
Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL ORHEI

10.02.2022

Pecny6,rura Mo,rgora

MYHI{UIITIAJII,HBIIi COBET
OPXEfr

nr. 1.9

Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului municipal Orhei
m.12.4 din 03.09.2020

in temeiul a4.10, art.ll8-121, ?11.126-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova m.l16 din 19.07.2018; art.14 alin.(2) lit.b) din Legea p vind administrafia publicd
locale m.436-XVI din 28.12.20061. Decizia Consiliului municipal Orhei nr.9.8 din 22.09.2017
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul qi condiliile de desfiqurare a proiectului
social "Construcfia locuinlelor qi angajarea categoriilor social/economic vulnerabile ale
populaliei din municipiul Oihei cu spaliu locativ"; Decizia 11.2.4 din 13.11.2017 "Cu privire la
operarea modifictrrilor in anexa la Decizia Consiliului municipal nr.9.8 din 22.09.2017";
Decizia M.12.4 din 03.09.2020 "Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor ;i atribuirea
locuinlelor in cadrul Proiectului social", lu6nd in consideralie Nota lnformativa a
viceprimarului municipiului Orhei dna Anastasia TURCAN din 17.01.2022, contul de platd nr.8
din 03.03.2020, inltiinlarea cu nr. de ieqire 02ll-23-48 din 14.01.2022, examinand nota
informative prezentate,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

l. Se modificl Decizia Consiliului municipal nr.l2.4 din 03.09.2020 "Cu privire la
aprcbarea listei benehciarilor $i atribuirea locuinfelor in cadrul Proiectului social", prin
modificarea anexei nr.l qi anexei nr.2, dupd cum umeaz6:

1 .1. din anexa nr.l se exclude pct.6 ";
L2. din anexa nr.2 se exclude pct.6 "

2. Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei va intreprinde acliunile necesare
pentru executarea prezentei decizii conform legislaliei in vigoare.

3. Pentru aducerea la cunoginfa publice prezenta decizie se plaseazd pe pagina oficiala a

Primdriei municipiuhji Orhei in refeaua lntemet www.orhei.md precum qi se afigeazi pe panoul
infomafional.

4. Prezenta decizie se comunicd dnei , intre in vigoare la data includerii
acesteia in Registrul de stat al actelor locale $i poate fi atacatd in Judecdtoria Orhei (adresa:
mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 135) in termen de 30 zile din data comunicarii, in conformitate cu
prevederile Codului Administrativ.

5. Controlul asupra executArii prezentei dccizii rcvine viceprimarilor de ramurd, conform
domeniilor de competenF $i Comisiei speciale pentru selectare4trgrgficiarilor deJocuinlg

DECIZIE
mun. Orhei
MyB. Opxefi

Preiedintele $edinlei

Semnatladatadc /q. AJ 2022

Bor;s DARIEV

Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului municipal Grigore MiRA


