
CONSILIUL LOCAL RATUŞ

RAIONUL TELENEŞTI
  

PROCES-VERBAL Nr. 1
din 15 februarie 2012

s. Ratuş
  
al şedintei ordinare  a
Consiliului local Ratuş
  
Total  membri ai Consiliului –  11  din ei prezenti 10.
Absenţi:                          (motivat)     Pavlov Valeriu
                                            lista se anexează
Au  participat la şedinţă :
Tudor Ţurcanu – Primarul comunei Ratuş
Corman Gheorghe – Specialistul pentru reglementarea regimului funciar
Pavlov Ira – Contabil şef
Ţurcanu Svetlana – specialist în problemele perceperii fiscale. 
 

S-a ales în baza art. 16 aliniatul  (7)  a Legii privind administraţia publică locală 
Nr.  436-XVI  din 28.12.2006
  
                     Preşedinte al sedinţei – Morozniuc Valerie
  
AU VOTAT :                    Pentru – 10, contra – 0,   s-au abţinut – 0.
  

S-a  ales în baza art. 20 alin. (1) a Legii privind administraţia publică locală Nr. 
436-XVI  din  28.12.2006, consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care 
preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna – Certcan Veaceslav.
  
AU VOTAT:         Pentru – 10, contra – 0,   s-au abţinut – 0.

  
 
 
 

ORDINE DE ZI:
  
1.1.         Cu privire la  totalurile activităţii primăriei comunei Ratuş pe 
anul 2011.



Raportor – primarul comunei, Ţurcanu Tudor.
1.2.         Darea de seamă privind  executarea bugetului pentru anul 2011.

Raportor – contabilul şef, Pavlov Ira.
1.3.         Darea de seamă a serviciului fiscal privind  activitate în anul 
2011.

Raportor – specialistul în problemele perceperii fiscale, Ţurcanu 
Svetlana.

1.4.         Cu privire la programul de petrecere a bilunarului ecologic.
Raportor – specialistul pentru reglementarea regimului funciar, Corman 
Gheorghe.
1.5.         Cu privire la activitatea instituţiilor de cultură în anul 2011.
Raportor – şefii căminelor de cultură şi şefa bibliotecii săteşti.
1.6.         Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei nr.12/3 din 
14.12.2011 “Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului 
funciar si bunurile imobiliare pentru persoanele fizice si juridice 
pentru perioada anului 2012”

Raportor – secretarul consiliului local, Cernica Stela.
1.7.         Cu privire la rectificarea bugetului local al primăriei.

Raportor – primarul comunei, Ţurcanu Tudor.
1.8.         Cu privire la examinarea cererilor cetăţenilor pentru acordarea 
ajutorului material unic.

Raportor – primarul comunei, Ţurcanu Tudor.
1.9.         Cu privire la examinarea scrisorii Inspectoratului Fiscal de Stat 
Teleneşti nr. 93/2/3934 din 07.12.2011 de a acorda perceptorului fiscal 
Ţurcanu Svetlana un premiu bănesc.

Raportor – primarul comunei, Ţurcanu Tudor.
1.10. Cu privire la examinarea cererii cetăţeanului Chiorescu Sergiu 
de a i se micşora taxa pentru amplasarea unităţii comerciale.

Raportor – primarul comunei, Ţurcanu Tudor.
1.11. Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor proprietate publică domeniul privat.
Raportor – specialistul pentru reglementarea regimului funciar, Corman 
Gheorghe.
1.12. Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie şi aprobarea 
regulamentului.

Raportor – primarul comunei, Ţurcanu Tudor.
  

