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REPUBLICA MOLDOVA

coNSrLruL ORA$ENESC $TEFAN VODA

PROCES VERBAL nr. 6
din 15 decembrie2020

. al sedintei ordinare a Consiliului orisenesc Stefan Vodi

Total consilieri - IT.Prezen{i- 15.

Lipsd -Dinga Andrei (motivat), Cuclenco Mircea (motivat).

Alegerea pregedintelui gedinfei:

A fost propus ca preqedinte:

- Dl Orlov Nicolae, consilier;

Alte propuneri nu au parvenit. :

Dl Orlov Nicolae a fost ales sd prezide qedinla ordinard prin vot unanim.

Alegerea consilierului care va semna in caz de imposibilitatea pregedintelui, deciziile

Consiliul origenesc:
Dl Orlov Nicolae a propus candidatura dlui DdniliNicolae.
Alte propuneri nu au parvenit.

AU VOTAT: pentru - unanim

Consilieril care va semna in caz de imposibilitatea pregedintelui, deciziile

Consiliul origenesc a fost ales - dl Dinili Nicolae.

ORDINEADE Zlz
Propuneri la ordinea de zi:
1. Dl Deriughin Iuri, a propus de a include dupd inchiderea qedin{ei rubrica "Diverse".

AU VOTAT: pentru - unanim;
2. DI Orlov Nicolae a propus de a exclude din ordinea de ziintrebarea nr.3 qi nr.9.

Nr.3 ,,Raportul anual al situafiei criminogend qi a ordinii publice din or. $tefan Vodd
pentru anu12020", sd fie raportat qi discutat in rubrica Diverse.
Nr.9 ,,Cu privire la modificarea gi completarea deciziei Consiliului ord;enesc $tefan
Vodd nr.4ll4 din 18.05.2019", Sd fie amAnatd pentru ;edinfa urmdtoare, deoarece

trebuie de consultat public qi de conformat la legile in vigoare.
AU VOTAT: pentru - unanim;

3. Dl Orlov Nicolae a explicat qi precizat despre lucrul cu intrebarea nr.l ,,Cu privire
la aprobarea bugetului ordqenesc pentru anul202l in lectura intii" qi t{.8 ,,Cu privire
la aprobarea bugetului or6qenesc pentru anul202l in lectura a doua". In lectura intdi
se discutd cifrele, se aprobd surnele la venit qi cheltuieli. in lectura a doua se fac
propuneri, amendamente. Cu toate acestea Proiectul deciziei este un singur
document,,Cu privire la aprobarea bugetului ordgenesc pentru anul 202t" .

AU VOTAT: pentru - unanim;



4. Consilierii au pus la vot Ordinea de zi modificatd.
AU VOTAT: pentru - unanim.

ORDINEADE Zlz
1.Cu privire la aprobarea bugetului ordgenesc pentru anul2021in lectura
Raportor: Frolenco Alexandra, contabil- Sefprimdria $tefan Vodd

Ciobanu Tafiana, preceptorfiscal primdria $tefan Vodd

2.Cuprivire la acordarea premiului unic functionarilor cu demnitatea publicd qi aleqilor
locali.
Raportor: Frolenco Alexandra, contabil- Sef primdria $tefan Vodd

4.Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construclia unui bloc
locativ cu centrul comercial pe str. Grigore Vieru.
Raportor: Luchianov Dumitru, urbanist, primdria $t"fo, Vodd

5.Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publicd a or. $tefan Vod6, r-l $tefan
Vodd.
Raportor: Solomilchii Tatiana, specialist reglementarea regimului funciar, primdria

$tuftn Vodd

6.Cu privire la aprobarea bilanfului funciar pentru anul2020.
Raportor: Solomilchii Tatianii, specialist rbglementarea regimului funciar, primdria

$teftn Vodd

T.Cuprivire la aprobarea statului de personal cu schema de salarizare al personalului al
intreprinderii Municipale ,,Direcfia de Produc{ie Ap6-Canal" din or. $tefan Vodd",
pentru anul202l.
Raportor:- Reprezant de la intreprinderea Municipald ,,Direclia de produclie Apd-

Canal"
8.Cu privire la aprobarea bugetului ordgenesc pentru anul202t in lectura a doua.

Raportor: Frolenco Alexandra, contabil- Sef primdria $tefan Vodd

Ciobanu Tatiana, preceptorfiscal primdria $tefan Vodd

Regulamentul gedinfei:
Dl Orlov Nicolae, pregedintele gedinlei a propus:
- in legdturd cu situalia epidemiologicd complicatd, fiecare intrebare din ordinea de zi sd

nu fie discutatd, deoarece intrebdrile au fost discutate la gedin{ele comisiilor consultative
de specialitate qi toli consilierii cunosc continutul fiecdrei intrebdri in parte, insi dacd

cineva diriconsilieri vor aveacareva intrebdri cdtre raportor atunci sd nu ezite sd le dea.

