
CONSILIUL MI INICIPAL ORHEI

PROIECT
DECTZIE

Cu privire la mod ificarea deciziei Consiliului
Municipal Orhei rr.3.13 din 15.03.2019

in temeir rl afi.14 al Legii privind administralia publicd locald nr-436-XVI din
28.12.2006, art.'l alin.(2) lit.c) al Legii cu privire la intreprinderea de stat gi intreprinderea
municipald nr.2'16 din 23.11.2017, art.10 qi art.llS-126 al Codului Administrativ al RM
nr.1l6 din 19.07 2018, art.8-13 ;i art.15 al Legii privind transparenla in procesul decizional
nr.239 din 13.1 .2008, Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.3.13 din 15.03.2019 "Ct
privire la aprobi.rea componenlei consiliului de administratie qi a comisiei de cenzori la i.M.
"Hotelul Codru'', Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.4.18 din 08.04.2019 "Cu privire la
aprobarea Regu [amentului Consiliilor de administralie al intreprinderilor Municipale qi
Regulamentului Comisiilor de cenzori al intreprinderilor Municipale", examindnd
Notificarea Ofi:iului Teritorial Orhei al Cancelarii de Stat a Republicii Moldova
nr. 1 304/OTs- 144 din 22.04.2019,

CONSILIUL MLTNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se modifitd, decizia Consiliului Municipal Orhei nr.3.13 din 15.03.2019 " Cu privire la
aprobarea co nponenlei consiliului de administrafie qi a comisiei de cenzori la i.trrt. "Hotelul
Codru", prin modifi carea
- anexei ru,1 a deciziei nominalizate se expune in redaclie noul conform anexei nr.l la

prezenta ,lecizie.
- anexei nr.Z a deciziei nominalizate se expune in redaclie noud conform anexei nr.2 la

prezenta ,lecizie.

2. Prezenta <.ecizie intrl in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor
locale qi poat t fr atacatdin termen de 30 zile dela datacomunicdrii in Judecltoria Orhei.

3. Control rl asupra execut6rii prezentei
interimar dr a MEMET Diana.

pune in sarcina primarului

Nr.
din

Primarul interimrrr al municipiului Orhei

Viceprimarul mt nicipiului Orhei

Viceprimarul mt nicipiului Orhei

Viceprimarul mt nicipiului Orhei

Specialist

Secretar al Consi. iului Municipiului Orhei

Autor:

Contabil gef

Diana MEMET

Marina CRAVCENCO

Cristina COJOCARI

Valerian CRISTEA

MihAi BATR1NCEA

Ala BURACOVSCHI

Anastasia TURCAN
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Cc mponenla Consiliului de Administralie la iM "Hotelul Codru"

Anexa nr.I
la decizia Consiliului Municipal Orhei
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Anexa nr.2
la decizia Consiliului Municipal Orhei
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NOTA INFORMATIVA
Ia Decizia consiliului Municipal

nr._ din 2019

Cu privire la moc ificarea deciziei
Consiliului Muni:ipal Orhei nr.3.13 din 15.03.2019

orului gi, dupl caz) t participan(ilor la elaborarea proiectului
rstasia TURCAN,
au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finaliti{ile urmirite
I notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelarii de Stat a Republicii
'OT8-144 din 22.04.2019, se propune aprobarea componenlei consiliului
i a comisiei de cenzori in redactie noud.

Descrierea gra dului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
na le cu legisla{ia Uniunii Europene

lvederi ale proiectului si evidenti elementelor noi
Fundamentare r economico-financiarl

Condi(iile ce
Examindn

Modul de incor
- art.7 alit

0. Constat5rile

Viceprimi

Contabil I

'. Avizarea qi con sultarea publici a proiectului
I pentru consultarea publicd pe pagina WEB aublicat proiectr Primdriei pe data de

.2019
Constatirile er rtlzei anticoruptie Nu este cazul

. Constatirile er rtizei de compatibilitate Nu este cazul

respunderea n<

expertizei juridice Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru
,rmelor legislative, de cdtre specialistul jurist din cadrul primdriei Orhei

i este avizat.
11. Constatirile z ltor Nu este cazul

porare a actului in cadrul normativ in vigoare
r.(2) lit.c) al Legii cu privire la intreprinderea de stat
i din 23.11.2017 ,

.rul municipiul Orhei

ef

intreprinderea

Marina CRAVCENCO

Anastasia TURCAN

. Denumirea au
ontabil sef - An

oldova nr.1304
e administratie r

nr.24r


