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                                                             DECIZIA nr.3/1 
                                                             din 24.06.2020                          

PROIECT                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                    

                                               

Cu  privire  la rectificarea bugetului 

pe anul 2020 

 

 

               În conformitate  cu  prevederile  Legii RM nr.436-XVI  din  28 

decembrie   2006 privind  administraţia publică  art.14 lit.”n”, Legea  RM privind  

finanţele publice locale  nr.397-XV  din  16.10.2003  cu  modificările  ulterioare, 

avînd  avizul pozitiv al  comisiei  de  specialitate  Consiliului local 

   

                                      D E C I D E: 

1Se  modifică   bugetul la  partea  de  venituri  

142242    Plata de la darea in arenda a locatiunii                           +10000,00 lei                                   

Total                                                                                                  10000.00 lei 

 2.Se   rectifica bugetul la partea de cheltuieli   la urmatoarele institutii                               

  F3- 0111  P1-P2 0301   P3-00005  Administratia 

  222600Formarea profesionala                                                     -5000.00 lei          

337110 procurarea materialelor de constructii                             -7000.00 lei 

272600 Ajutoare banesti                                                               -5000.00 lei 

Total                                                                                              -17000.00 lei 

F3- 0111 P1P2- 0301 P3 00009 Gr.20 suport rehnic 

282100   Chieltuieli capitale pentru lucrari topografice                  -10000.00 lei 

314110  Procurarea masinilor si utilajului                                       -7500.00lei 

Total                                                                                                -17500.00 lei 

F3 -0259 P1P2-3104  P3-00074 Armata 

   336110 -Procurarea  mter.de uz gospod. si rechizite de birou -  1000,00  lei                                      

     Total                                                                                           -1000,00 lei  

F3- 0620   P1-P2- 7502  P3- 00333  Amenajarea teritoriului 
313110 Procurarea instalatiilor de transmisie (iluminarea stradala)  +45500.00 lei 



3.  Pesponsabilitatea  de   execuitarea  prezentei decizii i  se   atribuie contabilului 

șef  dnei Golenco  Alexandra. 

4. Control asupra  prezentei  decizii  i se  atribuie   primarului dnei Manoli Maria.  

5. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro -  , împotrivă –. 

 

Presedinte  al ședinței                                          

Contrasemnat 

Secretarul Consiliului                                         Natalia Cirlig 
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                                                            DECIZIA nr.3/2 
                                                             din 24.06.2020                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                   
PROIECT                                                                                                                                                                                                                                                  

 Cu privire la modificarea și completarea  

Deciziei CL nr.2/8 din 19.05.2020 Cu 

 privire la aprobarea listei bunurilor  

pasibile de înstrăinare în  anul 2020. 

 

   

 În temeiul al.3 art.9,al.6 art.27 al Legii nr.121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice, art. 14 al. 2 lit. (e și d) a Legii nr. 436 /2006 

privind administrația publică locală cu completările și modificările ulterioare, Legii 

nr.100/2017 privind  actele normative  și având avizul comisiei de specialitate  

Consiliul local ,        

                                             DECIDE: 

1.Se aprobă  Lista  bunurilor pasibile de privatizare  conform tabelului de mai jos. 

 

Numărul 

cadastral  

Suprafața  ha Destinația   Locul aflării  

 

 

 

 

  

  

8043105061  0,0791  Agricol  Extravilan    

8043109114 0,1883 Agricol Extravilan   

8043201190 0,8758 Agricol Extravilan   

8043109023 0,5296 Agricol Extravilan   

   8043109025          0,4882         Agricol Extravilan 

   8043109026          1,1798         Agricol Extravilan 

   80432151417           2,031          Agricol  Extravilan 

   8043202204          0,1427         Agricol  Extravilan 

   8043201189           0,2103         Agricol  Extravilan 



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

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  d-nei Maria 

Manoli, primar. 

4. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro -  , împotrivă –. 

