s-au abţinut -

0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

)
Aprobat
prin decizia Consiliului comunal Tohatin
nr. 4/1 din 20 septembrie 2011

Programul
de activitate a Primăriei şi Consiliului com.Tohatin
pentru tr.IVal anului 2011

Data

Măsurile

1
03.12.2011
orele 14-00

preconizate

2

I.

Raportor

Responsabil

3

4
Dna N.Braghiş,
Secretar al
Consiliului

Şedinţa Consiliului
local

1. Cu privire la aprobarea Dna N.Braghiş,
Programului de activitate Secretar al
Consiliului
pentru tr.I al a.2012
2. Cu privire la activitatea
postului de poliţie
din
com.Tohatin în sem.II al
anului 2011
Il.Sedinţele comisiilor
consultative de specialitate de
pe lîngă consiliul local
L Comisia pentru buget, finanţe,
economie şi dezvoltare rurală
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Şef post de
poliţie Tohatin
R .Darie

Dna N.Păun ,
Preş. comisiei
pentru buget

Examinarea
şi
pregătirea
materialelor
pentru
şedinţa
consiliului local
2. Comisia pentru urbanism şi Dl G.Scorici,
Preş. comisiei
prestări servicii
pentru
urbanism

Octombrie
Noiembrie
decembrie

Octombrie

Dna N.Păun,
Preş. comisiei
pentru buget

Dl G.Scorici,
Preş.comisiei
pentru
urbanism

Examinarea
şi
pregătirea
materialelor
pentru
şedinţa
consiliului local
3. Comisia juridică,
pentru Dl Gh Pitropov
probleme umanitare şi protecţie Preş. comisiei
juridice
socială
Examinarea
şi
pregătirea

Dl Gh. Pitropov
Preş.comisiei
juridice,

Noiembrie
Decembrie

materialelor
pentru
consiliului local

Pe parcursul
perioadei
programate

III. Chestiuni sub formă de
control

şedinţa

1. Cu privire la respectarea
limitelor de consum al resurselor
termoenergetice.
2. Cu privire
la
epidemiologică
în
Tohatin

situaţia
comuna

3. Cu privire
la
situaţia
criminogenă în com.Tohatin
IV. Măsuri cultural-sportive
27.10.2011

1 .Hramul satului Tohatin(hora
satului,concert,competiţii
sportive,expoziţii de artă
plastică,ş.a.)

08.11.2011

2.Hramul satului .Cheltuitor(hora
satului,concert,competiţii
sportive,expoziţii de artă
plastică,ş.a.)

2530.12.2011

3.Manifestări culturale dedicate
sărbătorilor de iarnă.

Dna
E.Ciobanu,
Conduc.
Subdiv.
Primăriei
Dna
C.Litvinţev,
medic de
familie
Dl E Gumenco
Şef de post

Primăria
Gim.74
Grd.223
Agenţii
economici
Primăria
Gim.74
Grd.223
Agenţii
economici
Primăria
Gim.74
Grd.223
Agenţii
economici

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/2
t 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la corectarea erorii privind modul de folosinţă
a unor terenuri din intravilanul comunei Tohatin.

Avînd în vedere planul general al comunei Tohatin din anii 1991-1995,
planul de adrese a satului Tohatin, aprobat prin decizia consiliului comunal
Tohatin nr.2/10 din 22.02.2008, în scopul corectării erorii admise la înregistrarea
modului de folosinţă a terenului cu nr.cadastral 0146113225 în cadrul înregistrării
primare masive, în temeiul art. 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006,
privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin DECIDE:
1. Se stabileşte pentru terenul cu nr.cadastral 0146113225 şi S-ţa 0,205 ha,
amplasat în intravilanul satului Tohatin, pe str. Sf.Vineri 6, modul de folosinţă
„pentru construcţie".
2. Primăria, dl Sergiu Cebotaru, va asigura introducerea modificărilor modului
de folosinţă a terenului nominalizat în pct lai prezentei decizii conform
legislaţiei în vigoare.
3. Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală (dna N.Păun)
va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-

