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PROCESUL VERBAL NR.4

AL AUDIERILOR

PUBLICE

din 07 septembrie 2021

s.Dub6sarii Vechi

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL CRIULENI
Prim6ria Dub6sarii Vechi
PROCESUL VERBAL NR.4
A1 audierilor publice din 07 septembrie 2021

Locul desfEqur[rii

:

Sala de gedinfe prim[ria Dubisarii Vechi
Prezenfi 18 persoane (lista se anexeaz6)*

al satului :
Mulfumeqte pentru faptul cE cei prezen{i au g6sit timp pentru a participa la
audierile publice.

Casian Vitalie .primar

Informeazd la ordinea de zi pentru audierea publicd sunt puse la discutue 7
chestiuni dupd cum vrmeaz6,:
l. ,, Cu privire la aprobarea raportului privind execulia bugetului pentru
6luni a anului 2021",
Raportor, dna Natalia Mafteuta, contabil Sef,
2. ,,Cu privire la efectuarea unor modificdriin bugetul local pentru anuI2021".
Raportor, dna Natalia Mafteula, contabil qef ,
3. ,,Cu privire la schimbarea domeniului terenulai,
Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar
4. ,,Cu privire la examinarea solicitdrii parvenitd din partea CSP Chisindu Ei a unui grup
de locuitori a satului, (Anexe)
Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciax
!, ,rCu privire la examinarea cererii ,,SRL Premium Volt ' ( se anexeazd)
Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar
Avrz Comisia consult. ,,agricult-construclii, proteclia mediului, amenaj. Terit
6. ,rCu privire la exarninarea cererii ,, CC Nivali Prod ,,SRL,, ( se anexeazd.)
Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar
/, ,,Cu privire al examinarea cererii dl. Nicolaev Gheorghi " ( se anexeazi)
Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar

S-a examinat :
L u Cu privire la aprobarea raportalui privind execafia bugetului pentru 6 luni anului

2021",
Au luat cuv0ntul :
dna Natalia Mafteuta, contabil qef aduce Ia cunoqtinJd cE in conformitate cu art.14 din
Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006,,Privind administratia publicd locald" , in conformitate
cu art.24, art. 47 si an. 55 din Legea finantelor publice lindnd cont de prevederile afi.20 din
Legea nr.397-XY din 16 octombrie 2003, Legea finanfelor publice qi responsabilitafllor
bugetar fiscale l8ll20l4, art.l4 alin.(2), lit.n), da citire _raportului privind executia
bugetului pentru 6 luni anului 2l2l",conform anexei
Se propune
Se aprobd execulia bugetului local pentr 6 luni anul 2021 la partea de :
venituri in sumd de 6087125,80 lei qi la partea de
cheltuieli in sum6 de 5983529,86 lei.

intreblri diverse din partea cetifenilor
au parvenit .

pe marginea proiectului

sau alte propuneri n-

S-a

L

examin at

:

ptivire la efectuarea anor moilificdriitn bugetul localpentru ana|2021",

"Cu
Au luat cuvAntul

:

dna Natalia Mafteula, contabil gef,propune in conformitate cv art.l (2 ), lit.n din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind Administratia
PublicS Locald, conform afi.ll lin(l ) lit.(c) Si art. 24 din Legea privind Finanfele
Publice Locale nr. 397-XV din 16 ctombrie 2003 ,cu complectdrile qi modificdrile
ulterioare,
2.1 Se modifica bugetul local pentru anul2l2lprin majorarea la partea de :
venituri cu 53 mii lei:
- 47 mii lei, Venituri din "Arenda terenurilor cu destinatie agricola"- SRL Premium Volt;
- 4,2 mii lei, Venituri din ,, Arenda trenurilor cu alta destinatie decit cea agricola".
- 1,8 mii lei, la capitolul ,,Alte Venituri incasate in bugetul local"
cheltuieli cu 53 mii lei, la Aparatul primiriei programul ,,7502 - Dezvoltarea gospodariei de
locuinte si serviciilor comunale" cod eco 222190 pentru alte servicii comunale ,
2.2 Se micsoreaza cu 100 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la Aparatul
primlriei, programul ,,0301- Exercitarea guvernari'', cod eco 3lll20 - reparatii capitale a