I.                  S-A  EXAMINAT:



Cu privire la  totalurile activităţii primăriei comunei Ratuş pe anul 
2011.
Domnul Ţurcanu Tudor, primarul comunei a dat citire notei informative cu privire la 
totalurile activităţii primăriei comunei Ratuş pe anul 2011 (se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Popovici Tudor: Pentru reconstrucţia sistemului de apeduct primăria va fi susţinută 
financiar de careva instituţii?
Ţurcanu Tudor: Da. Vom merge la Ministerul Mediului unde vom obţine un proiect. 
Dar pentru a obţine finanţare avem nevoie de proiect, trebuie să prezentăm desenele 
tehnice.
Certan Veaceslav: Unde a fost folosit furtunul în satul Zăicanii Noi?
Ţurcanu Tudor: În partea de la deal a satului Zăicanii Noi.
Cotorobai Iurie: În satul Mîndra tot este nevoie de o bucată de furtun.
Ţurcanu Tudor: Vom vede de cît este nevoie şi vom achiziţiona furtunul necesar. Anul 
2012 voi face tot posibilul ca în toate satele să avem sisteme de aprovizionare cu apă şi 
majoritatea gospodăriilor din comună să fie conectate la apeduct.
  
S-A DECIS:

Examinînd raportul primarului comunei, domnul Ţurcanu Tudor, cu privire la 
totalurile activităţii primăriei comunei Ratuş pentru anul 2011 şi luînd în consideraţie 
necesitatea stabilirii unor priorităţi în anul 2012, în  temeiul art. 14 alin. (2), lit. p) şi z) al  
Legii nr.436-XVI din  28 decembrie 2006,  privind administraţia publică locală, avînd în 
vedere avizele pozitive al Comisiilor de specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, 
sănătate publică şi muncă, activităţi socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea 
teritoriului şi pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi industrie, 
Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE:
  
1. Se i-a act de raportul primarului, dl Ţurcanu Tudor, privind totalurile activităţii 
primăriei comunei Ratuş pentru perioada anului 2011 (se anexează).
2. Se stabilesc prioritare următoarele obiective  pentru anul 2012:
- finalizarea reconstrucţiei gimnaziului în gimnaziu grădiniţă de copii cu extindere în 
satul Ratuş.
- finalizarea construcţiei sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din partea de jos a 
satului Ratuş.
- reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din partea de sus a satului 
Ratuş.
- amenajarea gunoiştilor din satele Ratuş, Mîndra şi Sărătenii Noi.
- proiectarea unui parc de odihnă pe teritoriul stadionului cu gard cu lumină electrică cu 
pavaj, cu bănci, cu havuz şi centre distractive pentru copii şi altele /proiectul Ministerului 
Mediu/.



- extinderea, adică proiectarea unui bloc şcolar cu sală de sport pe teritoriul gimnaziului 
Ratuş.
- construcţia şi amenajarea unui gard şi veceu la şcoala primară din satul Mîndra.           
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama d-lui Ţurcanu Tudor, primarul 
comunei Ratuş.
4. Controlul întru executarea  prezentei decizii se pune în seama Comisiei de 
specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi 
socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului (Preşedinte dnul Bacaliuc 
Iurie).
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
II.               S-A  EXAMINAT:
Darea de seamă privind executarea bugetului pentru anul 2011.
Doamna Pavlov Ira, contabilul şef, a dat citire notei informative cu privire la darea de 
seamă privind executarea bugetului pentru anul 2011 (se anexează).
  
S-A DECIS:

Examinînd raportul prezentat de doamna Pavlov Ira, contabilul şef, privind 
executarea bugetului local pentru anul 2011, în temeiul art. 29 alin. (4) al Legii nr. 397-
XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art. 14 alin. (2) litera n) al 
Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, avînd în 
vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
buget, agricultură şi industrie, Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE:
  
1. Se aprobă executarea bugetului primăriei  comunei Ratuş pentru  anul  2011  la 
partea de venituri în sumă de 2972,3 mii lei, ceia ce constituie 100, 4% şi la partea de 
cheltuieli în sumă de 3099,5 mii lei ceia  ce constituie 99,0 % (se anexează).
2. Se obligă executorii de buget pe viitor de a utiliza alocaţiile bugetare numai în limita 
prevederilor şi destinaţiilor aprobate în buget în scopul bunei funcţionări a instituţiilor 
bugetare din subordine şi a serviciilor publice respective cu respectarea dispoziţiilor 
legale.
3. Controlul întru executarea exerciţiului bugetar pentru anul 2011 se pune în seama 
Comisiei consultative pentru buget şi finanţe (preşedinte al comisiei dna Ciobanu 
Raisa).
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
III.           S-A  EXAMINAT:
Darea de seamă a serviciului fiscal privind  activitate în anul 2011.



