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DISPOZITIE

'/9:Pr

nr. ./57

2P22

Cu privire la convocarea gedinlei

extraordinare a Consiliului municipal Orhei

in temeiul art.16-18, art.26,29, 32 gi 39 ale Legii privind administratia publicl local6
nr.43 6-XVl din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE :
LSe convoacd qedin{a extraordinar6 a Consiliului municipal Orhei pe data de22.05.2020,
la orele l7:00, in sala de gedinle a Primdriei municipiului Orhei cu urmdtoarea ordine de zi:

l.

Cu privire la aprobarea tarifelor;

2. Cu privire la modificarea
3.

4.
5.

6.
7.
8.

g.

deciziei Consiliului municipal Orhei nr.14.12 din

29.12.2017;
Cu privire Ia aprobarea in redacfie nou6 a regulamentului privind organizarea qi
intrefinerea cimitirelor din municipiul Orhei;
Cu privire Ia aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publicl a UAT Orhei,
suprafelei gi hotarelor terenului delimitat din domeniul privat - 2 proiecte;
Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publici a UAT Orhei,
suprafelei qi hotarelor terenului delimitat din domeniul public - 2 proiecte;
Cu privire la scutirea de Plat6;
Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervl al municipiului
Orhei;
Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de
locuit - 4 proiecte;
Cu privire la transmiterea in proprietate privatl a terenului aferent casei de locuit qi
v drarca po4iunii de teren supranormd;

respective pentru
asigurarea ingtiinlIrii convoclrii gedinfei qi pregdtirea materialelor pe marginea problemelor care
vor fi supuse dezbaterii.
3. Prezenta dispozitie va fi adusd la cunogtinfa persoanelor interesate in modul stabilit cu
drept de atac in Judecitoria Orhei in termen de 30 zile de la comunicare, se include in Registrul
Primdriei municipiului Orhei in reteaua
de stat al actelor locale qi se plaseazd pen&gi
Intemet (w.w.w.orhei.md.) .

2. Secretarul Consiliului municipal Orhei va intreprinde actiunile

Primarul municipiului Orhei
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