
 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                       Консилиум     

                                                          D E C I Z I E nr.2/17 

                                                            din 

                                                                                                               Proiect                                                                                                                                                                                    

 Cu privire la aprobarea încheerii  

unei  ,,Înțelegeri de cooperare între satul 

Zubrești,raionul Strășeni și comuna 

Caiuți  județul Bacău ,România”                               

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI  din 28.12.2006, privind 

administrația publică locală, art.14 ali(1), alin(2) lit.(k) și Hotărîrea de Guvern 

nr.10 din05.12.2012 privind delegarea salariaților entităților din Republica 

Moldova, în scopul asocierii cu alte autorități ale APL,  inclusiv din străinătate, 

pentru promovarea și protejarea intereselor autorităților administrației publice 

locale, stabilirii legăturilor  de colaborare, cooperare și de înfrățire  cu  

localitățile din străinătate, Consiliul local  

                               

                                                       D E C I D E: 

 

 1. Se aprobă încheerea unei  înțelegeri de cooperare dintre satul Zubrești, 

raionul Strășeni, Republica Moldova  și comuna Caiuți, județul Bacău, România 

conform anexei1 care este parte integrală din prezenta decizie. 

 2.Se deleghează Doamna primar Maria Manoli să semneze  înțelegerea de 

cooperare dintre satul Zubrești, raionul Strășeni, RM și comuna Caiuți, județul 

Bacău, România. 

 3.Se alocă surse financiare în sumă de  10 mii lei din surse planificate în 

buget COD ECO 22292 – servicii de protocol. 

 4.Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli. 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului                          
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                             

                                                          D E C I Z I E nr.2/16 

                                                                din 

 

                                                                                                                       

Proiect 

 Cu privire la aprobarea 

 denumirii străzilor corectate 

 

 

 În temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administrația 

publică locală, Legii nr.151 din 14.07.2017 cu privire la sistemul de adrese, 

Hotărîrea Guvernului nr.1518 din 17.12.2003, cu privire la crearea Sistemului 

Informațional  automatizat,,Registru de Stat al unităților administrativ- 

teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei, demersului 

nr.11-03/3411/2018 din 15.02.2018 al Agenției Servicii Publice a Republicii 

Moldova Departamentul cadastru  

                                                  Decide: 

 

1. Se ia act de informație 

2.Se aprobă lista cu denumirea străzilor corectate conform regulilor de 

ortografie conform anexei. 

3. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli. 

 

      

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului                          

                                                                                                   

    

  



 

 

             Republica Moldova                                                                Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                   Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

 

 

                                               D E C I Z I E nr. 2/13  

                                                din                                                          proiect 

 

 

 Cu privire la promovarea 

 în funcție a funcționarilor publici 

 

 

 În temeiul art.14 Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public, art.28 lit (b), Consiliul local  

                                              DECIDE: 

 

1.Se promovează în funcția de secretar al consiliului local d. Cîrlig Natalia 

2. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului                          

                                                                                                   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум       

 

                                       

 

                                                       DECIZIE nr.2/6 

                                                     din 

                                                                                                              proiect 

 

 Cu privire la aprobarea listei 

bunurilor publice de înstrăinare  

 în anul 2018 

 

 

 În temeiul art.3,art.4, art.6, art.27 al Legiinr.121 din 04.05.2007  privind 

administrarea și deetatizarea  proprietății publice ,art.14 al.2 lit.(e și d) al Legii 

nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală cu complectările și 

modificările ulterioare și avînd avizul pozitiv al comisiei de specialitate 

Consiliul local 

                                                      DECIDE: 

 

1.Se aprobă lista bunurilor pasibile de privatizat conform tabelului de mai jos. 

Nr.cadastral Suprafața Destinația Locul amplasării 

    

 

2.Prezenta listă se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și 

ziarul raional Strășeneanca. 