 

 

  Președintele ședinței                                                     

 Contrasemnează: 

  Secretar al consiliului                                                 Cîrlig Natalia      
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                                                            DECIZIA nr.3/3 
                                                             din 24.06.2020                                                                                                                                                                                                                                       
  

 
PROIECT                                                                                                                                                                                                              

 
Cu privire la abrogarea deciziei 
 CL nr.2/19 din 19.05.2020  
 
 

În temeiul  pun. (1),  art. 14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, având avizul pozitiv al comisiei de specialitate, 

Consiliul local  

                                                           DECIDE: 
 
1.Se abrogă  decizia Consiliului local Zubrești nr.2/19 din 19.06.2020 ,, Cu privire 
la  arenda terenurilor agricole prin licitație”. 

    

 2. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei satului 
Maria Manoli.     
3. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

 
 Pro –, împotrivă –  . 

 
Președintele ședinței                                                 
Conrtasemnat: 
Secretar al Consiliului local                                     Cîrlig Natalia 
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                                                       DECIZIA nr.3/4 
                                                        din 24.06.2020                                                                                                                                                                                                                                       

                                       PROIECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cu privire la vânzarea - cumpărarea                                                                

 terenului prin licitație 

 

  

În scopul suplinirii bugetului local și prevederilor Codului Funciar al RM, a 

Legii nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a 

pământului, HG nr.136 cu privire la licitație, Legea 436/2006 privind administrația 

public locală, Legii nr.100/2017 privind actele normative și având avizul comisiei 

de specialitate Consiliul local Zubrești, 

 

                                                  DECIDE: 

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

8043201190, suprafața de 0,8758  ha , destinația agricolă, domeniul privat situat în 

extravilanul satului    Zubrești. 

 2.Se stabilește prețul inițial de vînzare   a trenului cu nr. cadastral 8043201190  la 

un    preț de 100000,00(una sută mii)lei. 

 3.Se pune în sarcina  primarului d-nei Maria Manoli semnarea contractului de  

vînzare - cumpărare a terenurilor . 

4.Se numește rsponsabil de executarea prezentei decizii primarul d-na Maria 

Manoli. 

5. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro -, împotrivă -  

 

       Președintele ședinței                                     

       Contrasemnează: 

       Secretarul Consiliului                                  Natalia Cîrlig 
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                                                    DECIZIE nr.3/5 

                                                 din  24.06. 2020 

                                                                                                                                

PROIECT                                                                                                                                                                                                                           

Cu privire la darea în arendă 

 a terenurilor agricole prin licitație 

  

 

 În scopul suplinirii bugetului primăriei , în temeiul Legii nr. 1308/1997  

privind prețul normativ și modul de vinzare-cumpărare a pămîntului, a Legii nr. 

828/1991 Codul Funciar al R. Moldova , art. 14, al.2, art. 77  a Legii nr. 436 /2006 

privind administrația publică locală , cu completările și modificările ulterioare  și 

având avizul comisiei de specialitate, Consiliul  local Zubrești 

                                        DECIDE: 

1.Se aprobă   darea în arendă prin licitație cu strigare a următoarelor terenuri 

agricole cu :                                

  - nr. cadastral  8043105061 , suprafața de 0,0792 ha , destinația agricol; 

     -nr. cadastral  8043109114 ,suprafața de 0,1883 ha , destinația agricol;  

        -nr. cadastral  80432151417 ,suprafața de 2,031 ha , destinația agricol; 

       - nr. cadastral  8043109023,  suprafața de 0,5296 ha,destinația agricol; 

    -nr. cadastral  8043109026 ,suprafața de  1,1798 ha , destinația agricol;  

             - nr. cadastral  8043109025 , suprafața de 0,4882 ha , destinația agricol; 

             - nr. cadastral  8043202204,  suprafața de 0,1427 ha,destinația agricol; 

 

  2. Se stabilește prețul inițial de arendă a terenurilor după cum urmează: 

              - terenul  cu nr. cadastral  8043105061   constituie   65,00 lei 

               - terenul  cu nr. cadastral 8043109114    constituie   155,00lei 

               -terenul cu nr. cadastral  8043109023    constituie   430,00 lei 

      -terenul  cu nr. cadastral 8043109026    constituie   1000,00lei 

               - terenul  cu nr. cadastral  8043109025   constituie  400,00 lei 

              - terenul cu nr. cadastral  8043202204     constituie   120,00 lei 

               - terenul cu nr. cadastral  80432151417   constituie   1700,00 lei 



 

 

 

       3.Se numește responsabil de executarea prezentei decizii  Comisia de licitație. 

