
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                        PROIECT 

 

D E C I Z I E 

                                                                                       Nr. _____________ 

                                                                                                  din ________________  2020         

       

Cu privire la raportul anual  

privind transparența decizională 

  
  

 

În temeiul art.8-13,15 ale Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 

13.11.2008;  art 10, art.118-126 Cod Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 

19.07.2018; Legea nr.133 din 08.07.2011 privind aprobarea Cerinţelor faţa de asigurarea 

securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale 

de date cu caracter personal; art. 3 (2), 14 (3) a Legii privind administraţia publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006; Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de 

implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional,  examinând nota informativă prezentată de către autorul proiectului, 
 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI   D E C I D E : 

1. Se ia act de Raportul privind transparența în procesul decizional pentru anul 2020 

(anexa nr.1 și nr.2). 

2. Se pune în sarcină autorității executive a Consiliului municipal: 

- să asigure desfășurarea procesului decizional și procedurile consultărilor publice în 

instituție potrivit cadrului legal din domeniu; 

-  să asigure accesul la deciziile adoptate prin publicarea acestora în modul stabilit; 

- să asigure inițierea, elaborarea, avizarea și să consulte public proiectele actelor 

administrative respective conform procedurilor și termenilor legal stabiliți; 
 

            3.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acestea în Registrul de stat al actelor 

locale și poate fi atacată în Judecătoria Orhei în termen de 30 zile în condițiile Codului 

administrativ. 

            4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor municipiului Orhei 

conform competențelor și Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Orhei.                                         

 

Primar                                                                                 Pavel VEREJANU 

Viceprimar           Cristina COJOCARI 

Viceprimar           Anastasia ȚURCAN 

Viceprimar                                                                                Valerian CRISTEA 

Secretarul Сonsiliului                  Ala BURACOVSCHI 

Specialist principal (jurist)                                                                           Grigore MÎRA 

Specialist principal                                                                               Igor CERNEI 

Specialist principal                                                                               Natalia NEGRU 

Coordonat: 

Reprezentant al Consiliului municipal  

în instanțele de judecată                                                                      

 

 

Vadim BANARU 

 

Autor:  

Specialist principal                                                                             

 

Alina TRUSOVSCAIA    
Tel: 023522767                                                                                    

E-mail: transparenta@orhei.md 
  

 

mailto:transparenta@orhei.md


 

Anexa nr.1 

        la Decizia Consiliului municipal Orhei  

nr.               . din                                . 

RAPORT 

privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2020 

în cadrul Primăriei municipiului Orhei 

 

№ Acțiuni Descriere Note 

1 Numărul deciziilor adoptate pe  parcursul 

anului 2020 

- adoptate 288 decizii; - după adoptare publicate 288 decizii cu caracter normativ și 

individual pentru asigurarea transparenței decizionale pe  Registrul 

de Stat al Actelor Locale, pe site-ul oficial al Primăriei mun.Orhei  

www.orhei.md și afișate pe panoul informațional; 

2 Numărul total al solicitărilor recepționate în 

cadrul procesului decizional 

- solicitări recepționate de la persoanele fizice 

-2714; 

- solicitări recepționate de la persoanele 

juridice -637; 

- solicitări recepționate de la instituțiile 

publice -873; 

- recepționate 90 inițiative decizionale înaintate de locuitorii orașului 

prin cereri și demersuri privind elaborarea proiectelor de decizii 

respective; 

3 Numărul întrunirilor consultative, dezbaterilor 

publice și ședințelor publice organizate 

- desfășurate 18 ședințe publice ale Consiliului 

municipal Orhei; 

- desfășurate 18 ședințe publice ale comisiilor 

consultative; 

- desfășurate săptămânal ședințe în grupuri de 

lucru pe teme separate; 

- desfășurate 5 întâlniri publice cu cetățenii pe 

cartiere; 

- elaborate și redactate 18 procese verbale ale ședințelor Consiliului 

municipal Orhei; 

- elaborate 1152 avize de 4 comisii consultative pentru 288 proiecte de 

decizii; 

- plasate pe site-ul oficial 4 informații și fotografii de la activitățile și 

întâlnirile desfășurate; 

- desfășurate 8 ședințe publice ale comisiei de licitații funciare; 

- desfășurate 3 licitații funciare; 

- anulată 1 licitație funciară; 

- desfășurate 26 ședințe publice ale comisiei de licitații – achiziție a 

serviciilor de catering (de preparare și livrare); 

- finalizate 7 proceduri de achiziții publice; 

- anulate 6 proceduri de achiziții publice; 

4 Numărul cazurilor în care acțiunile sau 

deciziile au fost contestate pentru 

nerespectarea Legii cu privire la transparența 

în procesul decizional și sancțiunile aplicate 

pentru încălcarea ei 

- contestate acțiuni în instanța de judecată în 0 

cazuri; 

- contestate acte administrative în instanța de 

judecată în 2 cazuri; 

- contestarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.6.7.2 din 

10.06.2020. Decizia a fost contestată de Jantovan Elena și Jantovan 

Victor. Prin Încheierea din 17.11.2020, cererea a fost declarată 

inadmisibilă; 

- contestarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.13.4 din 

10.09.2020. Decizia a fost contestată de SRL ”Ampira”. Agentul 

economic a renunțat la cererea de chemare în judecată; 

http://www.orhei.md/


 

Anexa nr.2 

        la Decizia Consiliului municipal Orhei  

nr.               . din                                . 