AU VOTAT: pentru - unanim

MERSUL $EDINIEI:
1.. S-A EXAMINAT:

Cu privire la aprobarea bugetului ordgenesc pentru anul202I in lectura intii.
Raportor: Frolenco Alexandra, contabil- Sefprimdria $tefan Vodd

Ciobanu Tatiana, preceptorfiscal primdria $tefan Vodd

Proiect de decizie supus votului consilierilor:

in conformitate cu prevederile art.24, art. 47 pnct.2), art. 55 din Legea finantelor publice qi responsabilitAfii

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art.2l alin. (2)-(a) din Legea nr.397-XY din 16.10.2003 privind finantele
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publice locale, art.47 gi 48 din I-egeanr. 419-XVI din22,12.2006 cu privire la datoria sectorulu

de stat gi recreditarea de stat, a Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea in apli

Codul fiscal; afi.288 - 298 din Cod nr. 93-XV din 01.04.2004 - Titlul VII ,,Taxele locale"

1163-XII din24.04.1997,art.177 dinlegeanr.23ldn23.09.2010cuprivirelacomerfuli
in vedere recomandirile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea gi modificarea

Ordinul Ministerului Finantelor nr. 209 din 24.12.2015, qi circulara Ministerului Fi

25.09.2020;
inbaza art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVl din28.12.2006 privind administraJia

Consiliul oriqenesc $tefan VodI DECIDE:

1. Se aprobd bugetul oragului $tefan Vodd pentru anul2021 la venituri in sumd de 25145.5 mii
lei qi la cheltuieli in sumd de 25145.5 mii lei.

l.l sinteza indicatorilor principali ai bugetului ora$ului $tefan Vodd pentru anul 2021:

venituri, cheltuieli, soldul bugetului qi sursele de finanlare ale bugetului se prezirtd in anexa nr.

1;

1.2 sintezaveniturilor bugetului oraqului $tefan Vodd pentru anul202l se prezinti in anexa

tu.2;
1.3 datele iniliale privind bugetul oraqului $tefan Vodd pentru anul202l se prezintd in anexa

nr.3;
1.4 resursele qi cheltuielile bugetului oraqului $tefan Vodd pentru anul 2021 conform

clasificaliei funclionale gi pe programe se prezintd in anexa nt.4;
1.5 tipurile gi cotele impozitelor $i taxelor locale ce vor fi incasate in bugetul oragului $tefan

Vodd pentru anul202I se prezintd in anexele nr. 5 - 5.1;

1.6 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra platdde cdtre instituliile publice

finanlate din bugetul oraqului $tefan Vodd pentru anul202l se prezintd in anexele nr. 6-6.1;

I.7 sinteza veniturilor colectate de cd,tre institutiile bugetare finanlate din bugetul oraqului

$tefan Vodd pentru anul202l se prezintd in anexa nt.7;
1.8 efectivul-limit6 al statelor de personal din instituliile finanlate de la bugetul oraqului

$tefan Vodd pentru anul202l se prezintd in anexa nr. 8, 9; 
:

1.9 cuantumul fondului de rezewd al autoritdlilor administraliei publice ale oraqului $tefan
Vodd in sumd de 250,0 mii lei.
2. Achttarca datoriilor creditoare, inregistrate Ia 01 ianuarie 2021 ale instituliilor finanlate din

bugetul oraqului $tefan Vod6, se va efectua din alocaliile bugetare aprobate pentru anul202l.
3. Primarul, in comun au conducdtorii instituliilor bugetare, va asigura respectarea urmdtoarelor

prevederi:
3.1 dezagregarea in termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora in sistemul

informalional de management financiar;
3.2 legalltatea utilizdrii alocaliilor bugetare qi rqspectarea limitelor aprobate;

3.3 utilizarea confofin destinatiei a transferurilor cu destinalie specialS, alocate de la bugetul

de stat;

3.4 ruportarea in termenii stabilili a performanlelor realizate, conform competenfei.

4. Se autorizeazddl Cociu Vladislav, Primar al oraqului $tefan Vod6, cu rolul de administrator de

buget, cu urmdtoarele componenfe:

4.1 Contabilul-qef va analiza sistematic executarea bugetului local qi va inaintao in caz de

necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare qi menlinerea

echilibrului bugetar;
4.2 Secretarul Consiliului ordEenesc va asigura aducerea la cunoqtinta public[, prin afiqare in

locuri publice, aprezentei deciziei qi anexelor aferente in termen de 10 zile de la semnare.

5. Controlul asupra executdrii prevederilor prezentei deciziei se pune in sarcina Primarului

oragului dlui Cociu Vladislav qi contabilului-qef al primdriei dnei Frolenco Alexandra.



6. Prezenta de.gizieintra in vigoare la datade 01 ianuarie 2021.

T.prczentadecizie poate fi contestata prin cererea prealabillla consiliul ordEenesc $tefan vod6'

in termen de 30 zile de la datacomunicdrii, potrivit Codului administrativ al Republicii Moldova

nr.1 16/2018.

8. Prezenta decizie se aduce la cunoqtin!6:

oficiului teritorial caugeni al cancelariei de stat;

Direcliei finanle a Consiliului raional $tefan Vod6:

Direcliei deservire fiscald $tefan Vod6;

contab ilit6! ii cerrtr alizate a primdrie i ;

prin afigare in locurile publice gi pe pagina web a prim[riei'

Dna CeapchiOlga, consilier, cdtre raportor:

- t.aiferenfa dintre anti2020l202l'
- 2.este majoratd taxa pentru imobil: dalnl.t?