13 ;contra-

0

; s-au abţinut - 0

Grigore Scoriei

Natalia Braghiş

Republica

Республика Молдова

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/3
„ 20 " septembrie 2011
Cu privire la modificarea suprafeţei
unor terenuri din comuna Tohatin.
A

In scopul gestionării raţionale a terenurilor proprietate publică, în rezultatul
examinării schiţei de proiect şi borderoului de calcul al preţului de vînzarecumpărare a terenului, în conformitate cu art. 16-20 a Legii nr.354 cu privire la
formarea bunurilor imobile şi Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul
normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, în temeiul art. 14 (2) lit (d)
ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, ,
Consiliul comunal Tohatin DECIDE:
1. Se modifică suprafaţa terenului cu nr.cadastral 0146113225, amplasat în
s.Tohatin str. Sf.Vineri 6, din s-ţa 0,205 ha în 0,8344 ha, cu modul de folosinţă
„pentru construcţie".
2. Se acceptă vînzarea-cumpărarea terenului nou format cu nr.cadastral
0146113225 şi S-ţa 0,8344 ha cu modul de folosinţă "pentru construcţie"
prin licitaţie publică, cu preţul iniţial de 1,5 mln lei.
3. Primăria, dl Sergiu Cebotaru, va organiza licitaţia funciară de vînzarecumpărare a terenului nominalizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4. Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală (dna N.Păun)
va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.

A U VOTA T: pentru -11

;contra - 2

; s-au abţinut - 0

s7
Preşedinte de şedi
Contrasemnat :
Secretar al СотйЩм?

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova *

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/4
„ 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la formarea

bunului imobil

în scopul gestionării raţionale a terenurilor proprietate publică, în rezultatul
examinării schiţei de proiect, în conformitate cu art. 16-20 a Legii nr.354 cu privire
la formarea bunurilor imobile , în temeiul art. 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI
din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. A forma în sectorul cadastral 0146119 bun imobil cu S-ţa 0,2429 ha, modul
de folosinţă" agricol", amplasat în extravilanul comunei Tohatin..

2.Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală (dna N.Păun) va
efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-

Preşedinte de şe<
Contrasemnat Ml*
Secretar al Consi{

13 ; contra

0

; s-au abtinut
- 0
У

7

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

*

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/5
„ 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la formarea

bunului imobil

în scopul gestionării raţionale a terenurilor proprietate publică, în rezultatul
examinării schiţei de proiect, în conformitate cu art. 16-20 a Legii nr.354 cu privire
la formarea bunurilor imobile, în temeiul art. 14 (2) lit (d) ale Legii nr, 436-XVI
din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. A forma în sectorul cadastral 0146114 bun imobil cu S-ţa 0,7084 ha,modul
de folisinţă"agricol" amplasat în intravilanul satului Tohatin.

2. Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală (dna N.Păun)
va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT : pentru-

13 ; contra-

0

; s-au abţinut - 0

Preşedinte de şedi

Grigore Scorici

Contrasemnat .
Secretar al Const

Natalia Braghiş

Republica

Moldova *

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/6
„ 20 " septembrie 2011
Cu privire la formarea bunului
în
intravilanuls.Cheltuitor

imobil

A

In scopul gestionării raţionale a terenurilor proprietate publică, în rezultatul
examinării schiţei de proiect, în conformitate cu art. 16-20 a Legii nr.354 cu privire
la formarea bunurilor imobile, în temeiul art. 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI
din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. A forma în sectorul cadastral 0146110 bun imobil cu S-ţa 0,057 ha,modul
de folosinţă "pentru construcţie", amplasat în intravilanul satului
Cheltuitor,com.Tohatin .
2.Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală (dna N.Păun)
va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 13 ;contra - 0

Preşedinte de şec
Contrasemnat
Secretar al

Consß^lm^^

; s-au abţinut - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/7
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la operarea de modificări
în planul cadastral a satCheltuitor

