
 

 

 

 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                                      

PROIECT 

DECIZIE 

nr._________ 

din______________2022 

 

Cu privire la acordarea ajutorului material din 

Fondul de Rezervă al municipiului Orhei 

 

 

 În temeiul art.10, art.118-121, art.126-128 din Codul Administrativ al Republicii 

Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(2) lit.n
1
), art.40 alin.(2) lit.a) din Legea privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.33 lit.i) din Legea nr.397-XV din 

16.10.2003 privind finanțele publice locale; art.8-13 și art.15 ale Legii privind transparența în 

procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.37 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; Decizia nr.14.7 din 10.12.2021 "Cu 

privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a doua"; titlul II, 

pct.3, titlul III, pct.(9) și pct.(13.6) din Regulamentul privind modul de constituire și utilizare a 

mijloacelor Fondului de Rezervă al municipiului Orhei aprobat prin Decizia Consiliului 

municipal Orhei nr.2.3 din 05.03.2020, procesul-verbal nr.8 din 03.10.2022 al Comisiei pentru 

examinarea cererilor de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului 

municipal Orhei, examinând nota informativă prezentată: 

  

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

 

1. Se acordă ajutor material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei în sumă de 

46.800 lei (patruzeci și șase mii opt sute lei, 00 bani), cetățenilor municipiului Orhei, conform 

anexei la prezenta decizie. 
 

2. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va întreprinde acțiunile respective 

pentru asigurarea executării prevederilor prezentei decizii în conformitate cu legislația în 

vigoare. 
 
 

3. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate și intră în vigoare la data includerii 

acesteia în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată la Judecătoria Orhei (adresa: str. 

Vasile Mahu, 135) în termen de 30 zile din data comunicării în condițiile Codului Administrativ. 
 
 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiul Orhei dl 

Valerian CRISTEA. 

 

Primar al municipiului Orhei                                                                             Pavel VEREJANU                                                                                                    

Viceprimar                                                                                                        Valerian CRISTEA 

Viceprimar                                                                                                      Cristina COJOCARI 

Secretar al Consiliului municipal Orhei                                                                   Grigore MÎRA  

Specialist principal                                                                                            Olga ZGUREANU 

Specialist principal                                                                                     Alina TRUSOVSCAIA 

Autor: specialist principal                                                                                 Valentina DONȚU 

 

 

 

 



 

 

Anexă pe  (3) file la decizia nr.________ 

din____________2022 

 

Lista locuitorilor municipiului Orhei pentru acordarea  

ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei 

 

nr. 

d/o 
Nume, prenume 

adresa/domiciliul, 

telefon 

categoria/necesitatea 

acordării 
suma lei 

1.    pensionar pentru  

limită de vârstă 
700 lei 

2.    pensionar pentru  

dizabilitate 
700 lei 

 

3.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

4.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

5.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

6.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

7.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

8.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

9.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

10.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

12.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

13.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

14.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

15.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

16.    pensionar pentru  

limită de vârstă 
700 lei 

 

17.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

18.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

700 lei 

 

19.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

20.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

21.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

22.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 



23.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

24.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

25.    pensionar pentru  

limită de vârstă 
700 lei 

 

26.    pensionar pentru  

limită de vârstă 
700 lei 

 

27.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

28.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

29.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

700 lei 

 

30.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

31.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

32.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

33.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

34.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

700 lei 

 

35.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

700 lei 

 

36.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

37.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

38.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

39.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

40.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

41.    pensionar pentru  

limită de vârstă 

700 lei 

 

42.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

43.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

44.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

45.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

46.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 



47.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

48.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

49.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

50.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

51.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

52.    acoperirea parțială a 

cheltuielilor pentru 

tratament medical 

1500 lei 

 
 

Ex.: Specialist principal, Valentina DONȚU________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Notă informativă 

La proiectul de decizie nr. _________din___________2022 

„Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei" 

 

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

 – specialist principal Valentina DONȚU; 

 Coordonat cu viceprimarul: dl Valerian CRISTEA. 

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

 – solicitările parvenite de la locuitorii municipiului Orhei privind acordarea ajutorului material unic din 

Fondul de Rezervă al municipiului Orhei. Proces-verbal nr.8 din 03 octombrie 2022 al Comisiei pentru 

examinarea cererilor de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului municipal 

Orhei, privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului municipal Orhei.  

Suma totală –46.800 lei, (patruzeci și șase mii opt sute lei, 00 bani). 

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: În temeiul art.10, art.118-121, art.126-128 din Codul Administrativ 

al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(2) lit.n
1
), art.17 alin.(1), art.19 alin.(4) și (7), 

art.40 alin.(2) lit.a) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.33 lit.i) 

din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanțele publice locale"; art.29-31 al Legii nr.133 din 

08.07.2011 privind Protecția datelor cu caracter personal; art.8-13 și art.15 ale Legii privind transparența 

în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.37 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; Decizia nr.14.7 din 10.12.2021 "Cu privire la 

aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a doua", procesul verbal nr.8 din         

03.10.2022 cu privire la acordarea ajutorului material unic din Fondul de Rezervă al municipiului Orhei. 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

Implementarea prezentului proiect se determină din alocaţiile Fondului de Rezervă aprobat în bugetul 

anului 2022. 

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

Art.10, art.118-121, art.126-128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; 

art.14 alin.(2) lit.n
1
), art.17 alin.(1), art.19 alin.(4) și (7), art.40 alin.(2) lit.a) din Legea privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.33 lit.i) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 

privind finanțele publice locale; art.8-13 și art.15 ale Legii privind transparența în procesul decizional 

nr.239 din 13.11.2008; art.37 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr.181 din 25.07.2014; Decizia nr.14.7 din 10.12.2021 "Cu privire la aprobarea bugetului municipiului 

Orhei pentru anul 2022 în lectura a doua"; titlul II, pct.3, titlul III, pct.(9) și pct.(13.6) din Regulamentul 

privind modul de constituire și utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă al municipiului Orhei aprobat 

prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.2.3 din 05.03.2020; procesul-verbal nr.8 din 03 octombrie 

2022 al Comisiei pentru examinarea cererilor de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al 

Consiliului municipal Orhei. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  
În baza celor expuse, proiectul deciziei Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă 

al 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 pe data de _____________________. 

8. Constatările expertizei anticorupție – nu este cazul. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate – nu este cazul. 

10.  Constatările expertizei juridice: 
Proiectul de decizie  a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal (jurist) din cadrul 

Primăriei municipiului și este avizat. 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. 
Executor: specialist principal 

Valentina DONȚU 

               Secretar al Consiliului municipal Orhei  ___________________   Grigore MÎRA 

 