3.  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

 

 
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум     

 
                                                         D E C I Z I E nr.2/1 

                                                          din 

                                                                                                                            proiect 

 

 Cu privire la activitatea primăriei 

și a funcționarilor primăriei în anul 2017 

 

 În temeiul art.14 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală cu modificările și complectările ulterioare, analizînd informația 

prezentată și avînd avizul  al comisiilor de specialitate, Consiliul local  

                                                DECIDE: 

1.Se ia act de informația prezentată privind activitatea primăriei în anul 2017 

2. Primăria, primar d. Maria Manoli permanent 

2.1 Să  înbunătățească  lucrul privind perceperea impozitelor de la persoanele fizice și 

juridice, să identifice persoane care practică activitatr individuală pentru acumularea 

finanțelor în bugetul local 

2.2Să activeze lucrul comisiilor de specialitate, coordonînd activitatea lor. 

2.3 Să contribuie la implimentarea Strategiei de Dezvoltare  locală a satului Zubrești, r-nul 

Strășeni 2016-2021. 

2.4 Sî conlucreze cu conducătorii instituțiilor bugetare din teritoriul pentru a îmbunătăți 

activitatea lor. 

2.5Să se identifice copiii aflați în situație de risc, rămași fără ocrotire părintească și luarea 

deciziilor privind protejarea lor în conlucrare cu asistentul social,medici/ asistente medicale, 

administrația Liceului și grîdiniței de copii, inspectorului de sector. 

3.Primăria, polițistul de sector să îmbunătățească activitatea în domeniul apărării securității și 

ordinei publice, a combaterii infracțiunilor, a contravenților în domeniul amenajării 

teritoriului și respectării regulilor de păstrare a curățeniei în satul Zubrești. 

4.Să se îmbunătățească situația în domeniul ocrotirii sănătății populației, combaterea 

alcoolizmului,a bolilor infecțioase, a îmbunătățirii stării sanitaro-epidimiologice privind 

tuberculoza în teritoriu. 

5.Să se îmbunătățească  activitatea în domeniul culturii și sportului, lucru cu tineretul. 

6.Se apreciază  activitatea primăriei în anul 2017 cu calificativul __________ 

7. Consilierii să-și intesifice activitatea în sectoarele repartizate. 

8.  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei satului Maria 

Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

 

                                                                  

                                                                                                   



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                                     D E C I Z I A nr.2/15 

                                                      din                                                             

proiect 

 

 

 Cu privire la instituirea 

unui cont IBAN 

 

 În temeiul Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 

nr.181 din 25.07.2014, art.14 a  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, Ordinul Ministerului Finanțelor nr.180 din 

12.10.2015 cu privire la modul de acitare și evidență a plăților la bugetul public 

național prin sistemul trezorial al Ministerului Finanțelor în scopul implimentării 

proiectului,,Spațiul de odihnă și joacă” și avînd avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate, Consiliul local  

                                                                      D E C I D E: 

 

1. Se constituie cod IBAN  pentru contribuția populației, diasporei la 

implimentarea proiectului ,, Spațiul de odihnă și joacă” 

2. Se numește responabil de executarea prezentei decizii contabilul-șef d. 

Golenco Alexandra. 

3. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                                       D E C I Z I A nr.2/19 

                                                       din                                                   proiect 

 

 

 Cu privire la repartizarea 

 materialelor  pentru reparația și 

 reconstrucția drumurilor procurate 

 din mijloacele fondului rutier 

 

 În temeiul art.14 alin(2) lit.(e) al Legii Republicii Moldova privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Deciziei Consiliului 

șlocal nr.7/3 din 27.11.2017 și examinînd informația primarei d. Maria Manoli 

avînd avizul pozitiv a comisiei de specialitate consiliul local 

                                        

                                                   DECIDE: 

 

1.Se permite utilizarea materialelor de construcție(pietriș, nisip ,moluză, ciment) 

pentru reparația străzilor_____________________________________ și 

reconstrucția porțiunilor de stradă __________________________________ 

2.Lucrările vor fi executate cu implicarea cetățenilor. 

3.Controlul executării lucrărilor va fi executată de responsabilul tehnic  angajat. 