în temeiul art. 14 (2 ) lit (b),art.77(4) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, examinînd cererile cet.Tutelea Mihail şi
Basiu Taisia şi demersul inginerului cadastral al primăriei comunei Tohatin cu
privire la stabilirea căii de acces şi corectarea erorilor depistate pe parcursul
înregistrării masive,consiliul comunal Tohatin D E C I D E :
1. Se acceptă modificarea suprafeţei şi hotarelor terenului proprietate a APL
cu nr.cadastral 0146110026 din s-ţa 0,1373 ha în 0,0676 ha cu stabilirea căii de
acces spre loturile cu nr. cadastrale 0146110112, 0146110057 conform planului
anexat.
2. Inginerul cadastral, dl E.Luchianciuc, va întroduce modificările respective
în Registrul bunurolor imobile, deţinut de OCT Chişinău şi în Registrul cadastral al
deţinătorilor de terenuri.
3. Beneficiarii terenurilor vor suporta cheltuielile pentru perfectarea
planurilor geometrice în mod solidar.
4. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl G.Scorici) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-

10 ;contra-

0

; s-au abţinut - 2

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/8
„ 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate
asupra lotului de pe lîngă casă a cetLachi Vasilisa.

Avînd în vedere cererea cet.Lachi Vasilisa, certificatul de moştenitor legal
nr.4065 din 11.06.2008 şi certificatul de moştenitor nr.4063 din 11.06.2008, în
conformitate cu art.l 1 al Codului Funciar, în temeiul art 14 (2) lit (d) al Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal
Tohatin DECIDE:
1.

Se autentifică dreptul de proprietate a cet.Lachi Vasilisa şi cet.Lachi
Olga asupra terenului de pe lîngă casă cu nr. cadastral
0146112157,amplasat pe adresa: sat.Tohatin, str.A.Mateevici 23,cîte
1/2 cota-parte fiecărei.

2.

Cheltuielile pentru perfectarea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren vor fi suportate de către beneficiar.

3.

Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl G Scorici) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-12, contra - 0, abţinut - 0

Preşedinte de

Grigore Scorici

Contrasemnat:
Secretar al Cons it

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/9
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la
vînzarea-cumpărarea
loturilor pomicole din comuna Tohatin

Avînd în vederea cererea cet.Vizitiu Violeta, certificatul cîrmuirii ÎP
„Lavanda", borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare, în conformitate
cu art.7 Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de
vînzare-cumpărare a pămîntului, în temeiul art 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI
din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, , Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. Se accepta vînzarea-cumpărarea cet. Vizitiu Violeta a lotului pomicol
din ÎP „Lavanda", sector n r . l l , nr.cadastral 0146101012, s-ţa 0,0600
ha cu preţul de vînzare 794,00 lei.
2. Primăria , dl Sergiu Cebotaru, va asigura încheierea contractului de
vînzare-cumpărare a lotului nominalizat în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
3.Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl Grigore Scorici) va
efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru -10

;contra - 0

; s-au abţinut - 2

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Pec публ и ка Молдо ва

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/10
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la aprobarea hotarelor terenului
proprietate publică gestionat de către
S.A „Apă-Canal
Chişinău"

Examinînd planurile de stabilire a hotarelor cu privire la aprobarea hotarelor
terenului proprietate publică a statului gestionate de către S.A „Apă Canal
Chişinău"în temeiul Legii nr. 121 din 04 aprilie 2007 „privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice"anexa p . l l şi în conformitate cu art.14 Legii
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal
Tohatin DECIDE:
l.Se aprobă planurile de stabilire a hotarelor delimitate ca terenuri proprietate
publică APL gestionate de către S.A „Apă -Canal Chişinău" cu S-ţa
0,0640 ha.
2.Decizia dată se aduce la cunoştinţă beneficiarului şi serviciului relaţii funciare
şi cadsatru al municipiului.
3. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 9 ;contra - 1

G Scorici) va efectua

; s-au abţinut - 2

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/11
„ 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la formarea bunului imobil
în intravilanul satului Tohatin

In scopul gestionării raţionale a terenurilor proprietate publică, în rezultatul
examinării schiţei de proiect, în conformitate cu art. 16-20 a Legii nr.354 cu privire
la formarea bunurilor imobile, în temeiul art. 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI
din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. A forma în sectorul cadastral 0146112 bun imobil, cu S-ţa 0,0152 ha
amplasat în s. Tohatin str.Valea Tohatinului teren cu modul de folosinţă „pentru
construcţie".

2. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl Scorici Grigore) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

A U VOTA T: pentru -11

Preşedinte de ş
Contrasemnat
Secretar al Con^Ujk[l

; contra - 0

; s-au abţinut - 1

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova *

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/12
ii, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire fa formarea bunului imobil
în intravilanul s. Tohatin

în scopul gestionării raţionale a terenurilor proprietate publică, în rezultatul
examinării schiţei de proiect, în conformitate cu art. 16-20 a Legii nr.354 cu privire
la formarea bunurilor imobile, în temeiul art. 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI
din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. A forma în sectorul cadastral 0146113 bun imobil, cu S-ţa 0.0215 ha,
amplasat în s.Tohatin , str. Sf.Vineri, teren cu modul de folosinţă"agricol".

2. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl Scorici Grigore) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT : pentru-

12 ; contra-

0

; s-au abţinut* - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/13
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate
asupra lotului de pe lîngă casă cet.Suvac Alexandra

Avînd în vedere cererea cet.Suvac Alexandra, contractul de delimitare a
cotelor-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.6169 din 13.07.2009 şi
contractul de donaţie a apartamentului nr.6174 din 13.07.2009, în conformitate cu
art.ll Codului Funciar, în temeiul art 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. Se autentifică dreptul de proprietate a cet.Suvac Alexandra asupra
terenului de pe lîngă casă cu nr.cadastral 0146114006,amplasat pe
adresa :sat.Tohatin, str. M.Sadoveanu 9, cu s-ţa 0,3044 ha în mărime
34,89%.
2. Cheltuielile pentru perfectarea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren vor fi achitate din contul beneficiarului.
3.Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl G Scorici) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-

12 ; contra-

0

; s-au abţinut - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Республика Молдова

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/14
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate
asupra lotului de pe lîngă casă a cetCotovici Ana

Avînd în vedere cererea cet.Cotovici Ana, contractul de vînzare-cumpărare,
transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 1-2261 din 01.11.1996, în
conformitate cu art.ll Codului Funciar, în temeiul art 14 (2) lit (d) ale Legii nr.
436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal
Tohatin DECIDE:
1. Se autentifică dreptul de proprietate a cet.Cotovici Ana asupra terenul
de pe lîngă casă cu nr.cadastral 0146114262, pe adresa com.Tohatin,
sat.Tohatin, str. Păcii, 8, cu s-ţa 0,0957 ha în mărime 1/2 cotaparte.(conform schmei anexate)
2. Cheltuielile pentru perfectarea titlului de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren vor fi achitate din contul beneficiarului.
»

3.Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl Scorici Grigore) va
efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-

12 ; contra-

0

; s-au abţinut - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova *

Республика Молдова

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/15
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la formarea bunului imobil şi
autentificarea dreptului de proprietate
asupra lotul de pe lîngă casă cetCociurca

Pavel

Avînd în vedere cererea*cetCociurca Pavel, în conformitate art 16-20 a
Legii nr.354 cu privire la formarea bunurilor imobile şi art. 11 Codului Funciar, în
temeiul art 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind
administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin DECIDE:
1. A forma din contul terenului 0146123024, amplasat în comuna
Tohatin, intravilanul satului Buneţ, cu s-ţa 0,6327 ha bunul imobil,cu
S-ţa 0.30 ha teren cu modul de folosinţă „pentru construcţie" conform
planului anexat.
2. Se autentifică dreptul de proprietate a cet.Cociurca Pavel asupra
terenului nou-format.
3. Cheltuielile pentru perfectarea planului geometric şi titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren vor fi achitate din
contul beneficiarului.
4.Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl G Scorici) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru -10

;contra - 0

; s-au abţinut - 2

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/16
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la formarea bunurilor imobile şi
autentificarea dreptului de proprietate asupra
loturile de grădină din extravilanul comunei Tohatin