Dna Alexandra Frolenco, contabil-gef: ' : :; i

.1.205,000leiestediferen!adintrebugetu1anului2020.qi202|:il].
- Z.Taxele au rimas la nivelul anului iOZO,indicafii pentru modificarea acestei taxe

nu au fost.

Dna Ceapchi Olga, consilier:
- Taxa din pial6, au plecat agenli economici,plata pentru arenda a lor v-a fi impdrlitd

la ceilalli 
"g;"if 

economici tu" se vaintreprinde cevapentru a scddea platade arenda

a qeful-ui Pie{ei agroalimentare?

Dna Ciobanu Tatiana, preceptor fiscal: , ,-t2: ^^^-^
- Taxa pentru arenda a r6mas aceeaqi, s-au scos locurile goale, agenlii economici

activi nu vor pl6ti pentru aceste locuri, din aceastd cavzd s-a micqorat qi suma in

bugetul oraqului.
Dl Deriughin Iuri, consilier:

- Sumelb care sunt indicate pentru achitarea apei qi ganilui,de ce sunt asa de mari?

Dna Alexandra Frolenco, contabil-qef: ,,

- Aceste sume sunt destinate pentru achitarS apei qi 99 $r: de la Liceul Teoretic

,,$tefan vod6" qi Gimnaziul rus ,pmitrie cantimir". Sumele date sunt rambursate

de citre aceste institulii, astfel sumele date se intorc la Primdrie'

Dna Dumitraqcu Snejana, consilier:

- Sumel. indi"aie pentru deplasdri, ce se intimpla cu ele, acum suntem in pandemie si

nimeni nicdieri nu circuld
Dna AlexaRdra Frolenco, contabil-qef: 

. A. t-,tt^--i--1+x-:: ^A+ -i i-orc
- Aceste sume sunt destinate pentru dgnlayri at6t pe teritoriul 15rii c6t qi inafara ei'

Sper6m situalia sd se ,ror*ulircze qi ra n" posibil de circulat inafara Frii' pentru

schimbul de experien!6. Oricum aceste ,*. t-uu micqorat mult qi nu vor influienla

bugetul.
DnaCeapchiOlga,consilier:i;.r , r ': ' 'i

- colectarea fieruh.J_ tvat, de inaintat spre discu{ii, in a doua lectura a aprobdrii

bugetului
Dl. Lebedev'"Artur, consilier:

- Am 2 amendamente:
1. Art. 260 aln.(l) taxa pe imobil - 0,15 Yo;



in alte localit6li taxa datd este mai joas6, astfel

procent, deoarece suferd locuitorii oraEului'

2. Irnpozitul funciar qi din intravilan'

Dna Ceapchi Olga, consilier:
- De identificatpersoanele care ptesteazdservicii ladomiciliu qi de

pentru .u u."rt.u s6 achite impozite in bugetul oraqului.

Avizul comisiei consultative de specialitate :

este necesar de micqorat acest

Pe problem. .rono-ie, Uuget, finanle, administrarT lutliTolt1]11f*T: IUF:- 
ili#, ,*p.r*."*t.-"ii?""ra qiti.irtrtgntalierd. Mimbri: 5 prezenli din7 de pe list6:

pentru - 5; contra- 0; ablinut - 0.,.Av1z pozitiv'

[" pt"ur.*."il".#;;ttr.r.1ii, "tu*ism, 
amenaiarTateritoriului, g::p^111.: *fT*i- r v Pr'L'rw'rv ^;;;:'i;;:;;ik" s a" o" tirta, o ); ablinut - 0; Aviz

ti ecologie. Membri: 5 prezenli din 5 de pe list6: pentru - 5; contra- |

pozitiv.
- pe probleme de protecfie social6, invltdmdnt, sindtate public6, tineret, sport, culturd qi

turiim.Irffibttr 5 nry^ 
1r 

J- i i. p" lista: pentru - 3; contra- 0; ab{inut -0; Avizpozitiv'

Lu VOTAT: pentru - 15, contra- 0, ablinu! - 0'

Decizia a foSt aProbati

2. S-A EXAMINAT:
cu privire la acordarea premiului unic funclionarilor cu demnitatea publicd qi aleqilor

locali. :

Raportor : FrPlenco Alexandrat

A LUAT CUVANTUT,:

c ont abil- S ef primdria $tefan'Vo dd

Proiect de decizie supus votului consilierilor:
in corespunde rc cu art.2l din Legea rc.270 drn23 noiembrie 2018 privind sislemul unitar de salarizare

in sectorul bugetar; ' :

Regulamentului privind plata ajutorurui material, premiului anual qi suplimentelor la salariu qi a altor

phlt suplimentare persoanelor care defin functii de demnitate public6, funclionarilor publici qi

personalului care efectueazldeservirea tehnicd din cadrul primdriei oraqului $tefan Vod6, aprobat prin

decizia C onsiliului or6.qene sc ttr . 1 I 2 din 26'0 1.20 t 6 ;

I tn baza art.t4 alin.(3) qi arr.l9 alin.(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia

publicd locald,Consiliul origenesc $tefan Vodi DECIDE:

