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DISP OZITIE
y'3 <tY, tgAn w. 34F

Cu privire la actualizarea documentafiei de proiect
pentru reparalia capitald a clSdirii
Muzeului de Istorie qi Etnografie Orhei

tn temeiul art.10, art.l18-126 Cod Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din
19.07.2018; art.26, art.29, art.32 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrafia
publicd local[; art.l9,lit. c), art.2l, art. 36 din Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile
urbanismului gi amenajdrii teritoriului; capitolul IV din Legea nr.1530 din22.06.1993 ,,Privind
ocrotirea monumentelor"; art.1, alin. (1) al Legii privind intreprinderea de stat qi intreprinderea
municipald nr. 246 din 23.11.2017; art. 12,lit. (d) din Legea w. 121 din 04.05.2007 privind
administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice; Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind
transparenla in procesul decizional; Legea Parlamentului nr. 163 din 09.07.2010,,Privind
autorizarca executdrii lucrdrilor de construclie"; pct. I al Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.
5.17 din 29.04.2021 ,,Cu privire Ia aprobarea contractului privind delegarea de gestiune a
serviciului public"; Dispozilia Primarului mun. Orhei nr. 334-p din 06.08.2021 ,,Cu privire la
acordarea concediului anual" qi examinind Demersul Muzeului de Istorie qi Etnografie Orhei nr.
02 I I -7 a-538 din 23. 07 .202I, viceprimarul mruricipiului Orhei,

DISPUNE:

f . intreprinderea municipald ,,Orheiproiect", conform prevederilor contractului privind
delegarea de gestiune a serviciului public de realizare a activitAlii de cercetare qi dezvoltare
a teritoriului municipiului Orhei:
- va actualiza documentalia de proiect nr. 001/16-5A elaboratd,inbaza certificatului de
urbanism nr. 60 din15.04.2015 de c6tre S.R.L. ,,Urban Design" pentru repara[iacapitald,a
clSdirii Muzeului de Istorie qi Etnografie Orhei din str. Renaqterii Nalionale 23, mun.
Orhei;
- va coordona qi aviza documentafia de proiect actualizatd in modul stabilit de legisla{ia in
vigoare.

2. Cheltuielile pentru actualizarea qi avizarea documentaliei de proiect pentru reparafia
capitald a clSdirii Muzeului de Istorie qi Etnografie Orhei din str. Renaqterii Nafionale 23,
mun. Orhei vor fi acoperite din contul alocaliilor aprobate in bugetul municipiului Orhei.

3. Pentru informarea publicd prezenta
Primdriei mun. Orhei www.orhei.md

dispozilie se plaseaz[ pe pagina web oficiald a
qi se afiqeazd pe panoul informalional.

4. Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor
locale qi poate fi atacatd,la Judecitoria mun. Orhei (adresa: str. Vasile Mahu 135, mun.
Orhei) termen de 30 zile de la data comunicdrii in corespundere cu prevederile Codului
Administrativ al

Viceprimar al mun. Cristina COJOCARI

5. Controlul