Ședințele Consiliului municipal Orhei  

Raport în cifre pentru anul 2020 
 

Numărul ședinței Data 

convocării 

CMO în 

anul 2020 

Chestiuni 

incluse în 

ordinea de 

zi 

Decizii examinate pe domenii Total 

decizii 

examinate 

și adoptate 

Note 

Buget și 

finanțe 

Patrimoniul 

public 

Funciar APL Construcții, 

planuri de 

dezvoltare 

Alte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1/ extraordinară 17.01.2020 18 3 1 11 2 - 1 18 - 

2/ extraordinară 05.03.2020 14 3 2 5 7 - - 17 - 

3/ extraordinară 11.03.2020 30 4 15 10 2 - 3 34 - 

4/ extraordinară 16.05.2020 2 2 - - - - - 2 - 

5/ extraordinară 22.05.2020 14 6 5 4 2 - - 17 - 

6/ ordinară 10.06.2020 32 1 3 16 4 6 - 30 Proiectul de decizie 

nr.6.2 și nr.6.12 -

exclus din ordinea 

de zi 
7/ extraordinară 26.06.2020 16 4 3 5 2 1 4 19 - 

8/ extraordinară 17.07.2020 31 3 12 4 3 5 3 30 Proiectul de decizie 

nr.8.17- exclus din 

ordinea de zi  
9/ extraordinară 30.07.2020 4 2 - 3 3 1 1 10 - 

10/ extraordinară 14.08.2020 16 5 7 6 - 5 1 24 - 

11/ extraordinară 21.08.2020 6 - 8 2 1 2 1 14 - 

12/ extraordinară 03.09.2020 2 2 3 - 1 1 - 7 - 

13/ extraordinară 10.09.2020 2 1 1 4 1 - - 7 - 

14/ extraordinară 22.09.2020 7 1 - 6 1 1 - 9 - 

15/ extraordinară 12.10.2020 5 2 5 2 - - 1 10 - 

16/ extraordinară 03.11.2020 18 2 - 10 1 3 3 19 - 

17/ extraordinară 20.11.2020 2 2 - - - 2 - 4 - 

18/ ordinară 10.12.2020 13 8 2 1 1 1 4 17 - 

 

Total 18 ședințe 

 

232 

 

51 

 

67 

 

89 

 

31 

 

28 

 

22 

 

288 

Decizii: 

 adoptate - 288 

 excluse - 3 

 neadoptate - 0 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal nr._____ din ____________2021 

”Cu privire la raportul anual  privind transparența decizională” 
 

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

Specialist principal Alina TRUSOVSCAIA; 

Cu suportul serviciului juridic – specialist Grigore MÎRA;  

Avizat de secretarul Consiliului municipal Orhei  dna  Ala BURACOVSCHI;  

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

Legitimitatea politicilor şi deciziilor autorităţilor publice locale depinde de transparenţa procesului 

de consultare, iar eficienţa acestora sporeşte prin participarea şi implicarea activă a părţilor 

interesate în luarea de decizii. Astfel, conform prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 

privind transparenţa în procesul decizional şi a Horărârii Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu 

privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, în scopul respectării prevederilor legislative şi a implicării societăţii civile, 

pe pagina web a Primăriei mun.Orhei la compartimentul Transparenţa decizională au fost plasate 

proiecte de decizii şi materiale aferente acestora, în vederea consultărilor publice pentru un public 

larg nedefinit. 

Raportul de monitorizare reprezintă o sinteză a evoluțiilor înregistrate de către autoritatea 

administrației publice locale privind asigurarea transparenței decizionale pe parcursul anului 2020.  

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 ”Cu privire la raportul anual  privind transparența 

decizională” constă în evidența și monitorizarea deciziilor luate de către autoritatea publică. 

5. Fundamentarea economic-financiară: 

Executarea deciziei Consiliului municipal Orhei nu necesită alocarea mijloacelor financiare din 

bugetul municipiului Orhei.  

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

În temeiul art.8-13,15 ale Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 

13.11.2008;  art 10, art.118-126 Cod Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; 

Legea nr.133 din 08.07.2011 privind aprobarea Cerinţelor faţa de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 

personal; art. 3 (2), 14 (3) a Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

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

decizional, proiectul de decizie este publicat pentru consultarea publică pe pagina web oficială a 

Primăriei mun.Orhei www.orhei.md  la compartimentul Transparența decizională, secțiunea 

Proiecte de documente, la data de 01.02.2021 

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 Orhei 

11. Constatările altor expertize: 

Nu este cazul 

 

 Autor: Specialist principal                                                             Alina TRUSOVSCAIA 

http://www.orhei.md/

