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DISPOZITIE

nr.

'/Vg

Cu privire la convocarea gedinlei

ordinare a Consiliului municipal Orhei

in temeiul art.l6-18, art.26,29,32 qi 39 ale Legii privind administralia publicl

locald

nr.436-XVI din 28.12.2006, primarul municipiului Orhei DISPUNE:
l.Se convoacl qedinta ordinard a Consiliului mtrnicipal Orhei pe data de 10.06.2020,\a
orele 17:00, in sala de gedinle a Primdriei municipiului Orhei cu urmitoarea ordine de zi:

1.

Cu privire la aprobarea regulamentului Consiliului de administrafie qi al Comisiei
de cenzori pentru intreprinderile mtrnicipale;
2. Cu privire la repartizarea profitului net obfinut in anul 2019;
3. Cu privire la acordarea concediului de odihn[ anual nefolosit;
4. Despre operare de modificdri qi completflri la decizia Consiliului muriicipal Orhei
nr.l 1.13 din 10. 12.2019;
5. Cu privire la examinarea prescripfiei inspecfiei financiare;
6. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publicl a UAT Orhei,
suprafefei qi hotarelor terenului delimitat din domeniul privat;
7. Cu privire la darea in locafiunea terenului aferent bunului imobil - 2 proiecte;
8. Cu privire la vdnzarea terenului aferent bunului imobil;
9. Cu privire la desfiinlarea construc{iei nefinalizate;
10. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publicl a UAT Orhei,
suprafelei gi hotarelor terenului delimitat din domeniul public - 15 proiecte;
1 1. C; privire la rezultatele consultlrilor publice din20.02.2020 in vederea modificlrii
destinafiei unor terenuri - 5 proiecte;
12. Cu privire la executarea deciziei judecitoreqti;
13. Cu pririre la aprobarea condiliilor contractului de sponsorizare intre AO ,,Proiecte
sociale pentru Moldova" gi autoritatea executivl a Consiliului municipal Orhei ;

2. Autorii proiectelor $i secretarul Consiliului municipal Orhei vor intreprinde acfiunile
respective pentru asigurarea pregitirea materialelor pe marginea problemelor care vor fi supuse
dezbaterii in qedinf6 qi inqtiint[rii convoc[rii gedinfei.
3. Prezenta dispozilie va fi adus6 la cunoqtinfa persoanelor interesate in modul stabilit cu
drept de atac in Judecitoria O;hg+j! termen de 30 zile de la comunicar?,.s: .. 911d9 in^Registrul
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