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Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу

D Е С I Z I Е 6/1
03"
noiembrie
2011
Cu privire la rectificarea
bugetului pentru anul 2011

Examinînd demersul contabilului-şef, dna Elena Ciobanu despre executarea
bugetului la mijloace speciale pe 10 luni a anului 2011 ; în conformitate cu arte 27
(2 ) din legea R. Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 „Cu privire la finanţele
publice locale, în temeiul art. 14 (2) lit (n) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, decizia Consiliului local nr. 11/2 din
19.11.2010 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Tohatin pentru an. 2011",
consiliul comunal Tohatin DECIDE:
1. Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli a bugetului comunei Tohatin la
mijloace speciale în sumă de 65 000 lei (conform anexei nr. 1 la prezenta
decizie).
2. Contabil şef, dna Elena Ciobanu , va opera modificările de rigoare în
bugetul comunei Tohatin conform prevederilor prezentei decizii.
3. Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală (dna Păun
Ni na) va efectua controlul executării prevederilor prezentei decizii.

A U VOTA T
Preşedinte de şedinţfîif

-au abţinut - 0
—

Viorel Miron

Contrasemnat:
1
Secretar al C o n s i l i u l u N a t a l i a

Braghiş

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului local
6/1 din 03 noiembrie 2011

Rectificarea părţii de venituri şi cheltuieli la mijloace speciale
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Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chişinău

D E C I Z I Е 6/2
2011
L 03 " noiembrie
Cu privire la operarea de modificări
în decizia Consiliului local 5/3 din 06.10.2011

în temeiul art. 14 (3) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind
administraţia publică locală,ţinînd cont de propunerile comisiei de urbanism şi
prestări servicii de pe lîngă Consiliul local cît priveşte modificarea preţului iniţial
stabilit prin decizia nr.5/3 din 06.10.2011 pentru terenul cu nr cadastral
0146119241 expus la licitaţia de vînzare - cumpărare , ca fiind exagerat,Consiliul
comunal Tohatin DECIDE:
1. Se operează modificări în pct 1 al deciziei nr 5/3 din 06.10.2011 după cum
urmează:
- preţul iniţial din 500 000 lei în 200 000 lei
2. Primăria, dl Sergiu Cebotaru, va organiza licitaţia funciară de vînzarecumpărare a terenului nominalizat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
ţinînd cont de modificările operate.
3. Comisia pentru urbanism şi prestări servicii (dl G.Scorici) va efectua
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

A U VOTA T: pentru -11

; contra -0 ; s-au abţinut -J$/.

Preşedinte de şedinţ

Viorel Miron

Contrasemnat :
Secretar al Con sili

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

publică.

In 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 terenului cu modul de folosinţă pentru
construcţie, amplasat în intravilanul satului Cheltuitor al comunei Tohatin,
nr.cadastral 0146110269, s-ţa 0,057 ha prin licitaţie publică de vînzarecumpărare cu strigare, cu preţul iniţial 75 000 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.

AU VOTATj^j^ţitru

- 13, contra - 0, s-au abţinut -0.
Viorel Miron

Natalia Braghiş