       4.Se pune în sarcina  primarului d-nei Maria Manoli semnarea contractelor de  

          dare în arendă a terenurilor . 

       5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  d-nei Maria    
  Manoli, primar. 

      6.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

       Pro -  , împotrivă -  

 

 

  Președintele ședinței                                       

  Contrasemnează: 

  Secretar al consiliului                                  Cîrlig Natalia 
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                                                      DECIZIE nr.3/6 

                                                 din  24.06. 2020 

                                                                                                    

PROIECT                                                                                                                                                                                                                             

Cu privire la prelungirea contractelor 
de arendă a terenurilor agricole 
  

În scopul suplinirii bugetului primăriei , în temeiul Legii nr. 1308/1997  

privind prețul normativ și modul de vinzare-cumpărare a pămîntului, a Legii nr. 

828/1991 Codul Funciar al R. Moldova , art. 14, al.2, art. 77  a Legii nr. 436 /2006 

privind administrația publică locală , cu completările și modificările ulterioare  și 

având avizul comisiei de specialitate, Consiliul  local Zubrești 

                                        DECIDE: 

1.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.23 din 11.04.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,1559ha cu   nr cadastral 80432151484 pe un termen de 

cinci ani. 

2.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.24 din 11.04.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,3071ha cu   nr cadastral 8043201179 pe un termen de 

cinci ani. 

3. .Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.27 din 11.04.2016   a   

terenului agricol  cu suprafața de 0,1521ha cu   nr cadastral 8043214783 pe un 

termen de cinci ani. 

4.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.28 din 11.04.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,2025ha cu   nr cadastral 8043214787 pe un termen de 

cinci ani. 

5. Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.29 din 11.04.2016   a   

terenului agricol  cu suprafața de 0,0777ha cu   nr cadastral 8043215566 pe un 

termen de cinci ani. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  d-nei Maria    



  Manoli, primar. 

7.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

        Pro-  , împotrivă -   

  

 

   Președintele ședinței                                       

   Contrasemnează: 

   Secretar al consiliului                                  Cîrlig Natalia 
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                                                      DECIZIE nr.3/6.1 

                                                 din  24.06. 2020 

                                                                                                            

PROIECT                                                                                                                                                                                                                     

Cu privire la prelungirea contractelor 
de arendă a terenurilor agricole 
  

În scopul suplinirii bugetului primăriei , în temeiul Legii nr. 1308/1997  

privind prețul normativ și modul de vinzare-cumpărare a pămîntului, a Legii nr. 

828/1991 Codul Funciar al R. Moldova , art. 14, al.2, art. 77  a Legii nr. 436 /2006 

privind administrația publică locală , cu completările și modificările ulterioare  și 

având avizul comisiei de specialitate, Consiliul  local Zubrești 

                                        DECIDE: 

1.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.30 din 11.04.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 2.6769ha cu   nr cadastral 8043103045 pe un termen de 

cinci ani. 

2.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.31 din 11.04.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,1469ha cu   nr cadastral 8043214817 pe un termen de 

cinci ani. 

3. .Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.32 din 16.05.2016   a   

terenului agricol  cu suprafața de 0,2636ha cu   nr cadastral 8043202203 pe un 

termen de cinci ani. 

4.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.36 din 16.05.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,0983ha cu   nr cadastral 8043214801 pe un termen de 

cinci ani. 

5. .Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.37 din 16.05.2016   a   

terenului agricol  cu suprafața de 0,1017ha cu   nr cadastral 8043214788 pe un 

termen de cinci ani. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  d-nei Maria    



  Manoli, primar. 

