
CClNSlLIUL MUNICIPAL ORHEI
PROIECT

DECIZIE
Nr.____________________________
din____________________________

Cu privire la instituirea comisiei 
privind desfăşurarea licitaţiilor 

pentru locaţiunea activelor neutilizate

în temeiul art. 10, 118-126 Codului administrativ, art.14, alin (3), art. 77 al Legii privind 
administraţia publică locală nr-436-XVI din 28.12.2006, art. 9, alin. (1) din Legea nr. 121 - XVI din 
04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publce, pct. 20 di Regulamentul cu privire 
la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din
29.03.2008, pct. 8 din Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, pct. 9 din Regulamentul cu privire la model de determinare şi 
comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 480 din
28.03.2008.

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se instituie comisia privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea activelor neutilizate ale 
adminisrtaţiei publice locale a municipiului Orhei în componenţa a 9 (nouă) membri, conform anexei la 
prezenta decizie.

2. Comisia instituită va organiza licitaţiile activelor neutilizate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare.

3. Se abrogă decizia Consiliului municipal Orhei nr. 11.9 din 13.11.2017 "Cu privire la instituirea 
comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiune activelor neutilizate.

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale şi 
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării în Judecătoria Orhei. în conformitate cu 
prevederile Codului administrativ.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii sê  
Orhei, conform competenţelor.
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la Decizia consiliului Municipal 

nr.______ din _______________ 2019

Cu privire la instituirea comisiei 
privind desfăşurarea licitaţiilor 

pentru locaţiunea activelor neutilizate

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Specialist principal -  Violeta Morari______________________________________
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărit
Luând în consideraţie faptul că unii membri ai comisiei sunt în imposibilitate de a îşi exercita atribuţiile în 
calitate de membru al comisiei din motivul demisiei sau transferului în altă funcţie, se impune adoptarea 
unei noi decizii cu privire la instituirea comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea 
activelor neutilizate în format nou cu abrograrea deciziei Consiliului Municipal Orhei nr. 11.9 din 
13.11.2017 ”Cu privire la instituirea comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea activeloi 
neutilizate”. Fiind dat faptul că decizia nr. 11.9 constituie un act administrativ cu caracter individual, iai 
dispoziţiile codului administrativ nu prevăd ccauze şi condiţii de modificare a actului administrativ legal 
favorabil decât în cazuri expres prevăzut de legew. Substituirea membrilor comisiei nu cade sub incidental 
acestora, de aceia urmează a fi adoptat un nou act administrativ._________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene__________  _
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi________________________
5. Fundamentarea economico-financiară____________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

în temeiul art.14, alin (3), art. 77 al Legii privind administraţia publică locală nr-436-XVI din 
28.12.2006, art. 9, alin. (1) din Legea nr. 121 - XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publce, pct. 20 di Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor 
neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, pct. 8 diRegulamentul privinc 
licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, pct. 9 dir 
Regulamentul cu privire la model de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale 
întreprinderilor, aprobat prin Flotărârea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008. decizia Consiliului municipal 
Orhei, nr. 11.9 din 13.11.2017.
----------------- :............................................................................................................................................................................................................................................... ............  ..... .............. i
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

8. Constatările expertizei anticorupţie Nu este cazul_____________________________________
9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul
10. Constatările expertizei juridice Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea 
normelor legislative, de către specialistul jurist din cadrul primăriei Orhei şi este avizat.
11. Constatările altor expertize Nu este cazul__________________________ ______

Viceprimarul municipiul Orhei 

Specialist principal

Anastasia ŢURCAN

Violeta MORARI



Anexa
la decizia Consiliului Municipal Orhci 
nr.______din 2019

Comisia privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea activelor 

neutilizate ale administraţiei pubice locale a municipiului Orhei

PREŞEDINTE:
Anastasia ŢURCAN -  viceprimarul municipiului Orhei

VICEPREŞEDINTE:
Cristina COJOCARI -  viceprimarul municipiului Orhei;

SECRETAR:
Violeta MORARI -  specialist principal în cadrul Primăriei mun. Orhei;

MEMBRII COMISIEI

1. Tatiana SANTONI -  specialist principal în cadrul Primăriei mun. Orhei;
2. Mihail BATRÎNCEA -  specialist principal în cadrul Primăriei mun. Orhei;

3. Olga ZGUREANU -  specialist principal în cadrul Primăriei mun. Orhei;

4. Lilia GULIAN -  specialist principal în cadrul Primăriei mun. Orhei;
5. -  consilier municipal:

6. -  consilier municipal;


