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DISPOZITIE
/,9. o{,,to"{,u nr. 3/-p

Cu privire la organizarea consultdrilor
publice privind aprobarea taxei
lunare pentru instruirea copiilor

in temeiul art.l0, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din
19.07.2018; art.29 al.(2), art.32 al.(1), din Legea privind administraJia publicd locald nr. 436- XVI
din 28.12.2006; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenta in procesul decizional;
Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publicd cu societatea civila in procesul
decizional, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 cu
privire la mecanismul de consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional; Hot6rdrea
Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16.06.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de incasare a taxei pentru instruire in gcolile de muzicd, artd qi artd plastic[; dispozilia
primarului municipiului Orhei nr. 555-p din 20.11.2019 "Cu privire la stabilirea atribuliilor de
funclie qi acordarea imputernicirilor", in scopul aprobdrii taxei lunare pentru instruirea copiilor,
viceprimarul municipiului Orhei,

DISPUNE:
l. Organizarea consultdrilor publice privind proiectul de decizie "Cu privire la aprobarea

taxei lunare pentru instruirea copiilor" pentru anul de studii 2022-2023, in ,,$coala de muzicd
pentru copii "Gh. Lupoi" Orhei" gi in,,$coala de arte plastice pentru copii Orhei" se vor desfbqura
pe data de 05.09.2022 ora 16:00 in incinta Primdriei municipiului Orhei, sala de qedinfe, etajul i.

2.Se pune in sarcina specialistului principal al primdriei municipiului Orhei dnei Otga
ZGUREANU al Primlriei municipiului Orhei pregdtirea materialelor qi crearea bunelor condilii
pentru desfrqurarea consultdrilor publice respective, cu respectarea tuturor mdsurilor de proteclie
impotriva rdsp6ndirii infecfiei COVID- I 9.

3. Directorul ,,$colii de muzicd pentru copii "Gh. Lupoi" Orhei" dl Dumitru COLESNIC gi
Directoarea ,,$colii de arte plastice pentru copii Orhei" dna Victoria CRAJOIaN vor prezenta
propunerile qi soluliile expuse in demersurile prezentate la proiectul de decizie.

4.in procesul consultdrilor publice ,. ,u .ru-ina propunerile, constatdrile, concluziile si
recomanddrile pe marginea proiectului de decizie supus consultdrii publice plasat pe pagina web
oficial5 www.orhei.md pe data de 12.08.2022, se vautllizamodalitatea de consuttare puUtici prin
desfrqurarea audierilor publice in conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de
consultare public[ cu societatea civild in procesul decizional.

5.Dupd finisarea procedurilor de consultdri publice, specialistul principal al primdriei
municipiului Orhei dna Olga ZGUREANU va prezenta spre aprobare Consiliului municipal Orhei
proiectul de decizie, supus consultdrilor publice.

6. Prezenta dispozilie se com persoanelor responsabile Ei intrd in vigoare la data
includerii acesteia in lor locale qi poate fr atacatd, in judecdtoria Orhei
(adresa: mun. Orhei, str. termen de 30 de zile de la data comunicdrii in
conformitate cu inistrativ al Republicii Moldova.
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