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Primarul
şi consilierii locali
sub lupă
S-au mai scurs 4 ani.
Patru ani – atât durează
un mandat (de primar/
consilier/preşedinte/deputat) în ţara noastră.
S-au dus ca vântul… Ce-i
drept, a fost un vânt uşurel, nu într-atât de puternic încât să urnească
carul din loc… doar atât
cât să stârnească praful... Dar, trecând peste
această alegorie ironică,
constatăm că vin alegerile şi trebuie să alegem un
nou primar şi consiliu al
satului Coloniţa.
Alegerile generale locale vor avea loc pe 5 iunie
2011. Concomitent, se vor
desfăşura alegerile primarului general al municipiului Chişinău.
Prin sat au început să
circule zvonuri şi promisiuni, încă înainte de a fi
înregistraţi
concurenţii
electorali. Pe stâlpi apar
afişe cu „portrete” ce ne
zâmbesc binevoitor, pe
ici pe acolo se cârpeşte
un drum, iar în curând se
va da startul concertelor

- pentru a ne „mângâia”
auzul cu melodii ale interpreţilor autohtoni şi
„balade” ale candidaţilor
electorali…
E un tablou cunoscut…
Vin alegerile.
Înainte de a alege un nou
consiliu şi un nou primar,
trebuie să analizăm activitatea autorităţilor publice
locale. Şi cum până acum
nu am avut parte de nici o
adunare generală a satului,

analizăm situaţia din ceea
ce vedem, zi de zi.
Dar, cum fiecare Consiliu este obligat să prezinte
la sfârşitul mandatului de
4 ani un raport de activitate, un grup de tineri au
venit cu iniţiativa să ceară
primarului şi consilierilor
să-şi expună realizările în
public. Astfel, s-a decis ca
pe data de 8 mai va avea
loc Adunarea Generală a
satului Coloniţa, unde vor

fi discutate şi analizate de
ce s-au făcut şi de ce nu
s-au făcut unele acţiuni,
dacă a fost îndeplinit planul propus şi promisiunile
făcute. La Adunare sunt
invitaţi toţi locuitorii satului Coloniţa, indiferent
de vârstă sau apartenenţă
politică. Este dreptul nostru să aflăm răspunsul la
întrebările care ne interesează; este obligaţia lor să
ne ofere un răspuns.

Adunarea satului Coloniţa
Locuitorii satului Coloniţa sunt invitaţi duminică, 8
mai 2011, la ora 12.00, la Adunarea satului Coloniţa,
unde primarul Gheorghe Calancea şi consilierii locali
vor prezenta RAPORTULUI DE ACTIVITATE pe perioada
mandatului de 4 ani (2007-2011). Adunarea va avea loc
în incinta Casei de Cultură din satul Coloniţa (str. Ştefan
cel Mare 35).
Este dreptul nostru să aflăm răspunsul la întrebările
care ne interesează!

Vino în fiecare zi
pe site-ul satului tău,
comentează, spune-ţi părerea,
implică-te.

http://www.colonita.md
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Problema
grădiniţei nr.24
în discuţie
la Consiliu
sătesc Coloniţa
La data de 25 martie 2010,
în cadrul Şedinţei extraordinare a Consiliului sătesc Coloniţa, Chetrean Peneghia, directoarea Grădiniţei de copii nr.
24 din s. Coloniţa, a prezentat
Darea de seamă despre activitatea instituţiei pe parcursul
anului 2010.
În discursul acesteia au
fost incluse informaţii despre
obiectivele şi principiile după
care se conduce instituţia,
date despre sănătatea copiilor, despre banii investiţi de
primărie şi părinţi şi altele.
După ce a fost prezentată darea de seamă, consilierii locali
i-au pus mai multe întrebări
directoarei Chetrean Peneghia. În sală au fost prezenţi şi
părinţi ai copiilor care au avut
şi ei mai multe întrebări şi reproşuri. Una dintre problemele importante ale satului Coloniţa, legat de copii, este lipsa
locurilor în grădiniţa. Consilierul Vasile Moraru a propus
ca Primăria şi Consiliul sătesc
să meargă cu un demers la
Consiliul Municipal Chişinău
pentru solicitare de fonduri
pentru construcţia unei noi
grădiniţe în satul Coloniţa. Vizualizaţi materiale video complete pe site-ul www.colonita.
md. Tot pe site, puteţi vizualiza şi descărca integral Darea
de seamă despre activitatea
instituţiei pe parcursul anului
2009-2010.

Când putem construi
pe „lotul de lângă casă”?