1. Se acord6 premiu unic func{ionarilor cu demnitatea publicd qi alesului local ln suma fix6, conform

anexei nr.l.
- dlui Cociu Vladislav, primar al oraqului;

- dlui Iuco Veaceslav, viceprimar al oraqului;

- dnei Luchian Olga, viceprimar al oraEului'

2. Contabilul-gef iprimdriei s6 efectueze calculele necesare conform legislatiei in vigoare.

3. Prezenta decizieintra in vigoare din momentul adopt5rii.

4. prezenta decizie poate fi contestata prin cgrerea prealabili la Consiliul ordqenesc $tefan vod6, in

termen de 30 zile de la dara comunicarii, potrivit Codului administrativ al Republicii Moldova

nr.116/2018. -
5. Prezenta decizie se aduce la cunoqtintd:

Oficiului teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;

Contabilului-qef al Primdriei; L i :

Persoanelor nominalizate; 
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Dna Ceapchi Olga, consilier:
- Lu0nd in considera{ie cd acest premiu unic se oferd doar pentru primar, nu 9i

consilibrilor, care tot sunt aleqi locali, trebuie de modificat denumirea subiectului in
,,Cu privire la acordarea premiului unic funclionarilor cu demnitatea publicd Si
alesului local". $i in general dacd meritd sd fie acordate aceste premii unice sau nu

?

Alli consilieri:
- Meritd sd fie acordate premii pentru aceste persoane, deoarece pe timp de pandemie

ei au fost pe prima linie qi au lucrat foarte mult. Au f[cut pentru oraq intr-o perioadd

foarte scurtb de timp lucruri care au schimbat infbfiqarea oraqului spre bine, qi

urmeazd sd mai fie fdcute multe lucruri asemindtoare.

Avizul comisiei consultative de specialitate :

- Pe probleme economie, buget, finanle, administrarea patrimoniului public, administralie
public6, cooperare internalionald qi transfrontalierd. Membri: 5 prezenli dinT de pe listd:

pentru - 5; contra- 0; abfinut - 0; Aviz pozitiv.
- Pe probleme de protecfie social6, inv6!6mdnt, sdn[tate public6, tineret,

turism. Membri: 3 prezen\idin 5 de pe list6: pentru - 3; contra- 0; ablinut -

AU VOTAT: pentru - 14, contra- 0, ablinu! - 1.

Decizia a fost aprobatl.

4. S-A EXAMINAT:
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construclia
cu centrul comercial pe str. Grigore Vieru.

Raportor: Luchianov Dumitru, urbanist, primdria $tefan Vodd

Proiect de decizie supus votului consilierilor:
Examenind cererea SRL,,Man Imobil Grup" nr.442 din 01.12.2020 cu privire la aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu privind constructia unui bloc locativ cu centrul comercial qi

documentele prezentate;

in conformitate cu Legea nr.3 din 06.02.2020 privind modificarea unor acte legislative la Legea

Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului 9i amenajdrii

teritoriului art.s alin (3) gi art.14 alin.(1);
in temeiul art.l4 alin.(2) lit.f) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia

publicd local6, Consiliul origenesc $tefan Vodi DECIDE:
1. Se aprobd Planul Urbanistic de Detaliu privind constructia unui bloc locativ cu 3(trei) nivele

cu centrul comercial la etajul l, parvenit de la SRL,,Man Imobil Grup", pe terenul aferent
. cu nr.cadastral 8501213 .l2I al fostei bdi ordqeneqti (cu demolarea clddirii existente) de pe

strada Grigore Vieru nr.11(planul se anexazd).

2. Se interzice elaborarea proiectului de execulie la obiectul nominalizat fard ca SRL,,Man
Imobil Grup" sd prezinte la primdrie studiul de fundamentare la construclia obiectului qi

cerificatul de urbanism pentru proiectare.

3. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcind dlui Dumitru Luchianov, specialist

in problemele urbanismului.
4. Pezenta decizie intrl in vigoare din momentul adoptdrii;

5. Prezentadecizie poate fi cotestatd prin cerere prealabild la Consiliul ordqenesc $tefan Vodd,

in ternen de 30 zile de la data comunicdrii, potrivit Codului administrative al Republicii

Moldova nr. 116/2018.



6. Prezenia decizie se comunicd:

Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;

arhitectului-gef al raionului; specialistului primdriei in urbanism;

solicitantului;
prin afigare publicului 9i pe pagina web al primdriei.

Dl Deriughin Iuri, consilier:
- Propun sd fie introdus pct.3 cu unnbtorul text: ,,Dupd prezentatea laprimdrie a studiului

de fundamentare la construclia obiectului qi cerificatul de urbanism pentru proiectare, sd

fie operate modificdrile qi completdrile neaesare in Regulamentul local de urbanism, vol.Il

a Planului Urbanistic General al oraqului $tefan Vod6."

in urma propunerii s-a hotdrdt sd fie adSugat pct.3 cu textul menfionat, qi urmitoarele

puncte sd meargd numeric consecutiv lui, astfel continutul deciziei este urmdtorul:

