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DISPOZITIE

Cu privire la convocarea qedin{ei
ordinare a Consiliului municipal Orhei

in temeiul art.10, art.1l8-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.l16 din
lg.O7.2Ol8; art.l6 alin.(1), (3), (5), (6), art.ll, art.26 alin.(1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din
Legea nr.436 din28.12.2006 privind administralia publica local[; Legea nr.239 din 13.11.2008

privind transparenla in procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea qi

funclionarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului ordqenesc Orhei

nr.9.1 din 21.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.l1 din
1 1.08.201 7, Primarul municipiului Orhei

DISPUNE:

1. Se convoacd qedinla ordinard a Consiliului municipal Orhei pe data de 15 noiembrie anul
2022,1a orele 17:00, in incinta s6lii de qedinle a Primariei municipiului Orhei (mun. Orhei, str.

Vasile Mahu, 160, etajul 2) cu urmdtoarea ordinea de zi conform anexei.

2. Autorii proiectelor qi secretarul al Consiliului municipal Orhei vor intreprinde acfiunile

respective pentru asigurarea pregdtirea materialelor pe marginea problemelor care vor fi supuse

dezbaterii in qedinla, inclusiv asigurarea inqtiinldrii privind convocarea qedinlei.

3. Prezenta dispozilie se comunicd persoanelor vizate, se plaseazd pe pagina oficiald a

Primdriei municipiului Orhei in releaua intemet (www.orhei.md) qi pe panou informativ, intrd in
vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale qi poate fi atacatl in
Judecdtoria Orhei (adresa: str. Vasile Mahu, 135^ mun. Orhei) in termen de 30 zile de la dataJ U(lttv4Luf l4 \-rlllgl \<f.LrrVJA. JLI ' Y 4Jrrw lvlqrq, r JJI rrrurrt vt

comunic6rii in conformitate cu prevederile Codulu| Administrativ.
4. Controlul executdrii prezentei dispozilii mi-llasum.
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Pavel VEREJANU



la dispozi(ia Primarutui al municipiului Orhei nr. 4tlJ din oX .//

ORDINEA DE ZT
a qedinfei ordinare a Consiliului municipal Orhei din 15 noiembrie anul2022,ora 17:00

l ' cu privire la aprobarea contingeTllui qi programul de lucru a instituliilor preqcolare
pentru elaborarea bugetului pe anul 2023.
RAPORTORI: specialist principal olga ZRUREANU, primarul pavel VEREJANU.

2' Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de RezervE al municipiului orhei.RAPORTORI: specialist principal Valentina DONTU, viceprimarul Valerian CRISTEA.

3' cu privire la aprobarea condiliilor contractului de sponsorizare intre Asociafia obqteasc6"Proiecte Sociale pentru Moldova" qi Autoritatea executiva a Consiliului municipal Orhei
{ 91i{rea in proprietate publicd a bunurilor qi serviciilor.
RAPORTORI: specialist principal Micaliuc tilga, primarul pavel VEREJANU.

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
RAPORTORI: specialist principal Crivilchi Daniela, primarul pavel VEREJANU.

5' Cu privire la modificarea Deciziei nr.4.15 din 07.06.2022 pentru transmiterea inadministrare gi exploatare a refelelor de apd gi canarizare.

RAPORToRI: specialist principal Gheorghe CREIZAN, viceprimarul CristinaCOJOCARI.

6' Cu privire la comercializareaactivelor neutilizate cu expunerea la licitalie cu reducere.
RAPORTOR: administratorul interimar i.M. "Servicii Comunal-Locative,, orhei dl
Valentin MLTNTEANU.

7. cu privire la exprimarea prealabild privind achizilionarea bunurilor.
RAPORTOR: administratorul interimar i.M. 'is.*icii Comunal-Locative,, orhei dlValentin MLINTEANU.

8' Cu privire la exprimarea acordului privind achizilionarea produselor petroliere pentru
anul2023.
RAPoRTOR: administratorul interima. i.M. "Servicii Comunal-Locative,, orhei dl
Valentin MUNTEANU.

9. Cu privire la modificarea Regulamentului
municipiului Orhei.
RAPORTOR: administratorul interimar
Valentin MUNTEANU.

i privind sistemul de salubrizare/amenajare a

i.M. "Servicii Comunal-Locative,' Orhei dl

10' Cu privire la acordarea concediului de odihnd anual gi delegarea imputernicirilor.
RAPORTORI: specialist principal Natalia NEGRU, primarul pavel VEREJANU.

I 1' Cu privire la examinarea notificdrii oficiului Teritorial orhei al Cancelariei de Stat RM
RAPORTOR[: specialist principal Natalia NEGRU, primarul pavel VEREJANU.
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12. Cu privire la schimbarea destinaliei
locativ6.
RAPORTORI: specialist principal
COJOCARI.

incdperii izolate nelocative in incdpere izolatd,

Gheorghe CREIZAN, viceprimarul Cristina

13. cu privire la formarea prin separare a bunului imobil.
RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

l4' Cu privire lavdnzareaterenului aferent bunului imobil, in total 9 proiecte de decizii:
RAPORTORI: specialist principal Oxana DUCA, viceprimarul Ciistina COJOCARI.
14' l Cu privire la vdnzarea terenului aferent bunului imobil, numrrul cadastral

l4'2 Cu privire la vlnzarea terenului aferent bunului imobil, numdrul cadastral
;

l4'3 Cu privire la vdnzarea terenului aferent bunului imobil, numdrul cadastral

l4'4 Cu privire la vdnzarea terenului aferent bunului imobil, numarul cadastral

l4'5 Cu privire a vdnzarea terenului aferent bunului imobil, numdrul cadastral

14'6 Cu privire a vdnzarea terenului aferent bunului imobil, num5rul cadastral

l4'7 Cu privire a vdnzarea terenului aferent bunului imobil, numarul cadastral

14'8 Cu privire a vdnzarea terenului aferent bunului imobil, numdrul cadastral

l4'9 Cu privire a vdt:zarca terenului aferent bunului imobil, numdrul cadastral

l5' Cu privire lavdnzatea lotului de pdmdnt de pe lingr cas6, in total 3 proiecte de decizii:RAPORToRI: specialist principal Fiodora GUDIMA, viceprimarul Cristina
COJOCARI.
l5'lCu privire la vdnzarea lotului de pdmdnt de pe lingr casa, numdrul cadastral

15'2 Cu privire a vdnzarea lotului de pdm6nt de pe lingd casd, num5rul cadastral

l5'3 Cu privire la vdnzarea lotului de pdmdnt de pe ling6 cas6, numdrul cadastral

16' Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit
{ vinzarea porfiunii de teren supranormS, numdrul cadastra
RAPORTORI: specialist principal GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

17' Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit
$i vinzarea porfiunii de teren supranormd, numdrul cadastral 
RAPORTORI: specialist principal GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

18' Cu privire la aprobarea suprafelei gi declararea terenului proprietate public6 domeniul
privat, numdrul cadastral 
RAPORTORI: specialist principal GUDIMA, viceprimarul Cristina COJOCARI.

19' Cu privire la delimitarea terenului proprietate publicd domeniul privat a UAT orhei,
num5rul cadastral 
RAPORTORI: specialist principal Lilia GULIAN, viceprimarul Cristina COJOCARI.



20' Cu privire la delimitarea proprietate publicd domeniul privat a UAT orhei,numdrul cadastral 
RAPORTORI: specialist p ncipal Lilia GULIAN, viceprimarul cristina coJocARI.

Pavel VEREJANU


