
REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL LOCAL RATUŞ

RAIONUL TELENEŞTI
  

PROCES-VERBAL Nr. 2
din 10 mai 2012

s. Ratuş
  
al şedintei ordinare  a
Consiliului local Ratuş
  
Total  membri ai Consiliului –  11  din ei prezenti 10.
Absenţi:                          (motivat)     MorozniucValeriu
                                        lista se anexează
Au  participat la şedinţă:
Tudor Ţurcanu – Primarul comunei Ratuş
Pavlov Ira – Contabil şef

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 – Certan Veaceslav
  
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 – Secrii Dumitru.
  
AU VOTAT:         Pentru – 10, contra – 0,   s-au abţinut – 0.

  
ORDINE DE ZI:

2.1.            Cu privire la reparaţia Gimnaziului Ratuş pentru noul an de 
învăţământ.

Raportor – directorul gimnaziului, Iurie Bacaliuc.
2.2.            Cu privire la rectificarea bugetului primăriei Ratuş.

Raportor – primarul comunei, Tudor Ţurcanu.
2.3.            Cu privire la conferirea gradului de calificare consilier de stat 
de clasa a II-a secretarului consiliului local, Stela Cernica.

Raportor – primarul comunei, Tudor Ţurcanu.
2.4.            Cu privire la examinarea situaţiei criminogene de pe teritoriul 
comunei.



Raportor – şeful de post, Arcadie Medvedi.
2.5.            Cu privire la instituirea Comisiei administrative şi aprobarea 
regulamentului.

Raportor – şeful de post, Arcadie Medvedi.
2.6.            Cu privire la modificarea erorilor primare în procesul 
înregistrării primare masive.

Raportor – secretarul consiliului, Stela Cernica.
2.7.            Cu privire la instituirea curatelei asupra minorului Miron Marin 
a. n. 02.09.1995.

Raportor – asistentul social, Evghenia Zavatin.
2.8.            Cu privire la instituirea tutelă asupra minorilor Miron Nicoleta 
a.n. 19.05.2002 şi Miron Dumitru a.n. 14.10.2005.

Raportor – asistentul social, Evghenia Zavatin.
2.9.            Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor 
proprietate privată a SC „Voxtel Imobil” SRL.

Raportor – primarul comunei, Tudor Ţurcanu.
2.10.        Cu privire la aprobarea Comunicatului informativ despre 
desfăşurarea licitaţiei „ cu strigare” de vînzare a mijloacelor fixe.

Raportor – primarul comunei, Tudor Ţurcanu.
  

I.                  S-A  EXAMINAT:
Cu privire la reparaţia Gimnaziului Ratuş pentru noul an de 
învăţământ.
Domnul Iurie Bacaliuc, directorul gimnaziului a dat citire notei informative 
cu privire la reparaţia Gimnaziului Ratuş pentru noul an de învăţământ (se 
anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Certan Veaceslav – domnul director a explicat întrebarea cu privire la 
reparaţia Gimnaziului Ratuş pentru noul an de învăţământ şi nu cred că 
mai avem întrebări.
  
S-A DECIS:
Examinînd materialele prezentate de directorul gimnaziului cu privire 
la reparaţia gimnaziului Ratuş pentru noul an de învăţămînt, în scopul 
organizării eficiente şi finisării în termen a reparaţiei blocurilor de studii a 
gimnaziului, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pentru 
învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi socio-
culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu 
art. 14 alin. (2) litera z), al legii privind administraţia publică locală nr. 436-



XVI  din  28.12.2006, Consiliul comunal Ratuş DECIDE: 
  