Examenind cererea SRL,,Man Imobit Grup" nr.442 din 01 .12.2020 cu privire la aprobarea

planului Urbanistic de Detaliu privind construc{ia unui bloc locativ cu centrul comercial gi

documentel e Brezentate ;

in conformitate cu Legea nr.3 din 06.02.2020 privind modificarea unor acte legislative la Legea

Republicii Moldova nr. 835-XIILdin 17 mai 1996 privind principiile urbanismului 9i amenajdrii

teritoriului art.5 alin (3) qi art.14 alin.(1);
in temeiul art.l4 alin.(2) lit.f) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia

publica local6, Consiliul origenesc $tefan Vodi DECIDE:
1. Se aprobd Planul Urbanistic de Detaliu privind construclia unui bloc locativ cu 3(trei) nivele

cu centrul comercial la eiajul 1, parvenit de la SRL,,Man Imobil Grup", pe terenul aferent

cu nr.cadastral 8501213.121al fostei bdi orlqeneqti (cu demolarea clddirii existente) de pe

strada Grigore Vieru nr.11(planul se anexazd).

2. Se interzice elaborarea proiectului de execufie la obiectul nominalizat fard ca SRL,,Man

Imobil G*p" sd prezinte la primdrie studiul de fundamentare la construclia obiectului qi

cerificaful de urbanism pentru proiectare.

3. Dupd prezentarga la primdrie a studiului de fundamentare la construclia obiectului qi

cerificatul de urbanism pentru proiectare, sd fie operate modificIrile qi completdrile

necesare in Regulamentul local de urbanism, vol.Il a Planului Urbanistic General al oraqului

$tefan Vod6.
4. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcind dlui Dumitru Luchianov, specialist

in problemele urbanismului.
5. Pezenta decizie intrd in vigoare din momentul adoptdrii;

6. Prczentadecizie poate fi cotestatd prin cerere prealabild la Consiliul ordqenesc $tefan Vodd,

in terne.O de 30 zile dela data comunicdrii, potrivit Codului administrative al Republicii

Moldova nr. 116/2018.

7. Prezenta decizie se comunicd:
Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;

arhitectului-qef al raionului ; specialistului primdriei in urbanism;

solicitantului;
prin afiqare publicului qi pe pagina web al primlriei.

Avizul comisiei consultative de specialitate:
Pe probleme funciare, constructii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospoddrie comunald qi

ecologie. Membri: 5 prezenli din 5 de pe list6: pentru - 5; contra- 0; ablinut -0; Avizpozrtiv.



ffiAU VOTAT: pentru - 15, contra - 0, abfinut - 0.

Decizia a foqJ aprobati.

5. S.A EXAMINAT:
Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publicd a or. $tefan Vod6, r-

Raportor: Solomiychii Tatiana, specialist reglementarea regimului funciar, primdria,

$tufrn Vold

Proiect de decizie supus votului consilierilor:
Examendnd materialele de delimitare a terenurilor proprietate publicd a ot. $tefan Vodd, r-l

$tefan Vod6, intocmite de c[tre Serviciul Cadastral Teritorial $tefan Vodd 9i intreprinderea de

Stat Institutul de Proiectdri pentru Organizarea teritoriului, inclusiv procesele-verbale a comisiei

de lucru de delimitare a terenurilor proprietate public6;

reeqind dinl Legea nr. 91-XU din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publicd qi

delimitarea lor; Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998; Hotdrirea de

Guvern nr.63 din 1L,02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a

bunurilor imobile proprietate publicd;

in temeiul art.14(2) lit.b),o) din Legea nr.436-XVI din28.l2.2006privind administratia publicd

locald, Consiliul oriqenesc $tefan Vodi DECIDE:

1. Se delimiteazdterenul proprietate publicd a or. $tefan Vodd, r-l $tefan Vodd cu suprafata de

0,6973 ha, categoria de destinalie terenurile din intravilanul localitdlii, numir cadastral

85012110114, modul de folosintd pentru construclie, domeniul privat, conform planului

geometric (se anexeaz6-anexanr.l) qi procesul-verbal din (anexa nr.2).

2. Se delimiteazl terenul proprietate publicd a or. $tefan Vodd, r-l $tefan Vodd cu suprafata de

l,l2g8 ha, categoria de destinalie terenurile din intravilanul localitdtii, numdr cadastral

85012160296, modul de folosintd pentru construclie, domeniul privat, conform planului

geometric (se anexeazd-anexa nr.3) gi procesul-verbal din ( anexanr. ).

3. Se delimiteazdterenul proprietate publicd a or. $tefan Vodd, r-1 $tefan Vodd cu suprafala de

1,3483 ha, categoria de destinatie terenurile din intravilanul localitdlii, numdr cadastral

85013040079, modul de folosinld agricol, domeniul privat, conform planului geometric (se

anexeazd- anexa nr.5) qi procesul-verbal din ( anexa nr.6).

4.Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dnei Tatiana Solomilchii,

specialistul primdriei p entru reglementarea proprietAtrii funciare.

5. Prezenta dgcizie intrd tn vigoare din momentul adoptdrii.

6. Prezenta decizie poate fi contestatd prin cerere prealabild la Consiliul ordgenesc $tefan Vod[,
in termen de 30 zile de la data comunicdrii, potrivit Codului administrativ al Republicii Moldova

nr.l l612018.

