
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                        PROIECT 

 

D E C I Z I E 

                                                                                       Nr. _____________ 

                                                                                                  din ________________  2022         

       

Cu  privire  la înființarea Instituției Publice 

”Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din Municipiul Orhei” 
 
  

În scopul implementării eficiente a Programului Național de dezvoltare a orașelor poli de 

creștere 2021 – 2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.916 din 16.12.2020; în temeiul art. 

307 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002; art. 10, art.118-126 din 

Codul administrativ al Republicii Moldova  nr. 116 din 19.07.2018; art.14, alin.(2), lit. h) din 

Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind  administrația publică locală”; art.8-13, 15 din Legea 

privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; Decizia Consiliului municipal 

Orhei nr.8.11 din 23.07.2021 „Cu privire la aprobarea condițiilor Contractului de finanțare între 

Solidarity Fund PL în Moldova și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei”; 

Dispoziția Primarului municipiului Orhei nr.237 din 09.06.2021 „Cu privire la crearea Unității 

de Implementare a Programului” cu modificările și completările ulterioare, examinând nota 

informativă prezentată de către autorul proiectului, 
 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI   D E C I D E: 

1. Se înființează Instituția Publică ”Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din 

Municipiul Orhei”. 

2. Se aprobă Statutul Instituției Publice ”Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din 

Municipiul Orhei” (se anexează). 

3. Se dă în folosinţă Instituției Publice ”Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din 

Municipiul Orhei”, cu titlu gratuit, biroul nr. --,  et. III, pe un termen de 1 an în incinta 

Primăriei mun. Orhei, str. Vasile Mahu 160, MD-3505. 

4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru înregistrarea și înființarea Instituției Publice 

”Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din Municipiul Orhei” se determină din 

alocațiile planificate în bugetul municipiului Orhei pentru anul 2022. 

5. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate, Solidarity Fund PL, intră în vigoare la 

data includerii acesteia în Registrul de Stat al Actelor Locale și poate fi atacată în 

Judecătoria Orhei în termen de 30 zile de la data comunicării (adresa: str. Vasile Mahu 

135, mun. Orhei), conform prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii revine Primarului municipiului Orhei, dl 

Pavel VEREJANU. 
 
 

Primar                                                                                 Pavel VEREJANU 

Viceprimar           Cristina COJOCARI 

Viceprimar           Anastasia ȚURCAN 

Viceprimar                                                                                Valerian CRISTEA 

Secretarul interimar al Сonsiliului municipal Orhei             Grigore MÎRA 

Specialist principal (jurist)                                                                           Grigore MÎRA 

Contabil șef interimar Daniela CAZAC 

Specialist principal                                                                             Alina TRUSOVSCAIA    

Autor: Specialist principal                                                                             Igor CERNEI                                                          



Anexa nr.1  

la decizia Consiliului municipal Orhei 
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CAPITOLUL I.   

IDENTIFICARE 

 

Articolul 1.  Statutul de faţă stabileşte cadrul şi limitele între care funcţionează Instituţia publică: 

în temeiul prevederilor art.14, alin.(2), lit. h) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind  

administrația publică locală”; art. 307 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 

06.06.2002.   

Articolul 2.  Instituţia publică la care se referă prezentul Statut poartă denumirea Centrul de 

Dezvoltare Locală și Regională din Municipiul Orhei, numită în continuare Instituţie 

(necomercială, apolitică, nonprofit).   

Articolul  3.  Denumirea prescurtată a Instituţiei este IP „CDLR”. 

Articolul 4.  Instituţia este o organizaţie de interes public cu arie de activitate la nivel local şi 

regional.  

Articolul  5.  Forma organizatorico-juridică a Instituţiei - instituţie publică/serviciul public.   

Articolul 6.  Instituţia obţine statutul de persoană juridică din momentul înregistrării ei prin actul 

emis de autoritatea publică locală. 

Articolul 7.  În calitate de persoană juridică Instituţia dispune de conturi bancare, ştampilă, 

formular cu antet, alte simboluri şi atribute. 