1. Se i-a act de informaţia cu privire la reparaţia Gimnaziului Ratuş.
2.     Se pune în seama domnul Iurie Bacaliuc, directorul Gimnaziului să 
întreprindă măsurile necesare pentru finisarea reparaţiei Gimnaziului pînă 
la 25 august 2012.
3.     Secretarul consiliului local de a duce la cunoştinţă publică prezenta 
decizie.
4.     Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama 
primarului.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
II.               S-A  EXAMINAT:
Cu privire la rectificarea bugetului local al primăriei.
Domnul Tudor Ţurcanu, primarul comunei, a dat citire notei informative cu 
privire la rectificarea bugetului local al primăriei (se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Certan Veaceslav – Referitor la îndemnizaţia de consilier nu aţi verificat? 
După părerea mea ar trebui soluţionat altfel întrebarea.
Cernica Stela – Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public nr. 158-XVI din 04.07.2008 art. 43 alin. 3 prevede în cazul 
pensionării anticipate ori obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă 
sau în cazul încetării raporturilor de serviciu, funcţionarul public, la cererea 
lui scrisă, beneficiază, pentru fiecare an complet de activitate în serviciul 
public, de dreptul la o indemnizaţie unică în proporţie de 50% din salariul 
funcţiei stabilit pe funcţia deţinută, iar funcţionarul public salariat cu salariu 
lunar – în proporţie de 50% din salariul lunar la momentul depunerii cererii 
în cauză. Acordarea indemnizaţiei respective se consemnează în dosarul 
personal şi în carnetul de muncă. În cazul în care funcţionarul public a 
primit indemnizaţia unică în condiţiile specificate în prezentul alineat şi 
continuă să activeze în serviciul public sau în cazul reangajării în serviciul 
public, la încetarea raporturilor de serviciu sau în cazul pensionării în timpul 
exercitării funcţiei publice, indemnizaţia unică i se va acorda în mărimea 
cuvenită pentru anii compleţi de activitate în serviciul public după perioada 
pentru care a fost achitată indemnizaţia unică anterioară.
  
S-A DECIS:
Examinînd materialele prezentate de primarul comunei, domnul Ţurcanu 



Tudor privitor la rectificarea bugetului local al primăriei, ţinînd cont de 
avizul pozitiv al Comisiei de specialitate activităţi economico-financiare, 
buget, agricultură şi industrie, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al legii privind  
administratia publica locala nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 27 
al legii privind finaţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, 
Consiliul comunal Ratuş DECIDE:
  
1. Pentru perfectarea documentelor cadastrale se permite alocarea 
mijloacelor financiare din fondul de rezervă art. alin. 113-45 suma de 1,9 
mii lei

grupa 20-09-214
Art. Alin. Suma 

anuală
Inclusiv Note

  mai  

113-00
113-45

1,9
1,9

1,9
1,9

  

  
2. Se alocă din fondul de rezervă ajutorul material unic în sumă de 1,8 
mii lei la grupa 10-11-131 art. 135-21 pentru următoarele persoane:
Bacaliuc Larisa – 500 lei;
Bacaliuc Iurie – 100 lei;
Cuşnir Igor – 100 lei;
Fanari Lucia – 80 lei;
Cimirinschi Ion – 80 lei;
Dulghieru Victor – 80 lei;
Postacov Ion – 80 lei;
Petrachi Maria – 60 lei;
Ignat Elena – 60 lei;
Certan Pelaghea – 60 lei;
Creciun Zinaida – 60 lei;
Ciobanu Raisa – 60 lei;
Botnari Daniel – 60 lei;
Dulghieru Elena – 40 lei;
Pavlov Lucia – 40 lei;
Rotăraş Eleonora – 40 lei;
Ignat Elena – 40 lei;
Dulghieru Elena – 40 lei;



Iurcu Lucian – 40 lei;
Cuşnir Dorina – 100 lei;
Covali Mihail – 100 lei.

grupa 10-11-131
Art. Alin. Suma 

anuală
Inclusiv Note

  mai  

135-00
135-21

1,8
1,8

1,8
1,8

  

  
3. Se permite alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă în 
sumă de 5,4 mii lei pentru plata îndeminizaţiei unice  la art. 135-31 
funcţionarului public, domnul Gheorghe Corman, în legătură cu încetarea 
raporturilor de serviciu

grupa 01-02-015
Art. Alin. Suma 

anuală
Inclusiv Note

  mai  

135-00
135-31

5,4
5,4

5,4
5,4

  

  
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama 
primarului.
  