Doamna Ţurcanu Svetlana, specialistul în problemele perceperii fiscale, a dat citire 
notei informative cu privire la darea de seamă a serviciului fiscal privind  activitate în 
anul 2011 (se anexează).
  
S-A DECIS:

Examinînd raportul prezentat de doamna Ţurcanu Svetlana, specialist în problemele 
perceperii fiscale, privind darea de seamă a serviciului fiscal privind activitatea în anul 2011, 
în temeiul art. 14 alin. (1) lit. a) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006privind administraţia 
publică  locală, avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pentru activităţi 
economico-financiare, buget, agricultură şi industrie, Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE:
1.      Se ia act de raportul privind activitate serviciului fiscal în anul 2011.
2.      Se obligă dna Ţurcanu Svetlana, specialist în problemele perceperii fiscale să asigure 
lichidarea restanţelor la buget şi încasarea integrală a plăţilor curente.
3.      Se pune în sarcina specialistului în problemele perceperii fiscale să se conducă în 
activitatea sa de Indicaţiile Inspectoratului Fiscal de Stat Teleneşti.
4.      Se pune în sarcina primarului comunei, domnul Ţurcanu Tudor, să întreprindă măsuri 
privind acumularea restanţelor la buget.
5.      Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Comisiei permanente 
pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi industrie (preşedinte al comisiei dna 
Ciobanu Raisa).
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
 IV.            S-A  EXAMINAT:
Cu privire la programul de petrecere a bilunarului ecologic.
        Domnul Corman Gheorghe, specialistul pentru reglementarea regimului funciar, 
a dat citire notei informative cu privire la programul de petrecere a bilunarului ecologic 
(se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Ţurcanu Tudor: Vom organiza ca în toate satele să meargă şeful de post, cîţiva 
consilieri,  angajaţi din primărie şi membri din Garda Populară pentru a întreprinde 
măsuri şi a discuta cu cetăţenii despre îmbunătăţirea stării sanitaro-epidemiologice în  
localităţile comunei.
  
S-A DECIS:
Examinînd raportul prezentat de Corman Gheorghe specialistul pentru reglementarea 
regimului funciar cu privire la programul de petrecere a bilunarului ecologic, în temeiul 
art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 
administrativă, art.14 alin. (2) lit. o) şi p) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006  
privind administraţia publică locală, Legii nr. 1513 din 16 iunie 1993 privind asigurarea 
sanitaro-epidemiologică a populaţiei, avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei de 



specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi 
socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, Consiliul local al comunei 
Ratuş DECIDE:                          
1        Se ia act de informaţia cu privire la salubrizarea localităţilor comunei Ratuş.
2        Se declară în teritoriul comunei bilunarul ecologic de înverzire şi salubrizare în 
perioada 01-03-2012 – 01-05-2012.
3        Se interzice stocarea deşeurilor în locurile neautorizate.
4        Se interzice gospodarilor de a stoca materialele de construcţie în locurile publice.
5        Se atenţionează şeful de post dl A Medvedi în privinţa îmbunătăţirii lucrului cu 
cetăţenii ce duc gunoiul în locurile publice.
6        Se pune în sarcina primarului comunei, domnul Ţurcanu Tudor, de procurat copaci 
în limitele bugetului pentru a sădi în jurul gunoiştilor din comuna Ratuş şi în locurile 
publice.
7        Contorul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Comisiei de 
specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi 
socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului (Preşedinte dnul Bacaliuc 
Iurie).
8        Secretarul va aduce la cunoştinţa publică prezenta decizie.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
   
V.               S-A  EXAMINAT:
Cu privire la activitatea instituţiilor de cultură în anul 2011.
        Doamna Mândru Aliona, şefa căminului cultural Zăicani, a dat citire notei 
informative cu privire la activitatea căminului cultural Zăicani în anul  2011 (se 
anexează).
        Doamna Barbăroş Tamara, şefa bibliotecii săteşti, a dat citire notei informative 
cu privire la activitatea bibliotecii săteşti în anul 2011 (se anexează).
  
