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D E C I Z I E 5/1
06„ octombrie 2011

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare
din fondul disponibil al
primăriei corn. Toii atin

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 disponibil a
sumei de 20 mii lei pentru măsuri cultural-sportive cu ocazia Hramului
satului Tohatin şi a 10 mii lei pentru Hramul satului Cheltuitor ,consiliul
comunal Tohatin DECIDE:
l.Se alocă suma de 30 mii lei din fondul disponibil al primăriei,inclusiv 20
mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea măsurilor cultural-sportive cu ocazia
Hramului satului Tohatin şi 10 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea măsurilor
cultural-sportive cu ocazia Hramului satului Cheltuitor.
Cheltuielile de atribuit în modul următor:
gr.principală 08 grupa 02 tipul 089 art. 113.45 - 30 mii lei.
2.Contabilitatea,dna E Ciobanu, va opera modificările respective în bugetul
local şi va asigura eliberarea sumelor indicate în pct 1 al prezentei decizii.
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.

Nicolae

Roibu

Natalia Braghiş
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D E C I Z I E 5/2
, 0 6 " octombrie 2011
Cu privire la vînzarea-cumpărarea
terenului cu nr cadastral 0146113272
din intravilanul satului Tohatin.

Avînd în vedere cerere cet.Scorici Eduard, în scopul gestionării raţionale a
terenurilor proprietate publică, în rezultatul examinării schiţei de proiect şi
borderoului de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului, în conformitate
cu 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 acceptă vînzarea-cumpărarea de către cet.Scorici Eduard a terenului cu nr
cadastral 0146113272 şi s-ţa 0.0215 ha modul de folosinţă „agricolă
amplasat în intravilanul satului Tohatin , la preţul de 882 lei.
2. Cheltuielile pentru înregistrarea vînzării-cumpărării la serviciul notarial şi în
Registrul bunurilor imobile al OCT Chişinău vor fi achitate de către
beneficiar.
3. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl Scorici Grigore) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

A U VOTA T: pentru -13 ; contra ~ 0 ; s-au abţinut - 0.

Preşedinte de şedinţă

Nicolae

Contrasemnat : I1
Secretar al Consiliu

Natalia Braghiş
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D E C I Z I E 5/3
„ 0 6 " octombrie 2011
Cu privire la expunerea la licitaţia
de vînzare-cumpărare a terenului proprietate

publică.

în 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 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 acceptă vînzarea-cumpărarea prin licitaţie publică a terenului cu nr
cadastral 0146119241 şi s-ţa 0.2429 ha, cu modul de folosinţă "agricol", cu
preţul iniţial 500 000 lei.
2. Primăria, dl Sergiu Cebotaru, va organiza licitaţia funciară de vînzarecumpărare a terenului nominalizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl G.Scorici) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
A U VOTAT: pentru -13 ; contra - 0 ; s-au abţinut - 0.

Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat :
Secretar al Consiliul

Nicolae

Roibu

Natalia Braghiş
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D E C I Z I E 5/4
„ 0 6 " octombrie 2011
Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate
asupra lotului de grădină cu nr cadastral 0146111027
din comuna Tohatin

Avînd în vedere cererea cet.Cheltuitor Fiodor, certificatul de moştenitor
legal nr.959 din 08.06.1999, în conformitate cu art.l 1 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.Cheltuitor Fiodor asupra
lotului de grădină cu nr.cadastral 0146111027, s-ţa 0,078 ha, amplasat
în extravilanul comunei Tohatin.

2.

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

3.

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

A U VOTAT:

Preşedinte de şediny
Contrasemnat

pentru -8 ; contra - 0 ; s-au abţinut - 5.

Nicolae

Roibu

:
Natalia

Braghiş