Avînd în vedere cererile cet.Gratii Sergiu şi cet.Todica (Gratii) Irina, Titlu
provizoriu ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară,
certificat de moştenitor legal nr.2-6476 din 24.09.1997, în conformitate cu art.ll
Codului Funciar şi art.art. 16-20 a Legii nr.354 cu privire la formarea bunurilor
imobile, în temeiul art 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind
administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin DECIDE:
1. A forma din contul terenului cu nr.cadastral 0146103137, s-ţa 0,6003
ha, amplasat în extravilanul comunei Tohatin, 5 bunuri imobile,
terenuri cu modul fe folosinţă grădină şi s-ţa 0,12 ha cîte 4 şi unu cu sţa 0,1203 ha.
2. Se autentifică dreptul de proprietate asupra terenurilor nou-formate în
următorul mod:
- Gratii Sergiu - 0,12 ha;
- Todica Irina - 0 , 1 2 ha;
- Gratii Iurii - 0,12 ha;
- Gratii Alexandru - 0,12 ha;
- Gratii Ivan - 0,12 ha.
3. Cheltuielile pentru perfectarea planurilor geometrice şi titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren vor fi achitate din
contul beneficiarilor.
4. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl G Scorici) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru-

12 ;contra-

0

; s-au abţinut - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Республика Молдова

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/17
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la modificarea planului

cadastral

Avînd în vedere cererea cet.Railean Dumitru, examinînd schiţa de proiect de
modificare a terenului, în temeiul ari 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. Se anulează Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr.0146123091 din 10.02.2003.
2. Se modifică s-ţa terenului cu nr cadastral 0146123091 din s-ţa 0,2863 ha în sţa 0,3164 conform planului anexat.
3. Se acceptă transmiterea în proprietate cet.Railean Dumitru, fară plată, a
surplusului de teren în mărime de 0.0301 ha cu eliberarea unui nou titlu
pentru s-ţa totală de 0,3164 ha a terenului cu nr.cadastral 0146123091.
4.

Cheltuielile pentru perfectarea planului geometric şi înregistrarea
modificărilor respective în Registrul bunurilor imobile al OCT Chişinău
vor fi achitate din contul beneficiarului.

5. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-

12 ; contra-

0

G Scorici) va efectua

; s-au abţinut - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Республика Молдова

Moldova

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

D E C I Z I E 4/18
, 2 0 " septembrie 2011

и .

Cu privire la modificarea planului

cadastral

Avînd în vedere cererea cet.Railean Paulina, examinînd schiţa de proiect de
modificare a terenului, în temeiul art. 14 (2) lit (d) ale Legii nr. 436-XVI din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tohatin
DECIDE:
1. Se anulează Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr.0146114202 din 10.04.2003.
7
2. Se modifică s-ta
ha în sî terenului cu nr cadastral 0146114202 din s-ta
9 0,0887
ţa 0,099 conform planului anexat.

3. Se acceptă transmiterea în proprietate cet.Railean Paulina ,fară plată ,a
surplusului de teren în mărime de 0,0103 ha cu eliberarea unui nou titlu
pentru S-ţa totală de 0,099 ha a terenului cu nr cadastral 0146114202.
4.

Cheltuielile pentru perfectarea planului geometric şi înregistrarea
modificărilor respective în Registrul bunurilor imobile al OCT Chişinău
vor fi achitate din contul beneficiarului.

5. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl Scorici Grigore) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 12 ;contra - 0

; s-au abţinut - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/19
20„ septembrie 2011

Cu privire la abrogarea
deciziei consiliului local nr.3/18 din 28.07.2011

în temeiul art. 14 (3) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, în rezultatul examinării notificării oficiului teritorial
Chişinău al Cancelariei de Stat nr.259-S/ll din 10.08.2011 privind legalitatea
adoptării ,de către consiliul comunal Tohatin a deciziei nr.3/18 din 28.07.2011
privind desemnarea în funcţie a administratorului RCL Tohatin,,
Consiliul
comunal Tohatin DECIDE:
l.Se abrogă decizia consiliului comunal Tohatin nr.3/18 din 28.07.201 l"Cu
privire la desemnarea în funcţie a administratorului RCL Tohatin"
2.Secretarul consiliului local,dna N Braghiş în termen de 7 zile din data
adoptării,va aduce la cunoştinţă Oficiului Teritorial Chişinău al Canncelariei de
Stat prevederile prezentei decizii.
3.Comisia juridică,pentru probleme umanitare şi protecţie socială(dl Gh
Pitropov)va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii..
AU VOTAT: pentru -11