S-A DECIS:

În scopul aprecierii activităţii instituţiilor de cultură pe perioada anului 2011, în 
temeiul art. 14 lit. z) al Legii nr.436-XVI din  28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală, art. 15 al Legii nr. 286 din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci, 
avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pentru învăţămînt, protecţie 
socială, sănătate publică şi muncă, activităţi socio-culturale, protecţia mediului şi 
amenajarea teritoriului, Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE:
  
1. Se i-a act de informaţia lucrătorilor instituţiilor de cultură cu privire la activitatea 
instituţiilor de cultură (se anexează).
  
2.Se obligă şefii caselor de cultură să organizeze şi să petreacă măsurile artistice în 
cinstea sărbătorilor tradiţionale şi datelor remarcabile.



3.   Controlul întru executarea  prezentei decizii se pune în seama Comisiei de 
specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi 
socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului (Preşedinte dnul Bacaliuc 
Iurie).
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
VI.            S-A  EXAMINAT:
Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei nr.12/3 din 
14.12.2011 “Cu privire la aplicarea cotelor de impozitare a impozitului 
funciar si bunurile imobiliare pentru persoanele fizice si juridice 
pentru perioada anului 2012”.
        Domnişoara Cernica Stela, secretarul consiliului local, a dat citire notei 
informative cu privire la completarea Deciziei nr.12/3 din 14.12.2011 “Cu privire la 
aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar si bunurile imobiliare pentru 
persoanele fizice si juridice pentru perioada anului 2012” (se anexează).
  
S-A DECIS:

În legătură cu modificarea Codului Fiscal, Titlul VI  Impozitul pe bunurile 
imobiliare Capitolul 4 “Cotele, modul de calculare şi termenele de achitare a impozitul 
pe bunurile imobiliare”, în  conformitate cu art.  59 şi 61 al Legii nr. 317 privind actele 
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 
şi locale, avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pentru activităţi 
economico-financiare, buget, agricultură şi industrie, Consiliul local al comunei Ratuş 
DECIDE:

  
1. Se modifică şi se completează Decizia nr. 12/3 din 14 decembrie 2011 „Cu privire la 
aplicarea cotelor de impozitare a impozitului funciar si bunurile imobiliare pentru persoanele 
fizice si juridice pentru perioada anului 2012”, punctul II se completează cu alineatul (4) cu 
următorul cuprins:
 „(4) Impozitul pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele se stabileşte în 
proporţie de 0,1 la sută din baza impozabilă a bunurilor imobiliare calculate conform situaţiei la 
01.01. a perioadei fiscale respective, de către organul licenţiat în verificări”
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
VII.        S-A  EXAMINAT:
Cu privire la rectificarea bugetului local al primăriei.
Domnul Ţurcanu Tudor, primarul comunei a dat citire notei informative cu privire la 
rectificarea bugetului local al primăriei (se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:



Certan Veaceslav: Cine se va ocupa de construcţia gardului?
Ţurcanu Tudor: După ce vom publica anunţul cu privire la construcţia gardului vom 
selecta cea mai rentabilă ofertă?
Certan Veaceslav: Se poate de făcut mult mai ieftin de cît face primăria.
Ţurcanu Tudor: La primăria toate achiziţiile se fac prin transfer din care cauză se 
achită o sumă mai mare.
Popovici Tudor: Dar nu se putea ca Inspectoratul Fiscal să elibereze aparatele pentru 
primărie gratis.
Ţurcanu Tudor: Nu. La indicaţia Inspectoratului fiscal toate aparatele de casă vechi vor 
trebui schimbate.
 
 
S-A DECIS:

Examinînd materialele primarului comunei Ratuş, domnul Ţurcanu Tudor privitor 
la rectificarea bugetului local al primăriei, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 
436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 27 al Legii 
nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finaţele publice locale, avînd în vedere 
avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, buget, 
agricultură şi industrie, Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE: 
 

1. Se permite alocarea mijloacelor financiare pentru Proiectarea reconstrucţiei 
sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din partea de sus a satului Ratuş din 
soldul disponibil suma de 18,0 mii lei.