Articolul  8.  Durata de funcţionare a Instituţiei este nedeterminată. 

Articolul 9.  Instituţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii 

Moldova, Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi cu prezentul Statut. 

Articolul 10.  Instituţia are sediul pe strada Vasile Mahu, 160, et. III, bir. --, Orhei, MD-3505.  

 

CAPITOLUL II.  

SCOP ŞI OBIECTIVE 

 

Articolul 12.  Scopul Instituţiei  îl constituie: sprijinirea şi creşterea capacităţii  autorităţilor  publice 

locale, societăţii civile, oamenilor de afaceri şi comunităţii în ansamblu în vederea fortificării 

eforturilor comune pentru dezvoltarea durabilă locală şi regională,  îmbunătăţirea calităţii mediului 

ambiant  şi a vieţii cetăţenilor, promovarea valorilor europene. 

Articolul 13.  Instituţia are următoarele obiective: 

 Conceperea, derularea, managementul programelor şi proiectelor de dezvoltare locală, 

regională şi transfrontalieră  durabilă, cu finanţări publice şi private, interne şi externe; 
 

 Furnizarea  serviciilor de informare, instruire, asistenţă, consultanţă  şi formare continuă pentru 

administraţia publică locală, organizaţiile neguvernamentale şi firmele private în vederea 

dezvoltării capacităţii de accesare şi atragere de fonduri pentru implementarea  programelor şi 

proiectelor  de dezvoltare  locală, regională, transfrontalieră durabilă; 
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 Stabilirea și consolidarea parteneriatelor locale, regionale, transfrontaliere între autorităţile 

publice locale, societatea civilă şi comunitatea de afaceri în vederea impulsionării și promovării 

procesului dezvoltării durabile și integrării europene; 
 

 Colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale, regionale, transfrontaliere, cu 

structuri instituţionale de implementare, monitorizare şi evaluare pentru încurajarea și 

susţinerea procesului  dezvoltării durabile; 
 

 Promovarea şi susţinerea iniţiativelor locale şi regionale, politicilor economice şi sociale  

pentru bunăstarea şi protecţia persoanelor aflate în dificultate - copii, tineri, femei, bătrâni, 

persoane cu dizabilităţi; 
 

 Informarea şi conştientizarea cetăţenilor privind problemele  mediului ambiant la nivel local, 

regional şi internaţional; 
 

 Încurajarea  implicării  autorităților publice locale, societăţii civile, oamenilor de afaceri şi 

cetăţenilor în soluţionarea problemelor de mediu la nivel local, regional, transfrontalier; 
 

 Organizarea și desfăşurarea activităţilor de informare, instruire, asistenţă, consultanţă, expertiză 

la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare locală, 

regională, transfrontalieră durabilă în vederea creşterii economice, îmbunătăţirii  calităţii vieţii 

cetăţenilor şi a  protecţiei  mediului  ambiant; 
 

 Încurajarea și dezvoltarea parteneriatelor locale, naţionale şi internaţionale în vederea derulării 

programelor şi proiectelor de interes reciproc pe domenii de dezvoltare a infrastructurii de 

bază, economiei, turismului, business-ului, protecţiei mediului ambiant, serviciilor sociale, 

culturii, sănătăţii, învăţământului, ocupării forţei de muncă; 
 

 Stimularea şi promovarea cooperării regionale şi transfrontaliere prin acorduri de colaborare şi 

înfrăţire, utilizarea mijloacelor eficiente de comunicare, implementarea proiectelor și 

programelor de dezvoltare locală, regională, transfrontalieră durabilă;  
 

 Promovarea valorilor societăţii civile, crearea unui mediu propice formării şi creşterii 

capacităţii  ei de a se implica activ în rezolvarea problemelor comunităţii şi luarea deciziilor în 

procesul de dezvoltare locală şi regională durabilă; 
 

 Sprijinirea iniţiativelor societăţii civile în vederea ameliorării situaţiilor dificile în care se află 

unii membri ai comunităţii; 
 

