
PROIECT 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

 nr._________ 

din________2022 

 

Cu privire la împuterniciri 

 

 

 Având în vedere faptul că secretarul Consiliului municipal Orhei, dl Grigore MÎRA, se 

află în concediul de odihnă anual, 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.u), alin.(3), art.20 

alin.(1), alin.(7) și art.38 alin.(5) din Legea privind Administrația Publică Locală nr.436-XVI 

din 28.12.2006; art.7 alin.(1) lit.b), art.9 alin.(1), alin.(4
1
) din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 

cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; Dispoziția nr.356-p din 22.07.2022 

"Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual", examinând nota informativă prezentată,  

 

CONSILIUL MUNICIPAL DECIDE: 

 

1. Se împuternicește dna Svetlana POSTOLACHE, consilier de clasa a I-a, specialist 

principal din cadrul Primăriei municipiului Orhei, să îndeplinească, temporar, toate atribuțiile de 

secretar al Consiliului municipal Orhei, pe perioada lipsei de la serviciu al dlui Grigore MÎRA, 

pe motive întemeiate prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

 

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

pentru efectuarea calculelor salariale și executarea prezentei decizii conform legislației în 

vigoare.  

 

3. Pentru aducerea la cunoştinţă publică prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a 

Primăriei municipiului Orhei în reţeaua Internet www.orhei.md precum şi se afişează pe panoul 

informaţional. 

 

4. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate, intră în vigoare la data includerii 

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

Vasile Mahu 135, mun. Orhei) în termen de 30 zile de la data comunicării în conformitate cu 

prevederile Codului Administrativ. 

 

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

Pavel VEREJANU. 

 

Primar al municipiului Orhei                                                                            Pavel VEREJANU 

Viceprimar                                                                                                     Cristina COJOCARI 

Viceprimar                                                                                                       Valerian CRISTEA 

Specialist principal                                                                                              Daniela CAZAC 

Specialist principal                                                                                     Alina TRUSOVSCAIA  

Autor: specialist principal                                                                                     Natalia NEGRU 

 

 

 

 
 

 

http://www.orhei.md/


 

 

Notă informativă 

 

La proiectul de decizie nr. ____________ din ______________________2022 

„Cu privire la împuterniciri" 

 

 

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

– specialist principal Natalia NEGRU; 

 Avizat de primarul municipiului Orhei dl Pavel VEREJANU și viceprimarul municipiului 

Orhei dna Cristina COJOCARI; 

 

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

că secretarul Consiliului municipal Orhei, dl Grigore MÎRA, se află în concediul de odihnă 

anual și este necesitatea desfășurării ședinței Consiliului municipal Orhei. 

 

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:  

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.u), alin.(3), art.20 alin.(1), alin.(7) și art.38 alin.(5) din 

Legea privind Administrația Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.7 alin.(1) lit.b), 

art.9 alin.(1), alin.(4
1
) din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public; Dispoziția nr.356-p din 22.07.2022 "Cu privire la acordarea 

concediului de odihnă anual". 

 

5. Fundamentarea economico-financiară : 

- nu este cazul;  

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare – nu este cazul. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului – proiectul este publicat pentru transparență 

decizională pe pagina web a Primăriei municipiului Orhei în data de __________________ 

 

8. Constatările expertizei anticorupție – nu este cazul. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate – nu este cazul. 

 

10. Constatările expertizei juridice –  

 

11. Constatările altor expertize – nu au fost efectuate. 

 
 

 

Executor: specialist principal 

Natalia NEGRU 

 
 

 