Grupa 15-02-176
Art. Alin. Suma anuală Inclusiv Note

  februarie  

243-03 18,0 18,0   
  

1. Se permite alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia gardului primăriei 
din soldul disponibil suma de 8,9 mii lei

Grupa 01-02-015
Art. Alin. Suma anuală Inclusiv Note

  februarie  

243-04 8,9 8,9   

1. Se permite modificarea de la contabilitatea centralizată din contul economiei de 
0,5 unităţi (111-00 – 14,7 mii lei, 112-00 – 3,0 mii lei, 116-00 – 0,4 mii lei, 113-17 
– 1,0 mii lei) suma totală 19,1 mii lei, pentru construcţia gardului primăriei

Grupa 01-02-015
Art. Alin. Suma anuală Inclusiv Note



  februarie  

243-04 19,1 19,1   
 
 
 
 
 
 

Grupa 06-07-073
Art. Alin. Suma 

anual
ă

martie iulie august octombrie noiem
brie

decem
brie

111-00
112-00
116-00
113-17

-14,7
-3,0
-0,4
-1,0

  
  
  

-1,0

-0,8
-0,4

-0,1-0

-6,7
-1,0
,2

-2,4
-0,5
-0,1

-2,4
-0,5

-2,4
-0,6

Total -19,1 -1,0 -1,3 -7,9 -3,0 -2,9 -3,0
  

1. Pentru perfectarea documentelor cadastrale se permite alocarea mijloacelor 
financiare din fondul de rezervă art. 113-45 suma de 3,5 mii lei

Grupa 20-09-214
Art. Alin. Suma anuală Inclusiv Note

  februarie  

113-00
113-45

3,5
3,5

3,5
3,5

  

  
1. Pentru procurarea unui aparat de casă, cu registre, hîrtie şi memorie programată 

se permite alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la mijloace 
speciale în sumă de 2,6 mii lei

Grupa 01-02-015
Art. Alin. Suma anuală Inclusiv Note

  februarie  

113-03 2,6 2,6   
  

6.      Se alocă din fondul de rezervă  ajutor material unic în sumă de 1,3 mii lei la grupa 10-
11-131 art. 135-21 pentru participanţii la războiul din Afganistan şi la războiul din Transnistria 
conform listei:

1. Iurcu Vladimir Feodor                -       100 lei;



2. Cuşnir Tudor Vladimir                -       100 lei;
3. Stratu Andrei Ion                        -       100 lei;
4. Casian Vasile Ion                        -       100 lei;
5. Bogaciuc Gheorghe Sava            -       100 lei;
6. Ciobanu Valerian Mihail             -       100 lei;
7. Coşneanu Ion Ştefan                   -       100 lei;
8. Gumeniuk Nicolae Dumitru        -       100 lei;
9. Petrachi Nicolae Andrei              -       100 lei;
10. Puzur Oleg Andrei                    -       100 lei;
11. Slobodniuc Petru Nicolae         -       100 lei;
12. Slobodniuc Vergiliu Leonid      -       100 lei;
13. Tăvăluc Vitalie Gheorghe -       100 lei.

7.   Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Comisiei 
permanente pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi industrie 
(preşedinte al comisiei dna Ciobanu Raisa).
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
VIII.     S-A  EXAMINAT:
Cu privire la examinarea cererilor cetăţenilor pentru acordarea 
ajutorului material unic.
Domnul Ţurcanu Tudor, primarul comunei a dat citire notei informative cu privire 
la examinarea cererilor cetăţenilor pentru acordarea ajutorului material unic (se 
anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Certan Veaceslav: Stimaţi consilieri eu consider că este necesar să ajutăm aceste 
persoane social vulnerabile şi eu propun să le alocăm cîte o mie lei de persoană.
Popovici Tudor: După părerea mea o mie lei e mult. Dacă vom acorda cîte o mie de lei 
la toţi cei ce vor scrie cereri către consiliul local şi primărie atunci noi în cîteva luni vom 
irosi tot fondul de rezervă.
Ciobanu Raisa: După părerea mea  aceste persoane într-adevăr trebuie ajutate.
Cernica Stela: Menţionez că conform Regulamentul cu privire la constituirea şi 
utilizarea fondului de rezervă aprobat prin Decizia consiliului local Ratuş nr. 12/6 
din 14 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2011” punctul 
4 Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru şi anume litera d) acordarea 
ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile.
Cernica Raisa: Cred că ar fi bine să alocăm pentru fiecare persoană cîte 500 lei.
Zavatin Evghenia: Eu tot sunt de părerea să alocăm cîte 500 lei.
   