7.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

        Pro-, împotrivă -  

  

 

   Președintele ședinței                                     

   Contrasemnează: 

   Secretar al consiliului                                  Cîrlig Natalia 
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                                                      DECIZIE nr.3/6.2 

                                                 din  24.06. 2020 

                                                                                                     

PROIECT                                                                                                                                                                                                                            

Cu privire la prelungirea contractelor 
de arendă a terenurilor agricole 
  

În scopul suplinirii bugetului primăriei , în temeiul Legii nr. 1308/1997  

privind prețul normativ și modul de vinzare-cumpărare a pămîntului, a Legii nr. 

828/1991 Codul Funciar al R. Moldova , art. 14, al.2, art. 77  a Legii nr. 436 /2006 

privind administrația publică locală , cu completările și modificările ulterioare  și 

având avizul comisiei de specialitate, Consiliul  local Zubrești 

                                        DECIDE: 

1.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.38 din 16.05.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,1235ha cu   nr cadastral 8043201183 pe un termen de 

cinci ani. 

2.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.39 din 16.05.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,1679ha cu   nr cadastral 8043201185 pe un termen de 

cinci ani. 

3. .Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.40 din 16.05.2016   a   

terenului agricol  cu suprafața de 0,1712ha cu   nr cadastral 8043201186 pe un 

termen de cinci ani. 

4.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.42 din 16.05.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,10ha cu   nr cadastral 8043109321 pe un termen de cinci 

ani. 

5. Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.43 din 16.08.2016   a   

terenului agricol  cu suprafața de 0,1114ha cu   nr cadastral 8043201188 pe un 

termen de cinci ani. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  d-nei Maria    



  Manoli, primar. 

7.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

        Pro-   , împotrivă -   

  

 

   Președintele ședinței                                     

   Contrasemnează: 

   Secretar al consiliului                                  Cîrlig Natalia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Republica Moldova                                                                         Республика Молдова 

Raionul Străşeni                                                                      Стрэшеньский район 

Consiliul  Local                                                                      Зубрештский сельский 

            Zubreşti                                                                       Совет 

_____________________________________________________________  
MD-3739, s.Zubreşti,raionul Străşeni,                                                  MD-3739,с.Зубрешть,р-н Стрэшень 
tel./fax( 0237)79-236,tel.79-238,                                                              тел./факс (0237)79-236,тел.79-238 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 

                                                      DECIZIE nr.3/6.3 

                                                 din  24.06. 2020 

                                                                

PROIECT                                                                                                                                                                                                               

Cu privire la prelungirea contractelor 
de arendă a terenurilor agricole 
  

 

În scopul suplinirii bugetului primăriei , în temeiul Legii nr. 1308/1997  

privind prețul normativ și modul de vinzare-cumpărare a pămîntului, a Legii nr. 

828/1991 Codul Funciar al R. Moldova , art. 14, al.2, art. 77  a Legii nr. 436 /2006 

privind administrația publică locală , cu completările și modificările ulterioare  și 

având avizul comisiei de specialitate, Consiliul  local Zubrești 

 

                                        DECIDE: 

 

1.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.44 din 16.08.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,1522ha cu   nr cadastral 8043214786 pe un termen de 

cinci ani. 

2.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.45 din 16.08.2016   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,1254ha cu   nr cadastral 8043105060 pe un termen de 

cinci ani. 

3. Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.47 din 16.08.2016   a   

terenului agricol  cu suprafața de 0,2054ha cu   nr cadastral 8043211252 pe un 

termen de cinci ani. 

4.Se  aprobă prelungirea contractului  de arendă nr.23 din 16.08.2017   a   terenului 

agricol  cu suprafața de 0,2426ha cu   nr cadastral 8043215127 pe un termen de 

cinci ani. 



 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  d-nei Maria    

  Manoli, primar. 