 Facilitarea dialogului social pentru creşterea gradului de participare cetăţenească la elaborarea 

şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi regională  durabilă în comun cu autorităţile 

publice locale şi alţi parteneri; 
 

 Consolidarea rolului și vizibilităţii societăţii civile în impulsionarea angajării civice a 

cetăţenilor și asumării responsabilităţii publice pentru dezvoltarea  locală și regională durabilă; 
 

 Sprijinirea autorităţilor publice locale în crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea 

societăţii civile și promovarea  voluntariatului; 
 

 

 Îmbunătăţirea ariei de implicare a publicului pentru satisfacerea nevoilor comunităţii şi 

dezvoltarea mişcării asociative a voluntariatului. 
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CAPITOLUL III.   

ACTIVITĂŢI ŞI  MIJLOACE DE ACŢIUNE 

 

Articolul 14.  Scopul şi obiectivele Instituţiei se realizează prin intermediul următoarelor activităţi şi 

mijloace de acţiune: 

 

a) Servicii de Asistenţă şi Consultanţă pentru actorii  locali în materie de: 

 

 Elaborare  şi  redactare  propuneri /cereri  de finanţare;  

 Căutare de fonduri şi accesare surse de finanţare; 

 Identificare, mobilizare resurse locale și externe pentru implementarea programelor, proiectelor 

de dezvoltare locală, regională durabilă şi integrare europeană; 

 Implementare, monitorizare și evaluare programe şi proiecte de dezvoltare locală, regională, 

transfrontalieră durabilă; 

 Lansare iniţiative locale, regionale, transfrontaliere; 

 Elaborare şi implementare politici socio-economice şi de mediu locale, regionale, 

transfrontaliere; 

 Planificare participativă a  dezvoltării  locale şi regionale durabile; 

 Elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare Strategii de Dezvoltare Durabilă; 

 Revizuire şi actualizare Planuri  Locale de Acţiuni; 

 Constituire şi funcţionare structuri instituţionale de implementare, monitorizare, evaluare  

Planuri Locale de Acţiuni; 

 Implicare cetăţeni în procesul decizional la nivel de comunitate și regiune; 

 Recrutare şi încadrare voluntari în procesul de dezvoltare durabilă; 

 Efectuare şi evaluare sondaje de opinie, focus-grupuri; 

 Elaborare materiale de suport metodologic şi informativ (manuale, ghiduri, îndrumare, pliante, 

chestionare, etc.); 

 Organizare întâlniri cu finanţatori interni și externi; 

 Creare reţele de informare, comunicare, cooperare; 

 Consultare cetăţeni în probleme de interes major pentru dezvoltarea durabilă; 

 Elaborare  indicatori de succes pentru dezvoltarea  locală şi regională durabilă;  

 Creare şi funcţionare asociaţii obşteşti; 

 Dezvoltare şi promovare participare cetăţenească. 

 

b) Activităţi de instruire, formare continuă,  dezvoltare capacitate Autorităţi Publice Locale 

(APL), Organizaţii Neguvernamentale (ONG-uri), Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM-uri), 

alţi reprezentanţi ai comunităţii - seminare, ateliere, traininguri, cursuri, mese rotunde, 

conferinţe, etc.: 

 Management Proiecte; 

 Planificare Strategică; 

 Comunicare; 

 Participare Cetăţenească; 

 Informare europeană; 

 Parteneriate durabile; 

 Leadership; 

 Advocacy; 

 Management Resurse Umane; 

 Management Administraţie Publică Locală; 
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 Management Asociativ; 

 Management Organizaţional; 

 Management Voluntari; 

 Dezvoltare Personală; 

 Pregătire Antreprenorială. 

 

c)  Promovare şi Informare: 

 Baze de date despre APL, ONG-uri, IMM-uri; 

 Portal Electronic; 

 Publicaţii; 

 Buletine Informative; 

 Pliante; 

 Campanii; 

 Comunicate de Presă; 

 Emisiuni Radio –TV; 

 Reţele de Comunicare şi Informare; 

 Bibliotecă; 

 Conferinţe; 

 Caravane; 

 Pagină WEB; 

 Forumuri; 

 Târguri; 

 Filme. 