 S-A DECIS:

Examinînd cererile cetăţenilor de acordare a ajutorului material, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. 
n) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 18 alin. 



(2) a Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Regulamentul cu 
privire la constituirea şi utilizarea fondului de rezervă aprobat prin Decizia consiliului local Ratuş 
nr. 12/6 din 14 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2011” avînd în 
vedere avizul negativ al Comisiei permanente pentru activităţi economico-financiare, buget, 
agricultură şi industrie, Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE:
  
1.Se alocă mijloace financiare pentru ajutor material unic din fondul de rezervă în sumă 
de 1000 / o mie/ lei la grupa 10-11-131 art 135-21 pentru următorii cetăţeni:
Burlacu Eugenia -   500 lei
Puzur Dumitru -      500 lei
2. Nu se alocă mijloace financiare pentru premiul bănesc doamnei Dulghieru Elena din 
motiv că primăria nu dispune de fond disponibil de salarizare.
3.   Secretarul consiliului local de a duce la cunoştinţă publică prezenta decizie.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
IX.            S-A  EXAMINAT:
Cu privire la examinarea scrisorii Inspectoratului Fiscal de Stat 
Teleneşti nr. 93/2/3934 din 07.12.2011 de a acorda perceptorului fiscal 
Ţurcanu Svetlana un premiu bănesc.
Domnul Ţurcanu Tudor, primarul comunei a dat citire notei informative cu privire 
la examinarea scrisorii Inspectoratului Fiscal de Stat Teleneşti nr. 93/2/3934 din 
07.12.2011 de a acorda perceptorului fiscal Ţurcanu Svetlana un premiu bănesc (se 
anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Cernica Raisa: Poate scriem noi un demers la Inspectoratul fiscal de stat să o 
menţioneze.
Ţurcanu Tudor: Nu o vor menţiona. Dar din bugetul primăriei nu dispunem de mijloace 
financiare pentru a premia.
Popovici Tudor: Eu consider că sunt persoane care au salariu. După părerea mea 
banii din buget ar fi bine să le investim în lucrări care vor aduce folos întregii comunităţi.
  
 
S-A DECIS:

Examinînd scrisoarea Inspectoratului Fiscal de Stat Teleneşti nr. 93/2/3934 din 
07.12.2011 de a acorda perceptorului fiscal Ţurcanu Svetlana un premiu bănesc, în temeiul art. 
14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 
art. 18 alin. (2) a Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, avînd 
în vedere avizul pozitiv al Comisiei permanente pentru activităţi economico-financiare, buget, 
agricultură şi industrie, Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE: 
  



1.   Nu se alocă mijloace financiare pentru premiul bănesc doamnei Ţurcanu Svetlana 
din motiv că primăria nu dispune de fond disponibil de salarizare.

2.   Secretarul consiliului local de a duce la cunoştinţă publică prezenta decizie.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
 X.               S-A  EXAMINAT:
Cu privire la examinarea cererii cetăţeanului Chiorescu Sergiu de a i 
se micşora taxa pentru amplasarea unităţii comerciale.
Domnul Ţurcanu Tudor, primarul comunei a dat citire notei informative cu privire 
la examinarea cererii cetăţeanului Chiorescu Sergiu de a i se micşora taxa pentru 
amplasarea unităţii comerciale (se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Popovici Tudor: Eu consider că nu are rost să facem dezbateri asupra acestei 
întrebări deoarece nu dispunem de sursă de acoperire pentru a scuti de taxa pentru 
amplasarea unităţii comerciale.
Ţurcanu Tudor: După părerea mea această întrebare va rămîne deschisă şi în cazul 
cînd va apărea o sursă de acoperire noi vom face scutirea parţială.
Cojucari Petru: Dar mîine, poimîine vor veni toţi agenţii economici şi vor susţine că 
ei nu au venit. Nu cred că e cazul ca noi să ne gîndim pentru ei cum trebuie să-şi 
administreze afacerile.
  