;contra -

0

; s-au abţinut - 1

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Республика Молдова

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/20
, 20 " septembrie 2011
1А.
Cu privire la modificarea suprafeţei
terenului cu nr.cadastral 0146114144 din s.Tohatin

Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat
nr.262-s/ll din 12.08.2011 privind abrogarea deciziei consiliului comunal Tohatin
nr.3/17 din 28.07.2011, planul geometric a terenului cu nr.cadastral 0146114144,
elaborat de SRL „Tanjar-Co" la 06.04.2011, în temeiul art.68, art 14 (2) lit (d) ale
Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, şi al Legii
nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzarecumpărare a pămîntului, Consiliul comunal Tohatin DECIDE:
1. Se abrogă decizia consiliului comunal Tohatin nr.3/17 din 28.07.2011 „Cu privire
la anularea Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
nr.0146114144"
2. Se acceptă noul plan geometric şi modificarea suprafeţei terenului cu nr.cadastral
0146114144 din 0,1022 ha în 0,1051 ha.
3. Se acceptă transmiterea în proprietate cet.Sajin Mihail fără plată a surplusului de
teren în mărime de 0,0029ha, autentificîndu-se dreptul de proprietate asupra
întregului teren cu nr.cadastral 0146114144 şi suprafaţa 0,1051 ha.
4. Primăria , dl Sergiu Cebotaru, şi beneficiarul vor asigura înscrierea modificărilor
corespunzătoare în registrul bunurilor imobile al OCT Chişinău şi în Registrul
deţinătorilor de terenuri.
5. Comisia juridică, probleme umanitare şi protecţie socială
efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-

12 ; contra-

0

(dl

Gh.Pitropov) va

; s-au abţinut - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova *

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/21
20„ septembrie 2011

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare
din fondul de rezervă
a bugetului local

în temeiul art. 14 (2) lit (n) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, în rezultatul examinării demersului dlui
S Cebotaru,primar al comunei Tohatin ,de alocare din fondul de rezervă a
sumei de 3,5 mii lei pentru măsuri cultural-sportive cu ocazia Hramului
satului Buneţ,consiliul comunal Tohatin DECIDE:
l.Se alocă suma de 3,5 mii lei din fondul de rezervă a primăriei pentru
organizarea şi desfăşurarea măsurilor cultural-sportive cu ocazia Hramului satului
Buneţ.
2. Comisia juridică,pentru probleme umanitare şi protecţie socială(dl Gh
Pitropov)va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii..

A U VOTAT: pentru - 12

;contra - 0

; s-au abţinut - 0

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova *

Республика Молдова

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/22
20„ septembrie 2011

Cu privire la formarea
comisiei de licitaţie pe lîngă
consiliul local Tohatin

în temeiul art. 14 (2) lit (w) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, în baza demersului primarului
com.Tohatin,dlui S Cebotaru de a forma comisia de licitaţie,ţinînd cont de
propunerile şi avizul comisiei juridice,probleme umanitare şi protecţie
socială,Consiliul comunal DECIDE:
l.Se formează pe lingă Consiliul local Tohatin Comisia de licitaţie din
11 membrii.
2.Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de licitaţie de pe lîngă
consiliul local Tohatin(anexa 1).
3.Se abrogă decizia consiliului local nr. 14/12 din 25.09.2007"Cu
privire la operarea de modificări în componenţa Comisiei de licitaţie".
4. Comisia juridică,pentru probleme umanitare şi protecţie socială(dl
Gh Pitropov)va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii..