În urma modificării unui
articol din lege (legea nr.
614 pentru modificarea
articolului 39 din Codul
funciar, nr. 209, 16 iulie
2010), s-a decis că loturile
de pe lângă casă (sotele) se
consideră terenuri destinate construcţiilor şi pot fi
utilizate pentru construcţii
locative, după includerea
terenurilor în Planul Urbanistic al localităţii.
În luna decembrie, în cadrul
şedinţei consiliului s-a creat o
comisie specială, formată din:

primarul Gh. Calancea, Zinaida Ghimp – inginer cadastral,
consilierii Umaneţ Chiril şi
Ghimp Ion şi un arhitect. Ei urmau să analizeze terenurile şi
să ia o decizie privind includerea acestora în planul urbanistic general al localităţii.
„Problema locurilor de casă
este una stringentă pentru satul Coloniţa, iar o asemenea
modificare ar rezolva situaţia,
cât de cât. Ne-am bucurat când
am aflat despre această modificare, dar vedem că nu se face
nimic în acest sens, iar timpul
trece… Vrem să ştim când
vom putea construi pe aceste
loturi?” spune un sătean.

Găzduieşte un voluntar american în familia ta
Primăria Coloniţa face apel
către locatarii satului pentru
a găzdui voluntari ai Corpului
Păcii, pe perioada lunilor de
vară.
Scopul aflării voluntarilor
într-o familie moldovenească
este de a cunoaşte cât mai
multe despre istoria, cultura şi
modul de trai al moldovenilor,
a învăţa limba româna cât mai
rapid posibil pentru a se integra mai uşor în comunitate.
Din partea familiei gazdă
se cere doar bunăvoinţa de
a primi voluntarul ca pe un

membru al familiei sale: a împărtăşi căminul cu el, a-i vorbi
despre viaţa, istoria, obiceiurile şi tradiţiile moldoveneşti şi
a afla de la el cât mai multe
despre SUA, a-l ajuta să se
adapteze la stilul de viaţă al
moldovenilor.
În acest scop familia gazdă
oferă voluntarului o cameră
bine luminată, cu uşi şi ferestre funcţionale, un pat, o masă,
scaune, un dulap de haine, telefon, acces la bucătărie, frigider
şi baie, acces la o sursă de apă
potabilă (robinet, fântână).

Familia NU este obligată să
ofere cameră cu aer condiţionat; televizor; computer sau
conectare la Internet; maşină
de spălat automată.
Pentru cazarea voluntarului în familie, pentru recunoştinţă şi realizarea tuturor celor
menţionate anterior, familia
gazdă este remunerată de către Corpul Păcii în baza unui
acord stabilit între părţi.
Pentru detalii şi înscriere
în program: Claudia Oleacu,
secretar consiliu sătesc, tel.:
57-92-40

În cadrul şedinţei din 14
aprilie, Zinaida Ghimp, inginercadastral Coloniţa, a comunicat: „Comisia a decis să fie incluse în Planul Urbanistic toate
sectoarele de terenuri, indiferent de amplasare, deoarece
toate fac parte din categoria
terenurilor adiacente satului.
Rămâne ca Agenţia Relaţii funciare şi Cadastru Arhitectură şi
Urbanism să stabilească dacă
va fi posibilă efectuarea lucrărilor date sau nu. Sunt mici
parcele care se află sub semnul
întrebării, din cauza amplasării
şi a pericolului de alunecari de
teren, însă nu noi vom lua decizia în acest caz”.
După mai bine de 4 luni, s-a
luat decizia necesară pentru a
iniţia proiectul dat. Urmează
ca instituţiile specializate de
proiectare şi urbanism din Chişinău să dea acordul, să includă
terenurile în Planul Urbanistic
al localităţii, după care se va
decide cum vor fi repartizate
aceste terenuri pentru construcţii. Anterior s-a afirmat
că proprietar al terenului va
rămâne aceeaşi persoană care
deţine titlul de proprietate asupra terenului respectiv. Dacă
vor fi impuse unele condiţii, de
către Consiliul local, urmează
să aflăm după includerea terenurilor aferente satului în Planul Urbanistic General.

