
Republica Moldova

Consiliul 
orăşenesc Orheî

PecnyfijiHKa MojiflOBa

OpxeucKuu 
ropoACKon CoBeT

10.04.2014 3.9
______________  n r ._________

or.Orhei
r. Opxen

Cu privire la aprobarea Programului de 
activitate a Consiliului orăşenesc Orhei 
pentru anul 2014

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 
art.14, cu scopul soluţionării problemelor majore de interes local ale oraşului şi locuitorilor,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului orăşenesc Orhei pentru anul 2014 
(se anexează).

2. Raportorii, persoanele responsabile şi executorii vor pregăti şi vor prezenta în termen 
secretarului Consiliului orăşenesc proiectele de decizii şi materialele aferente problemelor de pe 
ordinea de zi a şedinţei, însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a Consiliului, după 
caz de raportul sau avizul primăriei, precum şi sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul 
consultărilor publice.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului oraşului Orhei şi Comisiilor 
consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Orhei.

\
Preşedintele şedinţei Iurie LUPACESCU

Secretarul Consiliului Ala BURACOVSCHI



Anexă la decizia nr.3.9 din 10.04.2014

P R O G R A M U L
de activitate a Consiliului orăşenesc Orhei pentru anul 2014

Nr.
d/o

Problemele incluse spre examinare Data Responsabili Raportori/ Executori

1. Cu priv ire  la ac tiv ita tea  adm inis tra ţie i publice  locale a oraşului Orhei în 
anul 2013. Raport anual.

februarie  / 
martie

vicepri marii/specialiştii 
şefii ÎM şi SA

C olun  Vitalie 
şefii ÎM şi SA

2. Cu privire la ap robarea  Program ulu i de activ ita te  a Consiliu lu i orăşenesc 
Orhei pentru  anul 2014

vicepri marii 
secretarul Consiliului

B uracovschi Ala

J . Cu privire la execu tarea  bugetului pentru  anul 2013. Savin  Ala 
T urcan  Svetlana

Savin Ala

4. Cu privire la ex am in a rea  p ro b lem elo r  funciare. M unteanV alen tin  
G u d im a  Feodora

G u d im a  Feodora

5. Cu privire la o rgan izarea  bilunarului de curăţenie şi înverzire  în oraşul 
Orhei.

aprilie/ mai M unteanV alen tin  
Pulbere N icanor

Pulbere N icanor

6. Cu privire la ap robarea  listei terenurilo r  expuse  la licitaţie lunciară. M unteanV alen tin  
G u d im a  F eodora

G u d im a  Feodora

7. Cu privire la ex am in a rea  p rob lem e lo r  funciare. M unteanV alen tin  
G u d im a  Feodora

G u d im a  F eodora

8. Cu privire la ac tiv itatea com is iilo r  consulta tive  de specia lita te  a 
Consiliu lu i o răşenesc  Orhei.

Preşedinţii com is i ilo r Preşedinţii com isiilo r

9. Cu privire la execu tarea  bugetului pentru  primul sem estru  al anului 2014. iu lie/august Savin Ala 
T urcan  Svetlana

Savin  Ala

10. Cu priv ire  la pregătirea  ob iec te lo r oraşului şi instituţiilor bugetare  către 
sezonul de încălz ire  toam nă/ia rnă  2014-2015.

M unteanV alen tin  
Pulbere N icanor 
Chiperi Mihail

M untean V alenti n

11. Cu privire la ac tiv itatea Gărzii ppulare a oraşului şi a secţiei de poliţie  
o răşeneşti  a 1PR Orhei.

M unteanV alen tin  
G an ta  lurie

G an ţa  lurie

12. Cu privire la ex am in a rea  p rob lem elo r  funciare. M unteanV alen tin  
G u d im a  Feodora

G ud im a Feodora

13 Cu privire la execu ta rea  bugetului pentru  n ouă  luni ale  anului 2014. oc tom brie /
no iem brie

Savin  Ala 
Turcan Svetlana

Savin  Ala

14. C u  privire la ap robarea  bugetului o răşenesc  pentru  anul 2015. Savin Ala 
T urcan  Svetlana

Savin  Ala

15. Cu priv ire  la exam inarea  p rob lem elo r  funciare. M unteanV alen tin  
G u d im a  F eodora

G u d im a  F eodora


