
PROIECT 

    

CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI DECIZIE Nr.    _________      din     2022 

 

Cu privire la implementarea Proiectului din  

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală 

 

Având în vedere acceptarea în baza Hotărârii Guvernului nr.23 din 12.01.2022 “Cu privire la 

aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024”, Decizia Consiliului Național de 

Dezvoltare Regională și Locală (CNCDRL) nr.13/22 din 08.08.2022, Anexa nr.2 privind Planului 

anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare locală pentru anul 2022, nr. C21492DL 

„Proiect de dezvoltare locală” localizat în mun. Orhei, în temeiul art.10, art.118-126 din Codul 

administrativ nr.116 din 19.07.2018;  art.14, al. (2), lit. n²), alin.(3), art.40, alin.(2), lit.a) din Legea 

privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.4, alin.(1), (3); art.10, alin.(1), 

lit.b), din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; art.43 alin.(6) din Legea nr. 

181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, examinând nota 

informativă prezentată,   

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

1. Se acceptă distribuirea surselor bugetare alocate din Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea Proiectului de executarea lucrărilor de 

reparații capitale a Blocului cantina, gestionat de către IP Liceul Teoretic On. Ghibu din municipiul 

Orhei în suma totală de 2 576 234,67 de lei. 

2. Se aprobă clauze contractuale din Contractul de finanțare nr.176 – C21492DL – 2022, 

încheiat între Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală reprezentat prin 

Directorul – Mihail CROITORU și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, obiectul 

căruia este acordarea finanțării de către Finanțator în suma totală de 2 576 234,67  lei cu distribuirea 

surselor bugetare alocate pentru anul 2022 -  suma de 1.204.440.58 lei. 

3. Se aprobă serviciile responsabilului tehnic – 14.242.51 lei, sumă calculată cu 29% din suma 

fără TVA preconizată pentru anul 2022, care va fi finanțată de IP Liceul Teoretic On. Ghibu.  

4. Se împuternicește Primarul municipiului Orhei dl. Pavel VEREJANU, să semneze Contractul 

de finanțare, indicat în pct. 2 al deciziei prezente, din partea Autorității executive a Consiliului 

municipal Orhei, se anexează. 

5. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei: 

5.1) va întreprinde acțiunile necesare pentru realizarea obiectului Contractului de finanțare; 

 5.2) va ține evidența conformă a mijloacelor financiare transmise în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare.  

6. Prezenta decizie se comunică persoanelor și instituțiilor, vizate intră în vigoare la data 

includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale, poate fi atacată la Judecătoria municipiului 

Orhei (adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) în termen de 30 zile din data comunicării în 

condițiile Codului Administrativ și se plasează pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei 

(www.orhei.md). 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

 

Contabil șef interimar                                                                            Daniela CAZAC 

 

Secretar al Consiliului Municipal                                                          Grigore MÎRA   

 

Specialist principal                                                                              Olga ZGUREANU          

Autor: Specialist principal                                                                   Mihail GANDRABURA   

                                                                                                             email.civis.ong@gmail.com 

Specialist principal                                                                            Alina  TRUSOVSCAIA 

http://www.orhei.md/
mailto:email.civis.ong@gmail.com


 

 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ la Decizia consiliului Municipal 

Cu  privire  la  implementarea Proiectului, acordat din  

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală 
 nr.                      din                                                  2022 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Specialist principal Mihail GANDRABURA,  Specialist principal planificarea cheltuielilor Olga 

ZGUREANU 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite  Proiectul de decizie 

privind implementarea Proiectului, acordat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a 

fost elaborat în scopul modificării bugetului municipal Orhei, cu aprobarea condițiilor Contractului de 

finanțare nr. 176 – C21492DL - 2022 care va fi  încheiat între Instituția publică Oficiul Național de 

Dezvoltare Regională și Locală  reprezentat prin Directorul – Mihail CROITORU și Autoritatea 

executivă a Consiliului municipal Orhei, obiectul căruia este acordarea finanțării de către Finanțator în 

suma totală de 2 576 234,67  lei cu distribuirea surselor bugetare alocate  

pentru anul 2022 -  suma de 1.204.440.58 lei. 

Serviciile responsabilului tehnic – 14.242.51 lei, sumă calculată cu 29% din suma fără TVA 

preconizată pentru anul 2022, va fi finanțată de IP Liceul Teoretic On. Ghibu.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale 

cu legislaţia Uniunii Europene Nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    Proiectul deciziei privind 

implementarea Proiectului, acordat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală prevede 

repartizarea surselor bugetare alocate din Fondul Național pentru executarea lucrărilor de reparații 

capitale a Blocului cantina, gestionat de către IP Liceul Teoretic On. Ghibu din municipiul Orhei. 

5.Fundamentarea economico-financiară Proiectul de decizie prevede distribuirea surselor bugetare 

alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală: 

 pentru anul 2022 -  suma de 1.204.440.58 lei și pentru responsabilul tehnic – 14.242.51 lei; 

Mijloacele respective se propun a fi alocate ca Transferuri capitale primite cu destinaţie specială 

între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

   Proiectul deciziei cu  privire  la  implementarea Proiectului, acordat din Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională și Locală, se încorporează în sistemul actelor normative și nu presupune  

modificarea/abrogarea altor decizii. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  În baza celor expuse, proiectul deciziei cu  privire  la  

implementarea Proiectului, acordat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a fost 

avizat de Primarul municipiului, Viceprimarii municipiului, Secretarul Consiliului Municipal, Contabilul 

șef, Specialiști principali din cadrul Primăriei. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din  

13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei este publicat pentru consultare 

publică pe pagina WEB a Primăriei. 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice      În temeiul art.37 din  Legea nr.100 din  22.12.2017 cu privire la 

actele normative, proiectul de decizie  a fost expus expertizei juridice de către specialiștii din cadrul 

primăriei municipiului. Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 

Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de 

specialitate și aprobate în cadrul ședinței Consiliului Municipal 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 
 

 

Ex. autor:  Specialist principal                                              Mihail GANDRABURA   

Specialist principal pentru planificare                               Olga ZGUREANU 

 

 

 

 

 