cladirilor,
se majoreaza cu 100 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,6402-Dewoltarea
drumurilor" cod eco 312120 - reparatii capital a constructiilor special.
2.3 Se micqoreaza cu 100 000 lei, volumul bugetului local pentru anul2021, de la Aparatul
primariei, programul ,,0301-Exercitarea guvernari" cod eco 3111,20 reparatii capitale a
cladirilor,
se majoreaza cu 100 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,7502-Dezvoltarea
gospodariei de locuinte si servicii comunale" cod eco 312120 - reparatii capital a
constructiilor speciale .
2.4 Se micsoreaza cu 50 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la,,Aparatul
primariei"l, programul ,,0301-Exercitarea guvemari" cod eco 3lll20 pentru reparatii
capitale a cladirilor,
directionind suma in catza pentru cheltuieli de personal (cod Eco 2ll 180- remunerarea
muncii angajatilor conform statelor) pina Ia finele anului 2021, in legatura cu insuficienta
mij loacelor fi nanciare.
2.5 Se micsoreaza cu 50 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la Aparatul
primariei, programul ,,0301-Exercitarea guvernari" cod eco 3lll20 pentru reparatii capitale
a cladirilor,
- se majoareza ar20 000 lei volumul Bugetului local la programul ,, 8502 - Dezvoltarea
Culturii ,,( ood Eao 211180- remunerarea muncii angajatilor oonform statolor) pina la finele
anului 2021, in legatura cu insuficienta mijloacelor financiare
- se majoareza ct 30 000 volumul Bugetului local la,,programul 8502 - Dezvoltarea
Culturii ,,( cod Eco 337- 337110 - Procurarea materialelor de constructie)
2.6 Se micsoreaza cu 200 000 lei, volumul bugetului local pentru am:J202t de la Aparatul
primariei, programul ,,7505- Iluminarea stradala" cod eco 313120 - Reparatii capitale ale
instalatiilor de transmisie,
- se majoareza cu 200 000 volumul Bugetului local laprogramul ,,7502 - Dezvoltarea
gospodariei de locuinte si serviciilor comunale" cod eco 222190 pentru alte servicii
comunale.
2.7 Se micsoreaza cu 230 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la Aparatul
primariei, programul" 8602- Sport" cod eco 3t2t20 - Reparatii capitale ale constructiilor

speciale,

majoareza cu 230 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,7502 - Dezvoltarea
gospodariei de locuinte si serviciilor comunale" cod eco222190 pentru alte servicii comunale
se

2.8. Se alocd suma de:
a) 1 000 lei - pentru familia Leahu Ion qi Valentina (conform cererii, inundatia gospoddriei
in urma ploii abundente din 06.08.2021anexi proces verbal, foto)
b) 5 525 lei - pentru Railean Lucia, participare la Campionatul Sud-Est European la
orientare sportivi din oraqul Yagreb, Croalia in perioada 23-29 a.ugwt202l
c) 5 000 lei, de la programul ( PlP1) Protectie sociala a unor categorii de cetateni, cod Eco
272600 ( ajutoare banesti) - Bostan Ilie (trauml in cadrul particip[rii la campionatul raional
de fotbal pentru echipa Haiduc din Dubdsarii Vechi)
d) 5 000 lei, de la programul (9019- Protectie sociala a unor categorii de cetateni, cod eco 272600 (ajutoare banesti)) - pentru 10 cupluri x 500 lei, care au implinit 50,60,70 de ani de
Cdsdtorie.
e) 50 000 lei, de la programul 8806-Invatamint Liceal,cod Eco 293111 - Transferuri curente
acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul I
in cadrul unei unitati administrativ - pentru alimentatia copilor din familii social wlnerabile,
in baza Demersului direcliei Liceului teoretic qi Procesului verbal al comisiei
multidisciplinare
0 33 000 lei - pentru procurarea 25 bdnci qi scaune la institutia $coala primara ,,H.Corbu
din teritoriu (inbaza demersului inaintat
4. Se acceptd qi se i-a la evidenla contabild donalia primitl de la AO ,Iedera -Dub[sarii
Vechi,,la cod.eco316130(intr6rigratuitede unelte sculeinventarde producereqi
gospodIresc ) 33 buc tomberoane, urne ln suma de 42000.
5. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeqte contabilul qef a primlriei
6. Primarul satului sI asigure controlul executarii prezentei decizii.
pe marginea proiectului sau alte propuneri
parvenit
n-au
.
S-a examin at :
3-,,Cu privire la schimbarea domeniului terenului"
Au luat cuvlntul :
Alexei Cuciuc, specialist funciar,in conformitate cu art.14 alin. (2) al Legii privind
,,Administratia publicd local6" nr. 436-XVI din28.t2,2006, conform Hotlrdri Guvernului
nr.1170 din25.10.2016 Legii 23912008,,Privind transparentainprocesului decizional o',
Legii 100 120 1 T,,propune :
Schimbarea domeniul terenului cu nr.cad.3 t3311902t9 cu 5-6,45 ha din ,,public,, in
.privat".
Intrebiri diverse din partea ceti{enilor pe marginea proiectului sau alte propuneri
n-au parvenit .
S-a examin at :
L.rrCu privire la examinarea solicitdrii parvenite din partea CSP Chisinda qi a unui grup
de locuitori a satului ,rprivind permiterea astupdrii uneifdntfrni publice, care prezintd
pericol,,
Aa luat cuvAntul
Alexei Cuciuc, specialist funciar,in conformitate cu art.14 al Legii privind ,,Administratia
publicl locali" nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu prevederile Legii 23912008,,Privind
transparenta in procesului decizional ", Legii 10012017,, Privind actele normative", inbaza
solicitirii parvenite din partea CSP, a cererii depuse de un grup de locuitori a satului

