REPUBLICA MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
RAIONUL IALOVENI
ЯЛОВЕНСКИЙ РАЙОН
CONSILIUL SĂTESC SOCITENI MЕСТНЫЙ СОВЕТ СОЧИТЕНЫ
________________________________________________________________
MD- 6826 Republica Moldova
MD-6826 Республика Молдова
r-l Ialoveni, s. Sociteni
с. Сочитены, Яловенский р-н
Tel: (268) 35-236; 35-238 / Fax: (268) 35-401 ; email:sociteniprimaria@gmail.com

proiect
D E C I Z I A № 1/1
din 22.02.2022
„Cu privire la executarea Bugetului
primăriei satului Sociteni în anul 2021”.
Examinând raportul prezentat de contabilul-şef,Elena Batin,comisiei de
specialitate: economie,finanțe și buget,propunerile și sugestiile consilierilor privind
executarea Bugetului Primăriei in anul 2021,în conformitate cu prevederile art.
14, punct (n) al Legii privind Administraţia Publică Locală Nr. 436-XVI din
28.12.2006, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate Consiliul
local Sociteni
DECIDE:
1. Se ia act de raportul prezentat de contabilul-şef, Elena Batin despre executarea
bugetului local în anul 2021.
(Raportul se anexează)
2.Se aprobă executarea Bugetului primăriei satului Sociteni pentru anul 2021 la
mijloacele bugetare cu suma veniturilor de 6358203 lei şi la cheltueli pe toate
compartimentele în sumă de 6117403 lei .
3.Se aprobă executarea Bugetului primăriei satului Sociteni în anul 2021 la
mijloacele cu destinație specială cu suma veniturilor de 142100 lei și cu suma
cheltuelilor de 67013 lei.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:Secretar
al Consiliului
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D E C I Z I A № 1/2
din 22.02.2022
„Cu privire la raportul primarului privind
activitatea primăriei și situația social economică
a satului Sociteni in anul 2021’’.
În conformitate cu prevederile art. 14, punct2,lit. (p)art.1,lit (0) al Legii
privind Administraţia Publică Locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, analizând
informaţia prezentată de primarul Goloman Victor,Avizul pozitiv al comisiei de
specialitate Consiliul Sătesc Sociteni
DECIDE:
1. Se aprobă raportul primarului,Goloman Victor, privind activitatea primăriei și
situația social economică a satului Sociteni în anul 2021.
(Raportul se anexează)
2.Se ia act de obiectivele prioritare de activitate pentru anul 2022.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:Secretar
al Consiliului
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D E C I Z I A № 1 /3
din 22.02.2022
„Cu privire la alocarea și repartizarea
mijloacelor financiare din soldul disponibil”.
Examinând propunerile primăriei satului Sociteni de a aproba repartizarea
mijloacelor financiare din Soldul disponibil al bugetului ,provenit din anul 2021,in
conformitate cu prevederile art. 14, punct. 2, lin (n) al Legii privind
Administraţia Publică Locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006 , Legii finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, avînd în vedere
avizul comisiei de specialitate Consiliul Sătesc
DECIDE:
1.Din soldul disponibil al Bugetului primăriei s.Sociteni se repartizează
mijloacele financiare în sumă de 767000 lei,pentru implimentarea în anul
2022 a următoarelor activități:
APARATUL PRIMĂRIEI:
-P1P2- 9012,P3-291, Cod ECO 272600-25000 lei(Acordarea ajutorului unic
participanţilor la conflicul din Transnistria,de Ziua Internațională a copiilorl,Ziua
persoanelor cu dizabilităîi;
- P1P2- 0301,P3-005, Cod ECO 281600-100000 lei (Alte cheltueli în bază de
contract);
- P1P2- 0301,P3-005, Cod ECO 281900-50000 lei(îndemnizația de consilier);
- P1P2- 0301,P3-005, Cod ECO 222120-60000 lei(gaze naturale;
- P1P2- 0301,P3-005, Cod ECO 222950-30000 lei(servicii juridice);
- P1P2- 0301,P3-005, Cod ECO 222500-300000 lei(reparația întrării la primărie);
- P1P2- 7503,P3-319 Cod ECO 319230-202000 lei(datorii la rețelele de
canalizare);
2.Controlul asupra executării deciziei date se pune în seama contabilului şef Elena
Batin .
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretar al consiliului
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D E C I Z I A № 1 /4
din 22.02.2022
„Cu privire la desemnarea reprezentanților
Consiliului local Sociteni in instanța de judecată.
În scopul desemnării persoanelor pentru prezentarea Consiliului local Sociteni în
instanțele de judecată a RM,in conformitate cu prevederile art.81 al Codului de Procedură
Civilă al RM,in temeiul art. 14, alin.2,lin (w),art.40alin(2) al Legii privind Administraţia
Publică Locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006
Consiliul Sătesc Sociteni
D E C I D E:
1.Se aprobă prezenta Procură.
2.Se desemnează ,pe un termen de 1(unu) an,începând cu data de 22.02.2022
CA’’ Tighinean Sorin’’ cu dreptul de a reprezenta Consiliul sătesc Sociteni in instanțele de
judecată al RM, imputernicindu-se cu dreptul să se folosească de toate drepturile prevăzute de
art.81al CPC al RM,inclusiv de dreptul:
-de a exercita în numele reprezentantului toate actele procedurale ,inclusiv a dreptului de a
semna cererea și de a o depune în judecată,de a strămuta pricina la o judecată arbitrală,de a
renunța total sau parțial la pretențiile din acțiune,de a majora sau reduce cuantumul acestor
pretenții,de a modifica temeiul sau obiectul acțiunii,de a o recunoaște,de a încheia tranzacții,de a
intenta acțiune reconvențională ,de a transmite imputerniciri unei alte persoane,de a ataca
hotărârea judecătorească,de a-i schimba modul de executare,de a amâna sau eșalona executarea
ei,de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire ,de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărârii
jedecătorești,de a reprezenta interesele Consiliului sătesc Sociteni în organele de
forță(poliție,procuratură);de a semna din numele Consiliului sătesc Sociteni toate actele
legate de această înputernicire(cereri,acțiuni civile,apel, recurs.)
3.Trimestrial,persoana împuternicită de a reprezenta APL a.s.Sociteni,conform pct.2 din prezenta
decizie,va prezenta Note informative asupra acțiunilor aflate pe rolîn instanțele de judecată,în
care consiliul local este parte.
4.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei de specialitate și
a primarului,Goloman Victor.
Președintele ședinței
Contrasemnat:Secretar al
consiliului
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D E C I Z I A nr. 1/5
din 22.02.2022
„ Cu privire la aprobarea planului
Urbanistic de Detaliu,privind amplasarea unei
Pensiuni agroturistice”.
Întru respectarea art.30 al Legii 835 din 17.05.1996 privind principiile
urbanismului și amenajării teritoriului,în conformitate cu prevederile
art.14,pnct.2,lit.(w) al Legii privind Administraţia Publică Locală Nr.436-XVI din
28.12.2006 şi examinând cererea cet.Năstase Gheorghe,având în vedere avizul
pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul sătesc Sociteni
D E C I D E:
1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,privind amplasarea unei pensiuni
agroturistice,pe terenul agricol cu nr.cadastral 5529101.188,suprafața
0,459ha(proprietar Năstase Gheorghe), situat în intravilanul, satului
Sociteni,raionul Ialoveni.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretar al consiliului