 

d) Mijloace şi Activităţi  de  Cooperare şi Integrare Europeană: 
 

 Comunicare permanentă cu autorităţile locale, societatea civilă şi comunitatea de afaceri; 

 Contacte cu sponsorii locali, finanţatorii interni şi externi; 

 Colaborare cu mass-media pentru reflectarea activităţii; 

 Vizite de lucru /studiu; 

 Implementare strategii de comunicare şi informare europeană;  

 Promovare politici europene; 

 Acorduri de colaborare şi înfrăţire; 

 Parteneriate regionale şi internaţionale durabile. 

 

e) Alte activităţi şi servicii de interes public solicitate de colectivităţile locale, regionale, 

transfrontaliere şi internaţionale. 

CAPITOLUL IV.   

CONSTITUIRE 

 

Articolul 15.   Instituţia se constituie prin decizia Consiliului municipal Orhei – fondator unic. 

CAPITOLUL V.   

STRUCTURĂ  ŞI  STATE DE PERSONAL 

 

Articolul 16.  Instituţia se compune din două departamente şi patru servicii: 
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a. Departament Dezvoltare Durabilă Locală, Regională şi Integrare Europeană (DDLRIE) 

 

Servicii: 

 Strategii, Programe şi Proiecte de Dezvoltare Durabilă; 

 Cooperare Regională şi Integrare Europeană. 

 

b. Departament  Dezvoltare Societate Civilă și Promovare Voluntariat (DSCPV) 

 

Servicii: 

 Dezvoltare Societate Civilă;  

 Promovare Voluntariat şi Cetăţenie Activă. 

 

Articolul 17.  Statele de personal ale Instituţiei includ şase unităţi:  

 Director – 1 

 Specialist financiar şi contabil – 1 

 Specialist juridic și resurse umane  – 1 

 Specialist (DDLRIE) – 2 

 Specialist (DSCPV) – 1 
 

Articolul 18.  Organigrama Instituţiei:  

 

 

 
 

 
 

CAPITOUL VI.  

CONDUCERE.  PERSONAL  ŞI  ATRIBUŢII 

 
 

Articolul 19.  Conducerea Instituţiei este asigurată de directorul executiv. 

Articolul 20.  Directorul executiv este angajat în funcţie  de fondator la propunerea primarului. 

Director 

Specialist 

(DDLRIE)   

 

Specialist 

(DSCPV)  

 

Specialist 
financiar şi 

contabil  

Specialist 
juridic și 

resurse umane 



7 

 

Articolul 21.  Personalul Instituţiei este angajat în funcţie prin concurs de către primar.  

Articolul 22.  Directorul executiv şi personalul Instituţiei funcţionează conform fişelor postului 

aprobate de către fondator la crearea Instituţiei. 

 

CAPITOLUL VII.   

SURSE DE FINANŢARE 
 

Articolul 23.  Sursele de finanţare ale  Instituţiei se stabilesc din bugetul local, precum şi din alte 

surse admise de legislaţia în vigoare. 

Articolul 24.  Sursele de finanţare ale  Instituţiei sunt direcţionate pentru: 

 Cheltuieli operaţionale; 

 Salarizarea personalului. 

 

Articolul 25.  Salariile directorului şi ale  personalului Instituţiei se stabilesc prin acordul liber al 

părţilor în bază contractuală. 

 

 

CAPITOLULVIII.    

CATEGORII  DE RESURSE  PATRIMONIALE 

 
 

Articolul 26.  Patrimoniul Instituţiei se constituie din: 

 Încăperi şi bunuri materiale transmise în folosinţă de autoritatea  publică locală; 

 Bunuri procurate din contul mijloacelor proprii obţinute din activităţi şi servicii prestate; 

 Donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi juridice din țară și de peste hotare; 

 Granturi naţionale și internaţionale; 

 Alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Articolul 27.  Patrimoniul Instituţiei va fi utilizat în conformitate cu prevederile art.52, alin. (2), lit. 

c), d), e) din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997. 