Pericol
de tuberculoză
Centrul de Sănătate Coloniţa atenţionează că în sat s-au
înregistrat mai multe cazuri de
tuberculoză activă. Pentru a depista la timp boala şi a contracara raspândirea acesteia, s-a decis
ca investigaţia fluorografică să
fie obligatorie. În acest scop vor
fi alocaţi 10 mii lei de la Primăria
locală şi 8 mii lei de la Ministerul
Sănătăţii pentru deplasarea maşinii speciale în localitate. Menţionăm că din anul 2002 maşina
ambulantă nu a mai fost adusă
în Coloniţa din cauza cheltuielilor
mari, fiecare locuitor al satului
Coloniţa fiind nevoit să meargă în
oraş, în caz de necesitate, pentru
a face investigaţia fluorografică.
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Locuitorii satului au spus „Hai Coloniţa”
Locuitorii satului Coloniţa
s-au alăturat Campaniei de curăţenie în toată ţara „Hai Moldova” şi au reuşit, într-o singură zi, să cureţe satul de câteva
tone bune de gunoi. Mai mult
de 300 de saci cu gunoi au fost
adunaţi de pe străzile şi spaţiile de agrement din Coloniţa,
iar obiectele mai voluminoase
au fost încărcate direct în tractoare – care au fost 3 la număr
şi au făcut de câteva ori „naveta” pe traseul Coloniţa – Gunoiştea de la Boiereasca.
„Hai Coloniţa” a avut loc
miercuri, 20 aprilie, evenimentul fiind amânat de sâmbătă
din cauza timpului nefavorabil. Ziua de „muncă” a început,
oficial, la 10.00 dimineaţa, cu
timp frumos, costume speciale, mulţi saci, greble, dar… puţini „voluntari” de a participa
la acţiune.
Cei care au venit însă cu
intenţia bună de a face Coloniţa mai curată s-au apucat
de lucru, fără a aştepta mari
onoruri. În jurul orei 12 s-au
alăturat elevii liceului, care au
fost repartizaţi în dependenţă
de clase pe diferite sectoare
notate pe „harta gunoiului”.
Parcul satului, stadionul şi
marginea pădurii, traseul Coloniţa-Tohatin, livada, râpa,
valea dinspre rally, strada
centrală şi alte locaţii au fost
„invadate” de mici voluntari de
la liceul satului, care cu spor şi
dispoziţie pozitivă au curăţat
sectorul lor, cu multă responsabilitate.
Elevi din clasele a V-XII, dar
şi cei din clasele primare, au
dat cu toţii o mână de ajutor
pentru a face satul mai curat
înainte de Sfintele Sărbători
de Paşti. Mai puţini activi au
fost, însă, cei maturi. Ori ei
nu locuiesc în acest sat? Motivând că „e miercuri şi e zi de
lucru sau studii”, mulţi tineri şi
maturi au preferat să stea pe
internet sau să-şi facă treburile de prin casă, decât să iasă
jumătate de oră la făcut curăţenie.
„Sunteţi de la organizaţie?
– mă întreabă un locuitor al
satului, văzându-mă în costumul alb special. – Nu, îi răspund, sunt din sat. Trebuie să
vină cineva de la „organizaţie”
ca să ne facă curat?”.

S-a adunat mult gunoi şi de
tot soiul. Pungi, sticle, plastic
de tot felul, borcane metalice,
scutece şi prezervative, papuci
şi haine „uitate” de cineva,
scaune de la maşini, căldări
şi materiale de construcţie,
aruncate pe râpă, piese electronice, aragazuri vechi etc.
etc. Gunoiul reciclabil (în special sticle din plastic) a fost selectat în saci separaţi pentru
a fi ulterior prelucrat şi reutilizat.
Unii au încheiat lucrul pe
sector la ora 14-15, alţii au lucrat până seara, la 19.00.
Elevii au fost cei mai receptivi şi mai conştiincioşi „lucrători”. Lor le datorăm, în mare
parte, că în localitate este astăzi mai curat. Au fost bravo şi
unii tineri, care au ajutat benevol, chiar dacă nu toţi erau
de baştină din Coloniţa. Un rol
important la avut şi coordonatorul local al proiectului „Hai
Moldova” – Vica Mazîlo.
Primăria satului Coloniţa
a oferit 1500 lei pentru procurarea sacilor, care au fost
suficienţi şi de o calitate bună.

Lidia Ghimpu, consilier local
a venit cu ajutor atât la lucru,
cât şi din punct de vedere financiar, oferind 360 lei pentru
combustibil. Vasile Braghiş,
juristul satului a donat 10 litri
de motorină. De un mare ajutor au fost cele 3 tractoare cu
care a fost transportat gunoiul
la Boiereasca – gunoiştea autorizată a satului Coloniţa.
Aceste acţiuni de salubrizare ale elevilor, sătenilor şi ale