4. .  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

 

  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                               D E C I Z I E nr.2/18 

                                                  din                                                          proiect 

 

 Cu privire la stabilire stabilirea 

străzii supuse reparației din  

mijloacele fondului rutier 

 

 În temeiul art.14 alin(2) lit.(e) al Legii Republicii Moldova privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 Deciziei Consiliului 

local nr.5/12 din 20.09.2017 și examinîndinformația primarei Maria Manoli și 

propunerile consilierilor, avînd avizul pozitiv al comisiei de specialitate 

Consiliul local  

                                                       Decide: 

 

1.Se permite utilizarea surselor financiare din fondul rutier pentru anul 2018 la 

reparația străzii__________________________ 

3125120  Reparații capitale a construcțiilor speciale     +200mii lei 

.  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei satului 

Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                                           D E C I Z I E nr.2/2 

                                                             din                                          proiect 

 

 

 Cu privire la stabilirea parcursului-limită 

anual pentru autoturismul  primăriei în anul 2018 

 

 

 

 În temeiul art.14 al Legii R.M. nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, În baza Hotărîrii Guvernului R.M. nr.1404 din  30 

decembrie 2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de 

cărte autoritățile administrației publice și avînd avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate, Consiliul local 

                        

                                                           D E C I D E: 

 

1. Se stabilește limita de parcurs pentru automobilul primăriei pentru anul 2018 

în mărime de 24 mii kilometri. 

 

2.  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

 

  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                               D E C I Z I Enr.2/12 

                                                din                                                proiect 

 

 Cu privire la complectarea  

Deciziei Consiliului local nr.8/23 

 din 08.12.2017 

 

 

 În temeiul Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală  

nr.436 din 28 decembrie 2006, Consiliul local Zubrești 

 

                                                     D E C I D E: 

1. Se complectează Decizia Consiliului local nr.8/23 din 08.12.2017 cu 

următorul punct. 

2. Se stabilește d. Cîrlig Natalia secretar interimar al Consiliului local Zubrești 

80% din salariul secretarului Consiliului conform treptei I, grila VI. 

3.  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

 

                               

 

 

 

       

  



 

 

 Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                             D E C I Z I E nr.2/11 

                                              din                                                        proiect 

 

 

 Cu privire la plata premiului anual 

persoanelor care dețin funcții de demnitate 

publică din cadrul primăriei Zubrești 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.8 alin (3) L egii nr.355-XVI din 23  

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, art.14 al 

Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, art.14 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, Regulamenul intern privind plata premiului anual 

persoanelor care dețin funcții de demnitate publică din cadrul primăriei Zubrești 

aprobatprin Decizia Consiliului local nr.1/13 din 13.02.2015 avînd avizul pozitiv 

al comisiilor consultative de specialitate, Consiliul local 

 

                                        DECIDE: 

1.Se acordă d-nei Manoli Maria, primara satului Zubrești, premiul anual în 

mărime de _____ salarii lunare conform timpului efectiv lucrat în anul 2017. 

2.Se numește responsabil de executarea prezentei decizii dna Golenco 

Alexandra- contabil șef. 

3. .  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului         

  
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                           D E C I Z I E nr.2/5 

                                             din                                                                proiect 

 

 

 Cu privire la examinarea cererilor 

 

 

 În temeiul art. 14 alin.2 lit.(0) a Legii Republicii Moldova privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 cu modificările și 

complectările ulterioare examinînd cererile locuitorilor satului Istrati Nicolae, 

Strugaru Carolina, Panaguță Liliana   și avînd avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate, Consiliul local 

 

                                             DECIDE: 

1. Se acordă cet. Istrati Nicolae,Strugaru Carolina și Panaguța Liliana ajutor 

financiar unic în mărime de _____ lei,  

2. Sursa de acoperire a cheltuielilor – fondul de trzeră 

3. Se numeste responsabil de executarea prezentei decizii d-na Golenco 

Alexandra 

Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei satului 

Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

  

 

 
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                                      D E C I Z I E nr.2/5-1 

                                                        din                                        proiect 

 

 

 Cu privire la scutirea de plată a părinților 

pentru întreținerea copiilor la grădiniță 

 

 În temeiul art.14 al.1 lit.(m) a Legii R.Moldova privind descentralizarea 

administrativă nr.435 din 28.12.2006, lit,,y”,al.2 art.14 al Legii Republicii 

Moldova privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006, și 

examinînd informația prezentată de către primara satului d-na Maria Manoli, 

avînd avizul pozitiv al comisiei de specialitate Consiliul local 

 

                                            D E C I D E: 

 

1. Se scutesc de plata pentru întreținerea copiilor la grădiniță Chitrosan Victoria 

Vasile, familie monoparentă în mărime de 100% și Borta Elena Vasile, familie 

cu patru copii, în mărime de 100%. 

2. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 

 

 

 

 
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум      

                                                     D E C I Z I E nr.2/7 

                                                      din                                                   proiect 

 

 Cu privire  la întroducerea  

în grafică a terenurilor proprietate 

privată și determinarea hotarelor 

 

             În  temeiul Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația 

publică locală, art 13  Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991, Deciziei CL 

nr.4 din 10 octombrie 2003, cererilor depuse de către MG Modern Desing, 

Mogîldea Tatiana și Chelaru Valeria, avînd avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate, Consiliul local 

                                                   D E C I D E: 

1.Se   permite întroducerea în grafică a terenurilor aflate în extravilanul satului 

Zubrești și determinarea hotarelor la terenurile cu  nr. cadastrale -80439991060; 

8043999810; 8043999183;8043999560; 8043999222; 8043999226; 

8043999768, 8043999986; 80439991173; 8043999644, 8043999712, 

8043999350; 8043999914; 8043999501; 8043999685; 8043999859; 

8043999994; 80439991128; 8043999656; 8043999768; 80439991079 

,8043999808, 80439991220, 8043999921, 8043999980, 80439991216, 

80439991199, 8043999217, 8043999225, 80439991369, 8043999489, 

80439991203, 80439991204, 8043999189, 843999632, 8043999739, 

8043999730, 8043999740, 80439991086, 80439991029, 8043999326, 

8043999361, 8043999745, 8043999209, 8043999215, 8043999211, 

8043999494, 8043999452 

2.Inginerul cadastral va asigura coordonarea lucrărilor de proiectare și 

cadastrale, necesare pentru terenurile specificate în p.1 al prezentei decizii și va 

asgura transmiterea cotelor de teren în natură cu perfectarea actelor respective. 

3 .  Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului          

 



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                         Консилиум        

                                                                      

                                                         D E C I Z I E nr.2/8 

                                                          din                                                proiect 

 

 Cu privire la vînzare -cumpărarea 

terenului prin licitație 

 

 

 În temeiul prevederilor Codului Funciar al R.M., a Legii nr.1308 din 

25.07.1997 privind prețil normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului, 

Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală și în 

scopul suplinirii bugetului local,  avînd avizul pozitiv a comisiei de specialitate 

Consiliul local  

                                                        DECIDE: 

 

1. Se aprobă vînzarea-cumpărarea prin licitație a terenului cu nr. cadastral 

80432151484 cu suprafața de 0,1559ha cu destinația agricol situat în intravilanul 

localității. 

2.Se stabilește prețul inițial de vînzare-cumpărare a terenului cu nr. cadastral 

80432151484  la un preț de ________lei 

3.Inginerul cadastral va perfecta documentele pentru scoaterea la licitație a 

terenului cu nr. cadastral 80432151484. 

4. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului  

 

 

 

  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                       Консилиум     

                                                          D E C I Z I E nr.2/10 

                                                            din 

                                                                                                               Proiect      

 Cu privire la vînzarea-cumpărarea 

terenului privind obiectul privatizat     

 

 În baza prevederilor Codului Funciar al R.M., a Legii nr.1308 din 

25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, 

Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente aprobat 

prin HG nr.1428 din 16.12.2008, art.14 al.2 lit. (e și d) a Legii nr.436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală, cu completările și modificările 

ulterioare, în baza cererii și în scopul suplinirii bugetului local,avînd avizul 

pozitiv al comisiei de specialitate,  Consiliul local 

 

                                                         DECIDE: 

 

1. Se aprobă     vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privatizat cu nr. 

cadastral 8043214230, suprafața de 0,0488ha, destinația construcții, situat pe 

adresa s. Zubrești str. Ștefan cel Mare 100, la un preț de 1462,48lei cet. Chelaru 

Valeria, cod personal 0991512335066. 

2. Primăria (primar Maria Manoli) să perfecteze contractul de vînzare-

cumpărare a terenului aferent. 

3.Cumpărătorul se obligă: 

- să folosească terenul în scopul destinației respective; 

- să achite impozitul funciar;  

- să asigure accesul pe terenul aferent a reprezentanților serviciilor publice 

pentru deservirea, reconstruireași repararea obiectelor de uz comun; 

-să achite prețul terenului pînă la încheerea contractului de vînzare- cumpărare a 

terenului aferent; 

-să înregistreze contractul de vînzare-cumpărare la SCT Strășeni. 

4. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului  
  



 

 

Republica Moldova                                                              Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                              Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                 Зубрештский сельский 

                   Zubrești                                                                       Консилиум     

                                                          D E C I Z I E nr.2/9 

                                                            din 

                                                                                                               Proiect                                                                                                                                                                                    

 

 Cu privire la vînzare -cumpărarea 

terenului prin licitație 

 

 

 În temeiul prevederilor Codului Funciar al R.M., a Legii nr.1308 din 

25.07.1997 privind prețil normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului, 

Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală și în 

scopul suplinirii bugetului local,  avînd avizul pozitiv a comisiei de specialitate 

Consiliul local  

                                                        DECIDE: 

 

1. Se aprobă vînzarea-cumpărarea prin licitație a terenului cu nr. cadastral 

80432151492 cu suprafața de 0,5688ha cu destinația agricol situat pe adresa s. 

Zubrești str. Ion Frimu,19B  . 

2.Se stabilește prețul inițial de vînzare-cumpărare a terenului cu nr. cadastral 

80432151492  la un preț de ________lei 

3.Inginerul cadastral va perfecta documentele pentru scoaterea la licitație a 

terenului cu nr. cadastral 80432151492. 

4. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei 

satului Maria Manoli.     

 

 

 

Președintele  ședinței 

 Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului  

 

  



 

 

Comisia pentru agricultură și industrie,amenajarea teritoriului șiprotecția 

mediului 

mercuri 21 martie 2018 ora 13,30 

 

Comisia pentru învățămînt, protecție socială, culte, sănătate publică și muncă 

 

mercuri 21 martie 2018 ora 14,00 

 

Comisia pentru activități economico – financiare, social-culturale 

 

mercuri 21 martie 2018 ora 14,30 

 

Comisia pentru drept și disciplină 

 

mercuri 21 martie 2018 ora 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ORDINEA  DE ZI  AL CONSILIULUI LOCAL 

 

1.Cu privire la activitatea primăriei în anul 2017  

Raportor - Manoli Maria, primar 

2.Cu privire la parcursul limită a autoturismului primăriei pentru anul 2018 

Raportor – Golenco Alexandra,contabil-șef 

3.Cu privire la executarea bugetului local în anul 2017 

Raportor – Golenco Alexandra,contabil-șef 

4.Cu privire la alocarea soldului disponibil 

Raportor – Golenco Alexandra,contabil-șef 

 5. Cu privire la rectificarea bugetului 

Raportor – Golenco Alexandra,contabil-șef 

6.Cu privire la examinarea cererilor 

Raportor - Manoli Maria, primar 

7.Cu privire la întroducerea în grafică a terenurilor proprietate privată și 

determinarea hotarelor 

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist 

8.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului nr.3/5 din 26.04.2017 

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist 

9.Cu privire la vînzarea terenului 

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist 

10. Cu privire la vînzarea terenului 

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist 

11. Cu privire la vînzarea terenului aferent 

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist 

12.Cu privire la acordarea premiului anual primarului  

Raportor –Cîrlig Natalia,secreter interimar 

13. Cu privire la complectarea Deciziei Consiliului nr.8/23 din 08.12.2017 

Raportor - Manoli Maria, primar 

14. Cu privire la promovarea în funcție 

 Raportor - Manoli Maria, primar 

15.Cu privire la constituirea unui cod IBAN pentru sistemul de canalizare 

Raportor – Golenco Alexandra,contabil-șef 

16. Cu privire la constituirea unui cod IBAN pentru  diasporă 

Raportor – Golenco Alexandra,contabil-șef 

17.Cu privire la aprobarea corectărilor în denumirea străzilor  conform regulilor 

de ortografie 

Raportor - Manoli Maria, primar 

18. Cu privire la semnarea  înțelegerii de colaborare 

Raportor - Manoli Maria, primar 

19.Cu privire la stabilirea străzii supuse reparației din mijloacele fondului rutier 

Raportor - Manoli Maria, primar 

20.Cu privire la repartizarea materialelor procurate pentru construcția și 

reparația drumurilor. Raportor - Manoli Maria, primar  