 

 

CAPITOLUL IX. 

DIZOLVARE  ŞI  LICHIDARE 

 

Articolul 28.  Instituţia se dizolvă de drept  în următoarea situaţie: 

Imposibilitatea realizării scopului  dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 

produce schimbarea acestui scop. 
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Articolul 29.  Instituţia se dizolvă şi se lichidează prin decizia Consiliului municipal Orhei - fondator 

unic.  

Articolul 30.  În cazul lichidării şi dizolvării Instituţiei, bunurile rămase se transmit fondatorului sau 

altei Instituţii create de acesta cu scop asemănător. 

Articolul 31.  Concedierea personalului Instituţiei se efectuează conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

CAPITOLUL X.  

PREVEDERI SPECIALE 

 

Articolul 32.  În cadrul programelor de cooperare internaţională  Instituţia va purta denumirea: 

Local and Regional Development Center in Orhei municipality (LRDC).                          



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal nr._____ din ____________2022 

 

”Cu  privire  la înființarea Instituției Publice  

”Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din Municipiul Orhei”„ 
 

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

Specialist principal Igor CERNEI; 

Cu suportul serviciului juridic – specialist principal Grigore MÎRA;  

Avizat de secretarul interimar al Consiliului municipal Orhei dl Grigore MÎRA; 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 

În scopul implementării eficiente a Programului Național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 

2021 – 2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.916 din 16.12.2020; în temeiul art. 307 din 

Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002; art. 10, art.118-126 din Codul 

administrativ al Republicii Moldova  nr. 116 din 19.07.2018; art.14, alin.(2), lit. h) din Legea nr. 

436-XVI din 28.12.2006 ”Privind  administrația publică locală”; art.8-13, 15 din Legea privind 

transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; Decizia Consiliului municipal Orhei 

nr.8.11 din 23.07.2021 „Cu privire la aprobarea condițiilor Contractului de finanțare între Solidarity 

Fund PL în Moldova și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei”; Dispoziția Primarului 

municipiului Orhei nr.237 din 09.06.2021 „Cu privire la crearea Unității de Implementare a 

Programului” cu modificările și completările ulterioare, prezentul proiect se propune Consiliului 

municipal Orhei pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

Scopul Instituției Publice ”Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din Municipiul Orhei” 

este  sprijinirea şi creşterea capacităţi  autorităţilor  publice locale, societăţii civile,  oamenilor de 

afaceri şi comunităţii în ansamblu în vederea fortificării eforturilor  comune pentru dezvoltarea 

durabilă locală şi regională,  îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant  şi a vieţii cetăţenilor, 

promovarea valorilor europene. 

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

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene: 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Principalele prevederi ale proiectului de decizie constă în înființarea Instituției Publice ”Centrul de 

Dezvoltare Locală și Regională din Municipiul Orhei” (în continuare - Instituția Publică). Prin 

intermediul proiectului se aprobă Statutul Instituției Publice. 

În cadrul Statutului sunt reliefate misiunea, domeniile de activitate, funcțiile și drepturile Instituției 

Publice. Evidențiem că, Instituția Publică va avea misiunea de: 

 Conceperea, derularea, managementul programelor şi proiectelor de dezvoltare locală, regională şi 

transfrontalieră  durabilă, cu finanţări publice şi private, interne şi externe; 

 Furnizarea serviciilor de informare, instruire, asistenţă, consultanţă  şi formare continuă pentru 

administraţia publică locală, organizaţiile neguvernamentale şi firmele private în vederea 

dezvoltării capacităţii de accesare şi atragere de fonduri pentru implementarea  programelor şi 

proiectelor  de dezvoltare  locală, regională, transfrontalieră durabilă; 