AU VOTAT: Pentru – 8, contra – 1 (Pavlov V.),  s-au abţinut – 1 (Certan 
V.).
  
III.           S-A  EXAMINAT:
Cu privire la conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa 
a II-a secretarului consiliului local, Stela Cernica.
Domnul Tudor Ţurcanu, primarul comunei, a dat citire notei informative cu 
privire la conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa a II-a 
secretarului consiliului local, Stela Cernica (se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:



Certan Veaceslav – Nu se poate de trecut la consilier de stat de clasa a I-
a?
Cernica Stela – Nu permite legislaţia.
Certan Veaceslav – Dacă ar permite noi am aproba.
  
S-A DECIS:
Examinînd materialele prezentate de primarul comunei, Ţurcanu Tudor 
cu privire la conferirea gradului de calificare consilier de stat de clasa a 
II-a secretarului consiliului local, Stela Cernica, în legătură cu obţinerea 
calificativului „bine” la 2 evaluări şi calificativului „foarte bine” la o evaluare 
a performanţelor profesionale, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de 
specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, 
activităţi socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, în 
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al legii privind administraţia 
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 2, art. 30 şi art. 33 alin. (6) al 
legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 
04.07.2008, Consiliul comunal Ratuş DECIDE: 
  
1.     Se conferă gradul de calificare consilier de stat de clasa a II, 
secretarului consiliului local, Cernica Stela.
2.     Contabilitatea va calcula sporul la salariu pentru gradul de calificare 
menţionat.
3.     Secretarul consiliului local va efectua inscripţiile necesare în carnetul de 
muncă al funcţionarului public.
4.     Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama 
primarului.
  
AU VOTAT: Pentru – 9, contra – 0,  s-au abţinut – 1 (Cernica R.).
  
  
  
IV.            S-A  EXAMINAT:
Cu privire la examinarea situaţiei criminogene de pe teritoriul 
comunei.
Domnul Arcadie Medvedi, şeful de post, a dat citire notei informative cu 
privire la examinarea situaţiei criminogene de pe teritoriul comunei (se 
anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Arcadie Medvedi – Eu propun să se remunereze membri gărzii populare. 



Fiind remuneraţi poate vor activa mai mult.
Bacaliuc Iurie – Nu cred că este nevoie de remunerare. Eu sunt membru 
şi sunt dispus să ies fără a fi plătit. Ar fi suficient ca primăria să ne asigure 
cu combustibil pentru a putea face raiduri în teritoriu.
Ţurcanu Tudor – Primăria va asigura cu combustibil în limitele 
posibilităţilor.
Arcadie Medvedi – Eu aş dori ca cetăţenii să fie mai cooperanţi. Ei ştiu 
ce se întîmpă şi cine au săvîrşit infracţiunile dar oficial nu sunt dispuşi să 
declare.
  
S-A DECIS:
Examinînd materialele prezentate de şeful de post domnul Arcadie 
Medvedi cu privire la situaţia criminogenă pe teritoriul comunei, în scopul 
prevenirii cazurilor de infracţiuni şi huliganism, asigurării ordinei publice şi 
securităţii cetăţenilor comunei, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de 
specialitate pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, 
activităţi socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, în 
baza art. 14 alin. (2) lit. x), al legii privind administraţia publică locală nr. 
436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal  Ratuş DECIDE: 
  
1       Se ia act de informaţia cu privire la situaţia criminogenă din teritoriul 
primăriei comunei Ratuş.
2       Se pune în seama primarului şi a şefului de post domnul Arcadie 
Medvedi să intensifice lucrul gărzii populare.
3       Se pune în seama primarului  să asigure paza obiectelor ce se află 
la balanţa primăriei, iar şeful de post domnul Arcadie Medvedi să verifice 
modul cum se păzesc aceste obiecte.
4       Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţa publică.
5       Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama 
primarului.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
V.               S-A  EXAMINAT:
Cu privire la instituirea Comisiei administrative şi aprobarea 
regulamentului.
      Domnul Arcadie Medvedi, şeful de post, a dat citire notei informative 
cu privire la instituirea Comisiei administrative şi aprobarea regulamentului 
(se anexează).
  