intreblri diverse din partea cetifenilor

Dubisarii Vechi, inbazarezultatelor inspect6rii f6ntdnii publice adiacente gospodlriei

fam.Scobioal6, unde s-a constatat c6, fbntdnaprezintdpericol este in stare avariat6 nu este
funclionalE de mai mulli ani ,

pronune
Se permite efectuarea lucrdrilor de astupare a fbntdnii publice adiacente gospoddriei fam.

Se

Scobioal6.

intrebflri diverse din partea ceti{enilor pe marginea proiectului sau alte propuneri
n-au parvenit .
S-a

examin at

:

!,,Cuprivire la examinarea cererii ,,SRL PremiumVoh ,,
Au luat cuvfintul
Alexei Cuciuc, specialist funciar lnbaza cererii depuse de SRl,,Premium Volt,,,
in conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii privind ,,Administratia publicl 1oca16" nr. 436XVI din 28.12.2006, conform Hotdr6ri Guvernului nr.1170 din25.10.2016 cap.III secliunea 1
pttnct,26, sect.3 punct.34, cu prevederile Legii 23912008,,Privind transparenJa in procesului
decizional ", Legii l00l20l7,, Privind actele normative",
Propune:
1.. Se permite schimbarea modului de folosintl a terenului cu nr.cad.3 1331 t902t9 cu 5-6,45
ha amplasat in extravelanul satului, din mod de folosinfd,,agricol" in mod de folosinfd
.neproductiv".
Intrebiri diverse din partea ceti{enilor pe marginea proiectului

n-au parvenit
S-a

sau alte propuneri

.

examin at

:

privire la examinarea cererii ,rCC Nivali Prod" SRL
$
Au luat cuvAntul : Alexei Cuciuc, specialist funciar, propune inbaza cererii depuse
rrCu

de CC
Nivali Prod, qi ln conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii privind ,,Administratia publicS
local6" nr. 436-XVl din28.12.2006, conform Hotdrdri Guvernului nr.1170 din25.10.2016
cap.III secfiunea 1 punct26, sectt.3 punct.34, cu prevederile Legii 23912008,,Privind
transparenla in procesului deciziorLal",Legii 10012017,, Privind actele normative",

proDune :
1.Se permite schimbarea modului de folosintS, din ,,agricol" in ,,construc[ii"o aterenurilor cu
sudprafata de 160 m.p. din terenul cu nr.cad.3 t33119207, dupd cum unneazd conform
schemei de amplasare prezentate:
- 64 m.p. depozit destinat pentru p6strarea produselor agricole
- 96 m.p.-frigider destinat pentru p6strarea produselor agricole, atelier de reparatie a tehnicii.
Intrebiri diverse din partea cetifenilor pe marginea proiectului sau alte propuneri

n-au parvenit .
S-a examinat:
!. ,,Cu privire la examinarea cererii dl, Nicolaev Gheorghi,
Au luat cuvilfiul
Alexei Cuciuc, specialist funciar, itbaza cererii depuse,

in conformitate cu afi. 14 alin. (2) al Legii privind ,,Administrafia public6 loca16" nr. 436-XVI
din28.12.2006 , art. 10 alin. (10) a Legii privind pretrul normativ qi modul de vinzare cumpdrare a pdmintului nr. 1308 - XIII din25.07.1997 Si a Regulamentului privind licitaliile
cu strigare qi cu reducere aprobat prin Hotdr6rea Guvernului Republicii Moldova nr, 136 din
t0.02.2009,
Se propune :

1. Se expune la licitalie arenda terenului agricol cu 5-0,4118 ha nr.cad.3133 t04062 situat in
extravelanul satului domeniul public. Preful normativ 5% -1086,00 lei.
Prelul de expunere 1500 lei, termenul de arend[ 10 ani.

intrebf,ri diverse din partea cetlfenilor pe marginea proiectului sau alte propuneri
n-au parvenit .
Primar

Casian Yitalie

Secretarul CL

Barburas Elena