S-A DECIS:

Examinînd cererea cetăţeanului Chiorescu Sergiu de a i se micşora taxa pentru 
amplasarea unităţii comerciale art.14 alin. (2) lit. a) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiei 
permanente pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi industrie, 
Consiliul local al comunei Ratuş DECIDE:
  
1.   Nu se scuteşte parţial de la taxa pentru amplasarea unităţii comerciale ÎI „Chiorescu 
Sergiu” din motivul lipsei sursei de acoperire.
2.   Secretarul consiliului local de a duce la cunoştinţă publică prezenta decizie.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
XI.            S-A  EXAMINAT:
Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
proprietate publică domeniul privat.
        Domnul Corman Gheorghe, specialistul pentru reglementarea regimului funciar, 
a dat citire notei informative cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate asupra 



terenurilor proprietate publică domeniul privat (se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Popovici Tudor: Acestea sun loturi de teren pe care primăria le va scoate la vînzare 
prin licitaţie?
Corman Gheorghe: Da sunt loturi care au fost solicitate de a fi cumpărate de unii 
cetăţeni.
  
S-A DECIS:

Examinînd materialele prezentate de domnul Corman Gheorghe, specialist 
pentru reglementarea regimului funciar, pentru înregistrarea dreptului de proprietate 
asupra unor terenuri proprietate publică domeniul privat, în temeiul art. 1) al Legii 
nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ 
- teritoriale,  art. 74 alin. (4), 76 alin. (1), art.77 alin. (5) al Legii nr.436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.5 alin. (3) al Legii privind 
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, art. 5) şi 28) al Legii nr.1543-XII din 
25 februarie1998 privind cadastrul bunurilor imobile, avînd în vedere avizele pozitive 
ale Comisiilor de specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi 
muncă, activităţi socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului şi pentru 
activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi industrie, Consiliul local al comunei 
Ratuş DECIDE: 
 
1. Se declară proprietate publică din domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale 
Ratuş, terenurile cu numerele cadastrale şi suprafeţele din categoria terenurilor pentru 
construcţii şi agricole, conform anexei nr 1.
2. Se obligă specialistul pentru reglementarea regimului funciar al primărie domnul 
Corman Gheorghe, să înregistreze aceste bunuri imobile şi drepturile asupra lor la 
organul
cadastral teritorial Teleneşti.
3. Primarul comunei domnul Ţurcanu Tudor va duce controlul asupra îndeplinirii 
prevederilor prezentei decizii.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
XII.        S-A  EXAMINAT:
Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie şi aprobarea 
regulamentului.
Domnul Ţurcanu Tudor, primarul comunei a dat citire notei informative cu privire la 
instituirea comisiei de licitaţie şi aprobarea regulamentului (se anexează).
  
S-A DECIS:



În scopul constituirii comisiei de licitaţii pentru organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice în condiţiile legislaţiei în vigoare, în temeiul art. 77 alin. (5) al Legii 
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în baza Hotărîrii 
Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, avînd în vedere avizul pozitiv 
al Comisiei de specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi 
muncă, activităţi socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, Consiliul 
local al comunei Ratuş DECIDE: 
 
1. Se  instituie comisia de licitaţie a primăriei comunei Ratuş în următoarea 
componenţă:
    1. Bacaliuc  Iurii
    2. Corman Gheorghii
    3. Cojocaru Petru
    4. Ciobanu Raisa
    5. Morozniuc Valerii
2. Se aprobă regulamentul de desfăşurare a licitaţiilor (se anexează).
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
 Preşedintele şedinţei                                   Morozniuc Valerie
  

Secretarul consiliului local               Cernica Stela   
 