  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Certan Veaceslav – Cum este posibil ca un om care doreşte să facă 
careva reparaţii în gospodăria sa şi nu are în curte unde să depoziteze 
materialele de construcţii va fi amendat? Eu nu sunt de acord.
Arcadie Medvedi – Cetăţenii care doresc să facă reparaţii vor depozita 
temporar dar sunt cetăţeni care de o viaţă ţin materialele în drum.
  
S-A DECIS:
Examinînd materialele prezentate de şeful de post, Arcadie Medvedi cu 
privire la instituirea Comisiei administrative şi aprobarea regulamentului, 
ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de specialitate pentru învăţămînt, 
protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi socio-culturale, 
protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, în temeiul art. 14 alin. (1) al 
legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în 
conformitate cu prevederile Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova 
nr. 55 din 25-03-2010 prin care a fost aprobat Regulamentul comisiei 
administrative, Consiliul comunal Ratuş  DECIDE:
  
1.  Se instituie comisia administrativă cu următoarea componenţă:
a)  Preşedinte – Arcadie Medvedi;
b) Secretar – Stela Cernica;
c)  Membru – Tudor Ţurcanu;
d) Membru – Iurie Bacaliuc;
e)  Membru – Botnari Lucia;
f)   Membru – Nicoară Vladimir;
g)  Membru – Catansus Tatiana;
2.  Se aprobă regulamentul comisiei administrative (se anexeaza).
3.  Se abrogă Decizia consiliului local nr. 1/6 din 28 februarie 2009.
4.  Contorul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama 

primarului.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
VI.            S-A  EXAMINAT:
Cu privire la modificarea erorilor primare în procesul înregistrării 
primare masive.
Domnişoara Stela Cernica, secretarul consiliului local a dat citire notei 
informative cu privire la modificarea erorilor primare în procesul înregistrării 
primare masive (se anexează).



  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Certan Veaceslav – Şi e corect aşa cum se fac aceste corectări?
Cernica Stela – Da, deoarece titlurile care sunt la moment sunt greşite.
  
  
  
S-A DECIS:
Luînd în consideraţie că în procesul înregistrării masive din anul 2004 a 
bunurilor imobile din intravilanul şi extravilanul satului Ratuş, cetăţenilor 
mai jos nominalizaţi li s-au eliberat titluri de autentificare a deţinătorilor 
de teren cu numere cadastrale de bază, însă o parte din ei deja deţineau 
dreptul de proprietate în baza contractelor de vînzare-cumpărare, sau 
deţineau titluri de autentificare a dreptului de proprietate cu numere 
convenţionale este necesar de a anula titlurile de autentificare a 
persoanelor menţionate în anexă, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei 
de specialitate activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi 
industrie, în temeiul art. 14 alin. (3) al legii privind administraţia publică 
locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 504, art. 505 ale Codului civil al 
Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002 şi a cererilor parvenite 
din numele proprietarilor de terenuri privitor la corectarea erorilor comise, 
Consiliul comunal Ratuş DECIDE:
 
1. Se aprobă lista persoanelor cărora li se anulează titlurile deţinătorilor 
de teren cu numerele cadastrale eliberate înainte de măsurările masive 
conform anexei.
2. Se pune în seama specialistului, Ţurcanu Svetlana, înregistrarea 
bunurilor la OCT Teleneşti.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune in seama 
primarului.
 
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
VII.        S-A  EXAMINAT:
Cu privire la instituirea curatelei asupra minorului Miron Marin a. n. 
02.09.1995
Doamna Evghenia Zavatin, asistentul social a dat citire notei informative cu 
privire la instituirea curatelei asupra minorului Miron Marin (se anexează).
  



