
 

   CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI                                                                    PROIECT 

                                                                              DECIZIE 

                                                                        Nr.            

                                                                        Din      

 
Cu  privire la acordarea tichetelor de masă salariaţilor  
din aparatul  primarului Primăriei municipiului Orhei 

 

 În temeiul art. 10, 118-126,  din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 

19.07.2018; art. 3, 4 din Legea nr.166 din 21.09.2017 “Cu privire la tichetele de masă”; în 

conformitate cu pct.7, pct.24, pct.67 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu 

tichetele de masă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 227 din 12.03.2018; în temeiul art. 14 

alin. (1), (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”; art. 

10 alin. (1) lit. b), art. 17 al Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar; art.24 alin.(19),  (19
1
) al Codului fiscal nr. 1163 - XIII din 24 aprilie 1997; Legea 

nr.239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; examinând nota informativă 

prezentată, 

 

                                  CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

 

1. Se acceptă acordarea alocaţiei individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, 

salariaţilor din aparatul  primarului Primăriei municipiului Orhei. 

2. Se stabilește valoarea nominală a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare în sumă 

de 45,00 (patruzeci și cinci lei 00 bani) lei. 

3. Se stabilește sursa de acoperire din contul alocațiilor aprobate pentru cheltuieli de 

personal, prevăzute în bugetul anual al municipiului Orhei. 

3. Autoritatea executivă a Consiliului municipiului Orhei va efectua acţiunile respective 

pentru executarea prezentei decizii. 

4. Prezenta decizie se comunică persoanelor responsabile și intră în vigoare la data 

includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată în Judecătoria Orhei 

(adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 135)  în termen de 30 zile în conformitate cu prevederile 

legale ale Codului Administrativ.  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiului 

Orhei pentru  problemele economie, buget şi finanţe. 

 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

Contabil șef                                                                                            Anastasia ŢURCAN  

Secretar al Consiliului Municipal                                                               Grigore MÎRA             

Autor: Specialist principal                                                                                          Olga ZGUREANU 

 (planificare cheltuieli)                                                                          email.olga.zgureanu@orhei.md 

 

Specialist principal                                                                            Alina  TRUSOVSCAIA 
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NOTĂ INFORMATIVĂ la Decizia consiliului Municipal 

 „Cu  privire la acordarea tichetelor de masă salariaţilor din aparatul  primarului 

Primăriei municipiului Orhei”. 

nr.                      din                                                  2023 

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

        Specialist principal planificarea cheltuielilor Olga ZGUREANU 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite  
Scopul  proiectului de decizie este acordarea tichetelor de masă salariaţilor din aparatul  

primarului Primăriei municipiului Orhei. Angajatorul poate acorda salariaților alocația individuală, 

destinată pentru procurarea produselor alimentare.  Conform legislației, angajatorilor li se interzice 

să reducă leafa salariaților care beneficiază de tichete de masă. 

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  
Prezentul proiect de decizie propune:  acordarea alocaţiei individuală de hrană, sub forma 

tichetelor de masă, salariaţilor din aparatul  primarului Primăriei municipiului Orhei cu o valoarea 

nominală a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare în sumă de 45,00 (patruzeci și cinci lei 00 

bani) lei.  

5.Fundamentarea economico-financiară  
       Implementarea prezentului proiect stabilește sursa de acoperire din contul economiei 

alocațiilor aprobate pentru cheltuieli de personal prevăzute în bugetul anual al municipiului Orhei 

și nu necesită cheltuieli suplimentare. 

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

Proiectul de decizie „Cu  privire la acordarea tichetelor de masă salariaţilor din aparatul  

primarului Primăriei municipiului Orhei” se încorporează în sistemul actelor normative și anume:  

temeiul art. 10, 118-126, din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; 

art. 3, 4 din Legea nr.166 din 21.09.2017 “Cu privire la tichetele de masă”; în conformitate cu 

pct.7, pct.24, pct.67 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat 

prin Hotărârea de Guvern nr. 227 din 12.03.2018; în temeiul art. 14 alin. (1), (3) din Legea nr. 

436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”; art. 10 alin. (1) lit. b), art. 17 al 

Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; art.24 alin.(19),  (19
1
) 

al Codului fiscal nr. 1163 - XIII din 24 aprilie 1997; și nu presupune  modificarea/abrogarea altor 

decizii. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În baza celor expuse, proiectul de decizie „Cu  privire la acordarea tichetelor de masă 

salariaţilor din aparatul  primarului Primăriei municipiului Orhei”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 specialistul principal (jurist) 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 aprobare în cadrul ședinței Consiliului Municipal 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 

 

 

Ex. autor:  Specialist principal pentru planificare                               Olga ZGUREANU 

 

 

 

 

 