celor care au venit cu această iniţiativă au scopul de a ne
face să conştientizăm că de
noi depinde dacă trăim întrun „grajd” sau într-o „grădină”
frumoasă.
BRAVO tuturor celor care
s-au implicat şi au dat o mână
de ajutor – fie că i-am menţionat aici, fie nu! Aţi făcut un lucru bun şi trebuie să fiţi mândri că în această zi aţi spus toţi
un mare „Hai Coloniţa!”.
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Alegerile locale generale 2011
La 5 iunie 2011, în Republica Moldova se vor
desfăşura alegerile locale generale. Conform Codului Electoral (art.119),
primarii oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor) şi consilierii în
consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) şi săteşti (comunale) se aleg
prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.
În cadrul scrutinului,
urmează a fi aleşi 898 de
primari ai localităţilor şi
11,740 de consilieri locali,
dintre care — 1,118 în
consiliile locale de nivelul
II şi 10,622 în consiliile locale de nivelul I.
Primii candidaţi la funcţia de primar şi consilier
în satul Coloniţa
Din data de 28 aprilie, timp de o săptămână,
candidaţii pentru funcţia
de primar de Coloniţa şi
pentru funcţiile de consilieri în Consiliul Sătesc
şi-au putut depune actele

Dosarele candidaţilor pentru funcţia de primar au fost depuse chiar din prima zi. În rezultatul tragerii la sorţi s-a stabilit
următoarea ordine de înscriere în buletinul de vot la funcţia
de primar:
1. Partidul Democrat din Moldova – Oleacu Claudia
2. Partidul Popular Creştin Democrat – Ghimp Vladimir G.
3. Partidul Liberal Democrat din Moldova – Zaporojan Angela
4. Partidul European – Ghimpu Ion
5. Partidul Liberal – Iarmenco Maria
Până în ultima zi de înregistrare, nu a mai fost depus nici un alt
dosar pentru funcţia de primar.

la circumscripţia electorală a satului Coloniţa, în
vederea înscrierii în cursa
electorală.
Pentru funcţia de con-

Consiliul electoral Coloniţa
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale a
satului Coloniţa Nr. 1/16 are următoarea componenţă:
1. Sîrghi Elena
2. Eşanu Vitalie
3. Lupaşcu Nadejda
4. Carpov Oleg
5. Tabacaru Ecaterina
6. Braghiş Vasile
7. Catruc Ala
Preşedintele Consiliului electoral
este Braghiş Vasile;
Lupaşco Nadejda – vice-preşedinte;
Catruc Ala – secretar.
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale a
satului Coloniţa Nr. 1/16 funcţionează de luni până
vineri, orele 9.00-17.00. Sediul consiliului este în incinta Primăriei Coloniţa (str. Ştefan cel Mare 3).

silieri au depus actele următoarele partide: Partidul Liberal Democrat din
Moldova; Partidul Liberal;
Partidul European; Partidul Democrat din Moldova;
Partidul Popular Creştin Democrat; Partidul Comuniştilor din Moldova, Partidul
Naţional Liberal, precum
şi candidaţii independenţi:
Rîţoi Ion, Ababii Octavian,
Mazîlu Oleg, Luchian Nicolai, Sevastian Fiodor.
Ordinea de înscriere a
candidaţilor pentru consilieri, listele complete
ale acestora, precum şi
alte detalii despre Electorala 2011 le găsiţi pe
site-ul www.colonita.md

ştiri pe scurt
 Raport privind executarea bugetului local pentru 2010 - În cadrul şedinţei Consiliului Sătesc
Coloniţa din 16 martie
2011 a fost aprobat Raportul privind executarea bugetului local pentru 2010. Găsiţi pe site
raportul complet.
 13,9 milioane lei apital pentru investiţii şi
reparaţii capitale pe perioada 2004-2010 - Pe
parcursul anilor 20042010, satului Coloniţa
din bugetul Municipal
pentru investiţii şi reparaţii capitale au fost
alocate surse financiare
în sumă de 13984,6 mii
lei. Datele şi cifrele prezentate în articol sunt
oficiale şi au fost oferite
de Direcţia construcţii
capitale si de Direcţia
generală finanţe a consiliului municipal Chişinău. Repartizarea pe
domenii şi pe ani a acestor bani o găsiţi pe www.
colonita.md
 Taxe locale - În cadrul
şedinţei Consiliului Sătesc Coloniţa din 16
martie 2011 au fost
stabilite cotele taxelor
pentru unităţile comerciale şi/sau prestări
servicii sociale pentru
anul 2011. Vizualizaţi
pe site-ul www.colonita.
md decizia consiliului şi
lista taxelor.
 Mărimea cotei-valorice în
bunurile agricole imobile
atribuite la privatizare În cadrul şedinţei Consiliului Sătesc Coloniţa din
16 martie 2011 a fost
aprobat modul şi mărimea cotei-valorice în
bunurile agricole imobile
atribuite la privatizare.
Anexe cu listele complete
le găsiţi pe site.
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