S-A DECIS:
Examinînd cererea cet. Rotari Larisa anul naşterii 20-09-1973, IDNP 
2001035332175, domiciliată în satul Mihalaşa raionul Teleneşti privind 
instituirea curatelei asupra minorului Miron Marin a.n. 02.09.1995, luînd în 
consideraţie că mama Miron Maria a decedat, certificat de deces nr. 6 din 
12.03.2012 seria DC-IV 1047538, iar tatăl Miron Grigore a părăsit familia şi 
nu are grijă de copii, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de specialitate 
pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi 
socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, în conformitate 
cu art. 32, 34 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06-06-
2002, art. 112, 113, 115, 142, 143 al Codului familiei nr. 1316-XIV din 26-
10-2000, art. 14 alin. 2 lit. y) al legii privind administraţia publică locală Nr. 
436-XVI din 28 decembrie 2006, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 
198 din 16-04-1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente 
vulnerabile” cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 
25-05-2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de 
stabilire şi plată a îndemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub 
tutelă/curatelă”, Consiliul comunal Ratuş DECIDE:

  
1.     Se numeşte doamna Rotari Larisa 20-09-1973, IDNP 2001035332175, 
domiciliată în satul Mihalaşa raionul Teleneşti, curator asupra minorului 
Miron Marin anul naşterii 02-09-1995.
2.     Îndemnizaţia pentru tutelă se va achita de către autoritatea publică 
locală de la domiciliul tutorelui.
3.     Secretarul consiliului local, va aduce la cunoştinţa persoanei interesate, 
prezenta decizie.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
VIII.     S-A  EXAMINAT:
Cu privire la instituirea tutelă asupra minorilor Miron Nicoleta a.n. 
19.05.2002 şi Miron Dumitru a.n. 14.10.2005.
Doamna Evghenia Zavatin, asistentul social a dat citire notei informative cu 
privire la instituirea tutelei asupra minorilor Miron Nicoleta şi Miron Dumitru 
(se anexează).
  
S-A DECIS:
Examinînd cererea cet. Rotari Larisa anul naşterii 20-09-1973, IDNP 
2001035332175, domiciliată în satul Mihalaşa raionul Teleneşti privind 
instituirea tutelei asupra minorilor Miron Nicoleta şi Miron Dumitru, luînd în 



consideraţie că mama Miron Maria a decedat, certificat de deces nr. 6 din 
12.03.2012 seria DC-IV 1047538, iar tatăl Miron Grigore a părăsit familia şi 
nu are grijă de copii, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de specialitate 
pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, activităţi 
socio-culturale, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, în conformitate 
cu art. 32, 33, al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06-06-
2002, art. 112, 113, 115, 142, 143 al Codului familiei nr. 1316-XIV din 26-
10-2000, art. 14 alin. (2) lit. y) al legii privind administraţia publică locală Nr. 
436-XVI din 28 decembrie 2006, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 
198 din 16-04-1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente 
vulnerabile” cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 
25-05-2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de 
stabilire şi plată a îndemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub 
tutelă/curatelă”, Consiliul comunal Ratuş DECIDE:

  
1.     Se numeşte doamna Rotari Larisa 20-09-1973, IDNP 2001035332175, 
domiciliată în satul Mihalaşa raionul Teleneşti, tutore asupra minorilor 
Miron Nicoleta a.n. 19.05.2002 şi Miron Dumitru a.n. 14.10.2005.
2.     Îndemnizaţia pentru tutelă se va achita de către autoritatea publică 
locală de la domiciliul tutorelui.
3.     Secretarul consiliului local, va aduce la cunoştinţa persoanei interesate, 
prezenta decizie.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
IX.            S-A  EXAMINAT:
Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor 
proprietate privată a SC „Voxtel Imobil” SRL.
Domnul Tudor Ţurcanu, primarul comunei a dat citire notei informative 
cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor proprietate 
privată a SC „Voxtel Imobil” SRL (se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Certan Veaceslav – noi întrebarea dată am mai discutat-o la şedinţa 
consiliului dar nu era pregătit setul de documente. În prezent dacă sunt 
gata actele noi nu avem nimic împotrivă.
  