T.Prezenta decizie se comunicd:
Oficiului Teritorial Cdugeni a Cancelariei de Stat;

Serviciirlui Cadastral Teritorial $tefan Vodd;
specialistului primdriei pentru reglementarea proprietdlii funciare ;

solicitantului;
prin afiqare pe pagina web a prim[riei qi in RSAL.

Avizul comisi-ei consultative de specialitate:
Pe probleme funciare, construclii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospoddrie comunald qi

ecologie. Membri: 5 prezenli din 5 de pe list6: pentru - 5; contra- 0; abfinut - 0; Aviz pozitiv.
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AU VOTAT: pentru - 15, contra- 0, abJinu! - 0.

Decizia a fost aprobatl.

6. S.A EXAMINAT:
Cu privire la aprobarea bilanfului funciar pentru anul2020.

Raportor: Solomilchii Tatiana, specialist reglementarea

$tufm Vodd

regimului funciar, primdria

Proiect de decizie supus votului consilierilor:
in baza Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr.24 din 11.01.1995 pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la continutul documentaliei cadastrului funciar general, cu modificdrile

qi completdrile ulterioare;
in temeiul art.14 alin.(2) lit.b) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.122006

privind administralia publicIlocald, Consiliul origenesc $tefan VodI DECIDE:
1. Se aprobd bilantul funciar pe or.$tefan Vodd pentru anul2020 conform urmdtoarelor categorii

de terenuri:
1 .1 . Terenurile cu destinalie agricold - 15 I 8,2 ha, din care: arabil l4lg,9l ha; vii 9i livezi -

81,44 ha; grddini - 82,03 ha; construclii private -7 ,25 ha; constructii de interes privat - 4,ll ha.

1.2. Terenurile oraqului destinate caselor de locuit, clddirilor de menire social-culturale, altor

construclii qi amenajdri a unitdlii publice -248,48 ha, inclusiv:

a) terenurile proprietate publicd a statului - 4,45 ha;,

b) terenurile proprietate publicd a unitdtii administrativ teritoriale - 137 ,6I ha;

c) terenurile aflate in proprietate privatd - 106,42ha.

1.3. Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicatiilor gi cu alte destinalii speciale

-86,32 ha, inclusiv:
a) terenlrile proprietate publicd a statului -24,67 ha;,

b) terenurile proprietate publicd a unitdlii administrativ teritoriale - 22,35 hal,

c) terenurile aflate in proprietate privatd - 39,3 ha.
1.4. Spalii verui- 47,43 ha.
1.5. Terenurile fondului silvic 63,67 ha, inclusiv: terenurile proprietate publici a unitalii

administrativ teritoriale - 63,67 ha.
1.6. Terenurile fondului apelor - 87,83 ha, inclusiv: terenurile proprietate publicd a statului -

75,24 ha; terenurile proprietate publicd a unitdtii administrativ teritoriale - 12,59 ha.

1.7. Terenurile fondului de rezervd - 225 ha.
2. Se aprobd suprafa{a totald a terenurilor p9 primdria $tefan Vod6: 2276,63 ha.

3.Prezenta decizie intrd in vigoare din momentul adoptdrii.
4.Prezenta depizie poate fi contestatd prin cerere prealabild la Consiliul ordqenesc $tefan Vod6,

in termen de 30 zile dela data comunicdrii, potrivit Codului administrativ al Republicii
Moldova nr.11612018.
5. Prezenta decizie se comunicd:

Oficiul Teritorial Cduqeni a Cancelariei de Stat;

serviciului relatii funciare gi cadastru a Consiliului raional;

specialistului primdriei pentru relementarea proprietd{ii funciare;

solicitanlilor.
prin afiqare pe pagina web a primdriei qi in RSAL.



Avizul comisiei consultative de specialitate :

Pe probleme funciare, construcfii, urbanism, amenajarca teritoriului, gospoddrie

ecologie. Membri: 5 prezenli din 5 de pe list6: pentru - 5; contra- 0; ablinut - 0; Av

AU VOTAT: pentru - 15, contra- 0, ablinu! - 0.

Decizia a fost aprobati.

7. S-A EXAMINAT:

comunald qi

3.
4.

ffi*h
Cu privire la aprobarea statului de personal cu schema de salarizare al ft
intreprinderii Municipale ,,Direcfia de Produc{ie Ap6-Carral" din or. $tefan V
anul 202I.

Raportor: Reprezentant de la intreprinderea Municipald ,,Direclia de produclie Apd'
Canal" 

_

Proiect de decizie supus votului consilierilor:
inbazaart. 14 alin. (i),lit. l) din Legea nr. 436-XVI din28.t2.2006 privind administratia public[

local6, Consiliul orlgenesc $tefan VodI DECIDE:

l. l.Se aprop6 statul de personal cu schema de salarizare al personalului intreprinderii

Municipale ,,Direclia de Produclie ,,Ap6-Canal" din'or. $tefan Vodd pentru anul 2021,

conform anexei.
2. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune pe sarcina dlui Iurie Nicolenco, director

al intreprindeiii Municipale ,,Direclia de Productie ,,Apd-Canal" din or.$tefan Vod6" qi dlui

Vladislav Cociu, primar al or. $tefan Vodd.
Prczentadecizie intrd in vigoare din momentul adoptdrii.
Prezenta decizie poate fi contestatd prin cerere prealabilIla Consiliul ord;enesc $tefan Vodd,

in termen de 30 zile de Ia data comunicdrii, potrivit Codului administrativ al Republicii

Moldova m.ll6l20l8.
5. Prczenta decizie se aduce la cunogtinJd:

Oficiului teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;

tntreprinderii Municipale ,,DP ,,Ap6-Canal" din or.$tefan Vod6";
persoanelor nominalizate;
publicului prin afigare qi pe pagina web a primdriei.

