
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                               PROIECT   DECIZIE 

 

                                                                                                     Nr.________________________ 

                                                                                                     Din _______________________ 

Cu privire la  alocarea mijloacelor  

financiare din soldul bugetar 

 

 În conformitate cu art.10, 118-126 al Codului Administrativ nr.116 din 19 iulie 2018; art.14, 

alin.(2), lit. n) din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art.8, 

art.13 alin.(1) din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale; art.30 lit.c), art.70 

alin.(4) din Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale; 

pct.1.4.9.2 din Planul de Conturi Contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind 

evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Deciziilor Consiliului municipal Orhei nr.10.14.5 din 15.11.2022 

cu privire la vânzarea terenului aferent bunului imobil, nr.12.38 din 09.12.2022 cu privire la 

modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.10.14.5 din 15.11.2022, nr.13.15 din 

27.12.2022 cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat 

nr.1304/OT8 – 1261 din 19.12.2022, nr.13.16 din 27.12.2022 cu privire la examinarea notificării 

Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8 – 1254 din 19.12.2022; art.978 din 

Codul Civil al RM; Extrasul din registrul de evidență a achitărilor pentru folosința terenurilor și 

extrasului din registrul de evidență a achitărilor la vânzarea-cumpărarea terenurilor; examinând 

adresarea înregistrată în registrul de evidență a corespondenței cu nr.02/1-19-22 din 05.01.2023 și 

Nota informativă prezentată, 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

1. Se alocă mijloace financiare în sumă de 21 414,00 (douăzeci și una mii patru sute 

paisprezece lei 00 bani) din soldul disponibil al bugetului municipal Orhei, înregistrat la situația din 

31.12.2022, în scopul restituirii veniturilor din anul 2022, primite de la persoana fizică ---------------

---------. 

2. Sursa de acoperire a mijloacelor alocate se determină din contul soldului bugetar înregistrat 

la situația din 31.12.2022. 

3. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va asigura întreprinderea măsurilor 

necesare în scopul executării prezentei decizii, ținând cont de informația privind datoriile 

înregistrate de către persoana fizică -------------------------------. 

4. 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). 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei, dlui 

Pavel VEREJANU. 

Primarului municipiului Orhei 

Viceprimarul  municipiului Orhei  

Viceprimarul  municipiului Orhei                                                           

Specialist principal 

Secretar al Consiliului Municipiului Orhei    

Specialist principal                                                                                                                                                                         

Pavel VEREJANU 

Cristina COJOCARI 

Valerian CRISTEA 

Olga ZGUREANU 

Grigore MÎRA 

Alina TRUSOVSCAIA 

Autor: Contabil șef Anastasia ȚURCAN 

http://www.orhei.md/


NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal 

Nr._______  din ____  ________ 2022 

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar 

 

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

Contabil șef, Anastasia ȚURCAN 

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

Conform adresării persoanei fizice ------------------------- înregistrată în registrul de evidență a 

corespondenței cu nr.02/1-19-22 din 05.01.2023, acesta solicită restituirea mijloacelor bănești 

achitate pentru vânzarea terenului cu cod cadastral nr.6401203063, adresa mun. Orhei, str. 

Dorobanți 82/A. Conform datelor bancare persoana fizică ------------------- în baza deciziilor 

Consiliului municipal Orhei nr. 10.14.5 din 15.11.2022 cu privire la vânzarea terenului aferent 

bunului imobil și nr.12.38 din 09.12.2022 cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal 

Orhei nr.10.14.5 din 15.11.2022, la data de 14.12.2022 efectuează plata pentru vânzarea terenului în 

sumă de 160 680,00 lei. Conform deciziilor Consiliului municipal Orhei nr.13.15 din 27.12.2022 cu 

privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8 – 1261 

din 19.12.2022 și nr.13.16 din 27.12.2022 cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial 

Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8 – 1254 din 19.12.2022 a fost aprobată abrogarea deciziei 

cu privire la vânzarea terenului.  

Conform extrasului din Registrul bunurilor imobile pe terenul cu cod cadastral nr.6401203063, 

adresa mun. Orhei str. Dorobanți 82/A, persoana fizică --------------------- deține în proprietate 

privată mai multe bunuri imobile, iar terenul aferent construcțiilor nu îi aparține cu drept de 

proprietate. Având în vedere acest fapt de către Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei 

au fost elaborate și înaintate Borderouri de plată pentru folosința terenului aferent construcțiilor 

amplasate și deținute cu drept de proprietate de către -----------------------, pe adresa mun. Orhei str. 

Dorobanți 82/A. 

Conform extrasul din registrul de evidență a achitărilor pentru folosința terenurilor persoana fizică -

------------------------ are înregistrată o datoriei la plata pentru arenda terenului proprietate publică în 

sumă de 139 266,00 lei. Având în vedere prevederile art.33 lit.e) din Legea nr.397 din 16.10.2003 

privind finanțele publice locale, prin care s-a stabilit că autoritățile executive contribuie la încasarea 

veniturilor în buget conform prevederilor legale și prevederile art.978 din Codul Civil al RM, prin 

care creanțele unităților administrativ-teritoriale pot fi stinse prin compensare dacă obligația de 

plată trebuie să fie executată față de bugetul care urmează să efectueze compensarea creanței, se 

propune alocarea mijloacelor financiare pentru restituirea veniturilor încasate în anul 2022 pentru 

vânzarea terenului în sumă de 21 414,00 lei (calculul: suma achitată pentru vânzarea terenului 

160 680,00 lei – suma datoriei pentru arenda terenului 139 266,00 lei). 

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 

Se propune alocarea mijloacelor financiare în sumă de 21 414,00 (douăzeci și una mii patru sute 

paisprezece lei 00 bani) din soldul disponibil al bugetului municipal Orhei, înregistrat la situația din 

31.12.2022, în scopul restituirii veniturilor din anul 2022, primite de la persoana fizică ---------------

-------. 

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va asigura întreprinderea măsurilor necesare în 

scopul executării prezentei decizii, ținând cont de informația privind datoriile înregistrate de către 

persoana fizică ---------------------, la situația din ziua când urmează să fie efectuată restituirea 

mijloacelor financiare. 

5. Fundamentarea economico-financiară Sursa de acoperire a mijloacelor alocate se determină 

din contul soldului bugetar înregistrat la situația din 31.12.2022. 

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

Art.10, 118-126 al Codului Administrativ nr.116 din 19 iulie 2018; Art.14, alin.(2), lit. n) din Legea 



nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Art.8, art.13 alin.(1) din Legea 

nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale; Art.30 lit.c), art.70 alin.(4) din Legea nr.181 

din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale; Pct.1.4.9.2 din Planul de 

Conturi Contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și 

raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 

28.12.2015; Art.978 din Codul Civil al RM; 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei pe data de  

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. 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul. 

 

 

Autor: Contabil șef Anastasia ȚURCAN 

 