S-A DECIS:
      Examinînd materialele cu privire la modificarea categoriei de 
destinaţie a terenurilor proprietate privată a SC „Voxtel Imobil” SRL 



întocmite de Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, 
ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de specialitate activităţi economico-
financiare, buget, agricultură şi industrie, în conformitate cu art. 10 al 
Codului funciar al Republicii Moldova, Regulamentul cu privire la modul de 
atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 24.12.2007, în temeiul art. 14 alin (3) al 
legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006, Consiliul comunal Ratuş DECIDE:
  
1. Se acceptă modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor 
proprietate privată a SC „Voxtel Imobil” SRL cu suprafaţa totală de 0,0308 
ha cu coduri cadastrale 8945203136 – suprafaţa de 0,0154 ha şi 
8945203137 – suprafaţa de 0,0154 ha din teren agricol în teren pentru 
construcţii în scopul construcţiei staţiei de telefonie mobilă GSM.
2.     După primirea Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea destinaţiei 
terenurilor menţionate, specialistul primăriei va efectua aducerea 
documentaţiei cadastrale în conformitate şi va exercita controlul în vederea 
neadmiterii abaterii de la documentaţia de proiect şi a hotărîrii aprobate.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
X.               S-A  EXAMINAT:
Cu privire la aprobarea Comunicatului informativ despre desfăşurarea 
licitaţiei „cu strigare” de vînzare a mijloacelor fixe.
Domnul Tudor Ţurcanu, primarul comunei a dat citire notei informative 
cu privire la aprobarea Comunicatului informativ despre desfăşurarea 
licitaţiei „cu strigare” de vînzare a mijloacelor fixe. (se anexează).
  
AU LUAT CUVÎNTUL:
Certan Veaceslav – Au fost solicitări pentru a procura  vagonului-atelier? 
Cît costă el?
Ţurcanu Tudor – A vorbit cu mine Petrachi Boris că este interesat să-l 
cumpere. Vînzarea se face prin licitaţie. La licitaţie participă orice doritor. 
Bunul dat îl poate procura oricine. Valoarea de bilanţ a vagonului-atelier 
este de 10000 lei.
  
S-A DECIS:

Examinînd materiale prezentate de primarul comunei domnul 
Tudor Ţurcanu cu privire la aprobarea Comunicatului informativ  despre 
desfăşurarea licitaţiei „ cu strigare” de vînzare vagonului-atelier din 



patrimoniul primăriei, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de specialitate 
activităţi economico-financiare, buget, agricultură şi industrie, în temeiul 
art. 14 alin. (2)  lit. d) şi art. 77 alin. (5)  al legii privind administraţia publică 
locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  Hotărîrea Guvernului  R.Moldova nr.136 
din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu 
strigare şi cu reducere,Consiliul comunal Ratuş DECIDE:

  
1.  Se desfăşoară  licitaţia „cu strigare” de vînzare a mijloacelor fixe din 

patrimoniul primăriei, în ziua de 08 iunie 2012, la orele 11.00, în primăria 
comunei Ratuş.

2. Se aprobă Comunicatul informativ despre desfăşurarea licitaţiei „cu 
strigare” de
vînzare a mijloacelor fixe din patrimoniul primăriei, conform anexei.
3. Se obligă comisia de licitaţie să pregătească materialele necesare şi să 

asigure desfăşurarea licitaţiei în ziua de 08 iunie 2012.
  
AU VOTAT: Pentru – 10, contra – 0,  s-au abţinut – 0.
  
  

Preşedintele şedinţei                                Certan Veaceslav
  

Secretarul consiliului local              Cernica Stela  
  

  
 