Avizul comisiei consultative de specialitate:
- Pe probleme economie, buget, finanle, administrarea patrimoniului public, administralie

public6, cooperaxe internalionald qi transfrontalierd. Membri: 5 prezen[i din7 de pe listd:

pentru - 2; corrtra- 0; ablinut -3; Aviz negativ.

AU VOTAT: pentru - Iz,contra- 0, ablinu! - 3.

Decizia a fost aprobati. .

8. S.A EXAMINAT:
Cu privire la aprobarea bugetului ordgenesc pentru anul202t in lectura a doua.

Raportor: Frolenco Alexandra, contabil- Sef primdria $tefan Vodd

Ciobanu Tatiana, preceptorfiscal primdria $tefqn Vodd

Proiect de decizie supus votului consilierilor:
in conformitate cu pievederile afi.24, art, 47 pnct.2), art. 55 din Legea finanfelor publice qi responsabilit{ii

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art.2l alin. (2)-(a) din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanJele

publice locale, arf.47 gi 48 din Legea ff. 419-XVI din22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanfiile
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de stat gi recreditarea de stat, a Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea in aplicare a

Codul fiscal; art. 288 - 298 din Cod nr. 93-XV din 01.04.2004 - Titlul VII ,,Taxele locale" al

I 163-XII din24.04.I997, art. I77 dinl,egea nr.23l din23.09.2010 cu privire la comerful interior,

in vedere recomandlrile Setului metodologic privind elaborare4 aprobarea 9i modificarea

Ordinul Ministerului Finanfelor nr. 209 din 24.12.2015, qi circulara Ministerului Finanfelor

25.09.2020;
in baza art. 14 aln. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVl din 28.12.2006 privind administraJia

Consiliul oriqenesc $tefan Vodi DECIDE:

1. Se aprobd bugetul oragului $tefan VodE pentru arnl/r 2021 la venituri in

Iei qi la cheltuieli in sumd de 25145.5 mii lei.

sum6 de 25145

1.1 sinteza indicatorilor principali ai bugetului oragului $tefan Vodd pentru anul 2021'-

venituri, cheltuieli, soldul bugetului Ei sursele de finanlare ale bugetului se prezintd in anexa nr.

1;

!.2 sintezaveniturilor bugetului oragului $tefan Vodd pentru anul202l se prezintd in anexa

*''tr.3 
datele-iniliale privind bugetul ora;ului $tefan Vodd pentru anul202lse prezinta in anexa

nr.3;
1.4 resursele qi cheltuielile bugetului oragului $tefan Vodd pentru anul 2021 conform

clasificaliei funclionale gi pe programe se prezintd in anexa m.4;
1.5 tipurile gi cotele impozitelor. gi taxelor locale ce vor fi incasate in bugetul oraqului $tefan

Vodd pentru anul2021 se prezintd in anexele nr. 5 - 5.1;

1.6 nomertclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra platd de cdtre institutiile publice

finan{ate din bugetul oraqului $tefan VodS pentru anul202l se prezintl in anexele nr. 6-6.1;

1.7 sintezaveniturilor colectate de c6fre instituliile bugetare finanlate din bugetul oraqului

$tefan Vodd pentru anul202I se prezintd in anexa nt,7;
1.8 efectivul-limitd al statelor de personal din instituliile finan{ate de la bugetul oraqului

$tefan Vodd pentru anul202l se prezintd in anexa nr. 8, 9;

1.9 cuantumul fondului de rczewd al autoritd{ilor administraliei publice ale oraqului $tefan

Vodd in sumd de 250,0 mii lei.
2. Achitarea datoriilor creditoare, inregistrate la 0l ianuane 2021 ale institutiilor finanlate din

bugetul oraqului $tefan Vodd, se va efectua din aloca{iile bugetare aprobate pentru anul202l.
3. Primarul, in comun cu conducdtorii instituliilor bugetare, va asigura respectarea urmdtoarelor

prevederi:
3.1 dezagregarea in termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora in sistemul

informa{ional de management financiar;
3 .2 le galitatea utilizlrii al o catiilor bugetare q i resp ectarea I imitelor aprob ate ;

3.3 utilizarea conform destina{iei a transferurilor cu destinatie speciald, alocate de la bugetul

de stat;

3.4 rcportarea in termenii stabilili a performanlelor realizate, conform competenlei.

4. Se autorizeazd,dl Cociu Vladislav, Primar al oraqului $tefan Vod6, cu rolul de administrator de

buget, cu urmdtoarele comPonenfe:

4.1 Contabilul-qef va analiza sistematic executarea bugetului local qi va inainta, in caz de

necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare qi menlinerea

echilibrului bugetar;
4.2 Secretarul Consiliului ordqenesc va asigura aducerea la cunoqtinla publicd, prin afiqare in

locuri publice, aprezentei deciziei Ei anexelor aferente in termen de 10 zile de la semnare.