 Stabilirea și consolidarea parteneriatelor locale, regionale, transfrontaliere între autorităţile publice 

locale, societatea civilă şi comunitatea de afaceri în vederea impulsionării și promovării procesului 

dezvoltării durabile și integrării europene; 

 Colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale, regionale, transfrontaliere, cu structuri 

instituţionale de implementare, monitorizare şi evaluare pentru încurajarea și susţinerea procesului  

dezvoltării durabile; 

 Promovarea şi susţinerea iniţiativelor locale şi regionale,  politicilor economice şi sociale  pentru 

bunăstarea şi protecţia persoanelor aflate în dificultate - copii, tineri, femei, bătrâni, persoane cu 

dizabilităţi; 

 Informarea şi conştientizarea cetăţenilor privind problemele  mediului ambiant la nivel local, 

regional  şi internaţional; 

 Încurajarea  implicării autorităților publice locale, societăţii civile, oamenilor de afaceri şi 



cetăţenilor în soluţionarea problemelor  de mediu la nivel local, regional, transfrontalier; 

 Organizarea si desfăşurarea activităţilor de informare, instruire, asistenţă, consultanţă, expertiză la 

elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare  locală, regională, 

transfrontalieră durabilă în vederea creşterii economice, îmbunătăţirii  calităţii vieţii cetăţenilor şi 

a  protecţiei  mediului  ambiant; 

 Încurajarea și dezvoltarea parteneriatelor locale, naţionale şi internaţionale în vederea derulării 

programelor şi proiectelor de interes reciproc pe domenii de dezvoltare a infrastructurii de bază, 

economiei, turismului, business-ului, protecţiei mediului ambiant, serviciilor sociale, culturii, 

sănătăţii, învăţământului, ocupării forţei de muncă; 

 Stimularea şi promovarea cooperării regionale şi transfrontaliere prin acorduri de colaborare şi 

înfrăţire, utilizarea mijloacelor eficiente de comunicare, implementarea proiectelor și programelor 

de dezvoltare locală, regională, transfrontalieră durabilă;  

 Promovarea valorilor societăţii civile, crearea unui mediu propice formării şi creşterii capacităţii  

ei de a se implica activ în rezolvarea problemelor comunităţii şi luarea deciziilor în procesul de 

dezvoltare locală şi regională durabilă; 

 Sprijinirea iniţiativelor societăţii civile în vederea ameliorării situaţiilor dificile în care se află unii 

membri ai comunităţii; 

 Facilitarea dialogului social pentru creşterea gradului de participare cetăţenească la elaborarea şi 

implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi regională durabilă în comun cu autorităţile 

publice locale şi alţi parteneri; 

 Consolidarea rolului și vizibilităţii societăţii civile în impulsionarea angajării civice a cetăţenilor și 

asumării responsabilităţii publice pentru dezvoltarea  locală și regională durabilă; 

 Sprijinirea autorităţilor publice locale în crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea 

societăţii civile și promovarea  voluntariatului; 

 Îmbunătăţirea ariei de implicare a publicului pentru satisfacerea nevoilor comunităţii şi 

dezvoltarea mişcării asociative a voluntariatului. 

5. Fundamentarea economic-financiară: 

Executarea deciziei Consiliului municipal Orhei necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul 

municipiului Orhei.  

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

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative actuale şi este elaborat în 

temeiul: art. 307 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002; art.14, alin.(2), lit. 

h) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind  administrația publică locală”; Programului 

Național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021 – 2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.916 din 16.12.2020. 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunţul cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei precum şi anunţul cu privire 

la consultări publice inclusiv şi proiectul de decizie cu toate explicaţiile de rigoare au fost publicate 

pe pagina web oficială a Primăriei mun.Orhei www.orhei.md, la data de 17.03.2022. Proiectul de 

decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare, pentru a se propune Consiliului 

municipal Orhei pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

8. Constatările expertizei anticorupție: 

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 municipiului Orhei. 

11. Constatările altor expertize: 

Nu este cazul. 

Autor:   Specialist principal Igor CERNEI 

http://www.orhei.md/
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