6.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

        Pro-  , împotrivă - 

   

    Președintele ședinței                                  

   Contrasemnează: 

   Secretar al consiliului                                  Cîrlig Natalia 
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                                                      DECIZIE nr.3/7 

                                                 din  24.06. 2020 

                                                                                                      

PROIECT                                                                                                                                                                                                                           

Cu privire la examinarea cererilor 

 

           Examinând cererile  locuitorilor   satului Zubrești Filimon Ion, Calancea 
Valentina și IMSP ,,Centru de Sănătate Zubrești” în temeiul  art.14,al.2 lit.(y) al 
Legii RM nr.436/2006 privind  administraţia publică locală cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii 100/2017 privind actele normative şi avînd avizul 
pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul local  

D E C I D E : 
1.Se acordă cet.Filimon Ion,09.08.1956 a.n. ajutor financiar unic pentru   
tratament   în mărime de 500,00lei, doamnei  Calancea Valentina, 1955 a.n. ajutor 
financiar unic în mărime de 1000,00lei . 
2.Sursa de acoperire – Fondul de rezervă . 
3.Se numește responsabil de executarea prezentei decizii contabilul-șef  al 
   primăriei dom. Golenco Alexandra. 
4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului . 
5. Decizia  întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

Pro -   , împotrivă -, s-au abținut –. 
 

 

             Presedinte  al ședinței                                     

               Contrasemnat: 

            Secretarul Consiliului                                       Cîrlig Natalia 
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                                                      DECIZIE nr.3/8 

                                                 din  24.06. 2020                         

PROIECT                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cu privire la vînzarea  terenului aferent  

construcției 

  În baza cererii și în scopul suplinirii bugetului local ,în temeiul , art. 14 al. 2 

lit. (e și d) a Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală 

,prevederilor Codului Funciar al RM, 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  și având avizul comisiei de specialitate Consiliul local ,        

                                             DECIDE: 

1.Se aprobă vînzarea  terenului aferent casei de locuit moștenite de la buneii 

decedați cu nr. Cadastral 8043215260 , suprafața de 0,1734  ha, situat pe adresa s. 

Zubrești, str.Morilor 3 ,   la un preț normativ de 1596,00   lei, cet. Cîrlig Maria, 

01.09.1976  a. n., codul personal 0991501334072, domiciliată  s. Zubrești, r-l 

Strășeni. 

2.Primăria (primar Manoli Maria) să perfecteze și să semneze  contractul de 

vînzare-cumpărare a terenului aferent . 

3.Cumpărătorul se obligă: 

-să folosească terenul în scopul și destinației respectivă; 

-să achite ipozitul funciar; 

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

terenului aferent; 

-să înregistreze contractul de vînzare- cumpărare a terenului aferent la OCT 

Strășeni.  

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  d-nei Maria 

Manoli, primar. 

 5.Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale. 

       Pro -, împotrivă -, abținut -  

Președintele  ședinței                                      

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului                                   Cîrlig Natalia 
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                                                      DECIZIE nr.3/9 

                                                 din  24.06. 2020 

                

PROIECT                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Cu privire  la  delegarea atribuțiilor 

  

 

 

   În temeiul    art. 43,punctul (1)şi (2),art.49  a Legii R.Moldova cu 

privire la  funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 

04.07.2008  şi art.14, art.38 al.5 a Legii R.M. privind administraţia publică locală 

nr.436 din 28.12.2006,     Consiliul local    

 

                                                      DECIDE: 

  
1.Se deleagă atribuțiile secretarului Consiliului local dnei Lipcan Maria, pentru 
perioada absenței îndelungate de la serviciu a secretarului Consiliului local 
doamna Cîrlig Natalia,  cu achitarea  salariului conform clasei de salarizare  57 
treapta I . 
2.Se numește responsabil de executarea prezentei decizii d-na Golenco Alexandra 
, contabil-șef. 
3.Controlul asupra executărtii prezentei decizii  se pune în seama primarului 
Maria Manoli. 
4. Decizia întră în vigoare la data publicării în Registrul  de Stat al actelor locale. 
Pro-,   împotrivă -, s-au abținut –. 

 

Președintele ședinței                                                     

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului                                                   Cîrlig Natalia  

 

 

  