5. Controlul asupra executdrii prerrederilor prezentei deciziei se pune in sarcina Primarului

oragului dlui Cociu Vladislav qi contabilului-qef al primlriei dnei Frolenco Alexandra.

6.Prczenta decizie intrd in vigoare \a data de 01 ianuarie 2021.
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T.prczentadecizie poate fi contestatd prin cererea prealabild la Consiliul ordqenesc $tefan Vod6,

in termen de 30 zile de la datacomunicdrii, potrivit Codului administrativ al Republicii Moldova

nr.11612018.

8. Prezenta dacizie se aduce la cunoqtinjd:

Oficiului teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;

Direcliei finanle a Consiliului raional $tefan Vod[:
Direc{iei deservire fiscald $tefan Vod6;

contabilitilii centralizate a primdriei;

prin afigare in locurile publice 9i pe pagina web a primiriei.

1. Cu privire la amendamentele propuse de Dl Lebedev Artur:
Pro - 6, Contra- 0, Abtinut - 9.

2. Mdrirea taxei a fieroaselor/metal feros:

2.1Dela 2500 lei la 5500 lei
Pro - 3, Contra- 0, Ab{inut - 12.

2.2De la 2500 lei la 10 000lei
Pro - 10, Contra- 0, Abtinut - 4. ,,

S-a aprobat taxa de 10 000 lei la metal ferqs., :.

Avizul comisibi consultative de specialitate:
- pe probleme economie, buget, finanle, administrarea patrimoniului public, administralie

public6, cooperare internalionald qi transfrontalierd. Membri: 5 prezenli dinT de pe listd:

pentru - 5; contra- 0; ablinut -0; Avizpozitiv.

AU VOTAT:pentru - 13, contra- 0, ab!inu1- 2.

Decizia a fost aprobati integral cu modificirile parvenite.

Toate intrebdrile de pe ordinea de zi au fost precdutate.

$edinla a fost declaratd inchis6.

DIVERSE

A LUAT CUVANIUT-,:
l. Dl Cociu Vladislav, primar, a mullumit consilierilor pentru lucru efectuat timp de un an qi pentru

conlucrarea fructuoaiA itt contiliu care a fpst pentru binele oraEului Ei cetdfenilor.

2.DlColiban Igor,IP $tefan Vod6.
- A'adus la cunoStinld ci,onsilierilor Raportal pi situa{ia criminogenl qi a ordinii publice pentru

anul2020 in or. $tefan Vod[.
- A rugat sd fie"informali prin intermediul consilierilor, mass-media Si relelelor de socializare cdt

mai mulsi cetdleni cu privire la escrocheriile Jdcute de rdu-/dcdtori tn domeniul furturilor
cardurilor Si datelor personale a cardurilor bancare personale'

- Ordinea publicd este menlinutd de inspectoratul de polilie la nivel Si pltngeri nu au de la cetdleni.

- Sarcina de bazd pe cere o au este descoperirea infracliunilor din teritoriu.

Dl Cociu Vladislav, primarul oragului $tefan Vodd.
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- SdJie mai des patrulat orasul Si identiJicarea unei masini de polilie pentru securizarea

bunurilor mobiliare de pe alee, parcuri Si curlile blocurilor orasului.

3. Dl Ciobanu Alexandru, fiul antreprenoarei,,MediatorAgro":

- a dat citire scrisorii cu scuzele cuvenite cdtre consilieri, Si a rugdminlii cu privire la

cererea parveinitd pentru permisiunea amplasdrii unei parcdri rezervate pentru agenlii

economici care activeazd acolo.

Dl Orlov Nicolae, consilier:

,, - primirea scuzelor qi returnarea bancnotei.

4. Dl Luchianov Dumitru, urbanistul primariei $tefan vodS:

- a datexplicalii cu privire la situalia creatdin urma publicdrii articolului din ziarul,,Prier-

info,' qi adev6ru1 real care este la moment, Nimeni nu i-a permiq dlui menlionat sd facd

bareva schimb6ri qi c6 chiar este dat un rdspuns in'privinfa d1.!e cd qunt necesare semndturile

loc6tarilor autentificate la notar, pentru a face schimbdri planimetrice atdtin apartament cat

gi inafara lui. Astfel Primdria qi lucrdtorii ei nu au legdturi cu domnulin cauz6.

5. Dna Ceapchi Olga, consilier:
- trebuie de hot6r6t intrebarea cu privire la gheretele cu flori, gi anume a doamnei care vinde

alimente in interiorul gherei. Aceste gherete sunt destinate exclusiv pentru vinderea florilor,

iar dreptul qi pe.rmisiunea vinderii alimentelor nu au fost solicitate, astfel ea vinde ilegal qi

trebuie sanclionat6 qi amendatd, dacddupd notificarea despre acest fapt nu se va conforma

cerinlelor puse de Primdrie.

n/"u{/

EiL

Nicolae Orlov

Anastasia Sirbu

s:k"q'r,hr - **- \t"{
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