A U VOTA T^pentru

-12

;contra -0

; s-au abţinut -0
Grigore Scoriei

Natalia Braghiş

Anexa 1
la decizia nr. 4/22
din 20.09.2011

Lista
membrilor comisiei de licitaţie

I .Cebotaru Sergiu
2.Braghiş Natalia
3.Luchianciuc Eugen
4.Ciobanu Elena
5.Pitropov Gheorghe
6.Păun Nina
7.Scorici Grigore
8.Miron Viorel
9.Sajen Serghei
lO.Moga Dan
II .Ciurea Serghei

Republica

Moldova

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/23
20„ septembjie 2011

Cu privire la acordarea ajutorului material
unor categorii de cetăţeni din corn. Tohatin

în temeiul art. 14 (2) lit (n) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, în conformitate cu art.2 alin.2 al Regulamentului cu
privire la utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Primăriei com.Tohatin,
aprobat prin decizia consiliului local nr.11/2
din 19 noiembrie
2010 , în
rezultatul examinării cererilor unor cetăţeni din comună de a le acorda ajutor
material în legătură cu situaţia materială grea,decesul rudelor apropiate şi a
demersului asociaţilor surzilor de acordare a ajutorului persoanelor cu deficienţe
auditive domiciliaţi în comună , Consiliul comunal Tohatin DECIDE:
1 .Se acordă ajutor material persoanelor conform anexei 1:
Cheltuielile de atribuit în modul următor:
gr.principală 10 grupa 11 tipul 131 art. 135 alin.21- 1950

lei.

2.Contabilitatea, dna E Ciobanu, va asigura eliberarea sumei indicate
în pct.l al prezentei decizii din mijloacele fondului de rezervă a
Primăriei.
3.Comisia juridică, pentru probleme umanitare şi protecţie socială,
(dl Gh.Pitropov), va efectua controlul executării prevederilor
prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 12 /contra - 0

; s-au abţinut - 0

Grigore Scoriei

Natalia Braghiş

Anexa 1
la decizia nr. 4/ 23
din 20.09.2011

Lista
persoanelor căror li se acordă ajutor material

1.Vozian Aliona - 3001ei
2.Macrinici Diana -300 lei
3.Ciurea Nina -300 lei
4.Ciurea Elena - 300 lei
5.Ciurea Victor - 300 lei
6.Leontii Alexandra - 300 lei
7.Şendrea Maria Tudor- 150 lei

Natalia Braghiş

Republica

Moldova *

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

D E C I Z I E 4/24
, 2 0 " septembrie 2011
Cu privire la demiterea din funcţie
a administratorului RCL Tohatin

în temeiul art. 14 (3) al Legii nr, 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, art.6 al Legii nr.457 din 14.11.2003 cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi
raionale , ţinînd cont de cap.IV art. 19 din Statutul IM „Regia Comunal - Locativă
Tohatin" aprobat prin decizia consiliului local Tohatin nr.2/16 din 20.02.2009,în
rezultatul examinării cererii dlui Grigore Scorici de eliberare din funcţia de
administrator al RCL Tohatin , Consiliul comunal Tohatin DECIDE:
/V

l.Se aceptă demiterea dlui Grigore Scorici din
RCL Tohatin.

funcţia de administrator

2.Comisia juridică, pentru probleme umanitare şi protecţie socială,(dl
Gh.Pitropov), va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.
A U VOTAT: pentru -

7

;contra -

0

; s-au abţinut - 5

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

Republica

Moldova *

Республика Молдова

Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D E C I Z I E 4/25
20„ septembrie 2011

Cu privire la desemnarea în funcţie
a administratorului RCL Tohatin

în temeiul art. 14 (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art.6 al Legii nr.457 din 14.11.2003 cu privire la
aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor
locale şi raionale , ţinînd cont de cap.IV art. 19 din Statutul IM „Regia Comunal Locativă Tohatin" aprobat prin decizia consiliului local Tohatin nr.2/16 din
20.02.2009,în rezultatul examinării propunerii dlui S.Cebotaru,primarul comunei
de numire în funcţie de administrator al RCL Tohatin a dlui Vasile Braghiş,
Consiliul comunal Tohatin DECIDE:
l.Se acceptă desemnarea dlui Vasile Braghiş în funcţie de administrator al
RCL Tohatin.

2.Comisia juridică, pentru probleme umanitare şi protecţie socială,(dl
Gh.Pitropov), va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.
A U VOTA T: pentru -

7

;contra -

2

; s-au abţinut - 3

Grigore Scorici

Natalia Braghiş

