
PROIECT 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE   Nr.__________ din _________2022 

Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului a Întreprinderii 

Municipale Hotelul „Codru” pentru anul 2021 

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

19.07.2018; Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; art.14 al.(2) lit.b), 

alin.(3) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.1, alin.(2), art.2, 

alin.(2), art.3 alin.(4), art.7 alin.(2) lit.k), art.8,alin.(7) lit.d), art.9, alin.(1), lit.h), art.10 alin.(12), lit.b), 

art.18 alin.(1), (2) din Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală; Capitolul IV pct.5 lit.k) din statutul Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru”  în redacție 

nouă, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.14.1 din 26.12.2018; pct.10.4 din 

Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderilor Municipale Fondate de Consiliul 

municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliul municipal Orhei nr.6.1 din 10.06.2020; pct.16 al 

Regulamentului Comisiei de cenzori al Întreprinderii Municipale fondate de Consiliul municipal Orhei 

aprobat prin Decizia Consiliul municipal Orhei nr.6.1 din 10.06.2020; Decizia Consiliului de 

Administrație a Întreprinderii Municipale  Hotelul „Codru” nr.7.1 din 25.05.2022; Raportul Comisiei 

de cenzori privind controlul economico-financiar al Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” din 23 

mai 2022, examinând Nota informativă prezentată de către administratorul întreprinderii, dl Leonid 

NAUC,  

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE : 

1. A lua act de darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a 

Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” pentru anul 2021, conform anexei nr.1 la prezenta decizie. 

2. A lua act de darea de seamă privind activitatea consiliului de administrație a Întreprinderii 

Municipale Hotelul „Codru” pentru anul 2021, conform anexei nr.2 la prezenta decizie. 

3. Pentru anul 2022 administrația Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru”, Consiliul de 

Administrație, Comisia de Cenzori a întreprinderii: 

-vor conduce și asigura funcționarea eficientă a întreprinderii; 

-vor lua măsurile necesare în vederea îmbunătățirii indicilor economico-financiari ai 

întreprinderii. 

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

includerii acesteia în Registru de stat al actelor locale, poate fi atacată la Judecătoria Orhei (adresa: 

str.Vasile Mahu nr.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 executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei dna 

Anastasia ȚURCAN. 

 

Primarul municipiului Orhei                                                         Pavel VEREJANU 

Viceprimarul municipiului Orhei                                                  AnastasiaȚURCAN  

Viceprimar municipiului Orhei                                                      Valerian CRISTEA 

 Viceprimar municipiului Orhei                                                     Cristina COJOCARI  

Secretar interimar al  

Consiliului municipal Orhei                                                           Grigore MÎRA 

Specialist principal în domeniul juridic                                          Grigore MÎRA  

Specialist principal                                                                         Alina TRUSOVSCAIA  

Autor: Administrator  Î.M. Hotelul „Codru”                                  Leonid NAUC 

 

 

http://www.orhei.md/


 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.______________din__________________________2022 

 ,,Cu privire la aprecierea activității Consiliului de administrație și a administratorului a 

Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru” pentru anul 2021” 

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

Administratorul Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru”, dl Leonid NAUC 

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

urmărite 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în vederea respectării prevederilor legislative cu 

privire la raportarea de către administratorul Întreprinderii Municipale Hotelul „Codru”,  

privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru perioada de gestiune 

01.01.2021 - 31.12.2021. 

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

Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; art.14 al.(2) lit.b), alin.(3) 

din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.1, alin.(2), art.2, 

alin.(2), art.3 alin.(4), art.7 alin.(2) lit.k), art.8,alin.(7) lit.d), art.9, alin.(1), lit.h), art.10 alin.(12), 

lit.b), art.18 alin.(1), (2) din Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală; Capitolul IV pct.5 lit.k) din statutul Întreprinderii Municipale Hotelul 

„Codru”  în redacție nouă, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.14.1 din 26.12.2018; 

pct.10.4 din Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderilor Municipale Fondate de 

Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliul municipal Orhei nr.6.1 din 10.06.2020; 

pct.16 al Regulamentului Comisiei de cenzori al Întreprinderii Municipale fondate de Consiliul 

municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliul municipal Orhei nr.6.1 din 10.06.2020; Decizia 

Consiliului de Administrație a Întreprinderii Municipale  Hotelul „Codru” nr.7.1 din 25.05.2022; 

Raportul Comisiei de cenzori privind controlul economico-financiar al Întreprinderii Municipale 

Hotelul „Codru” din 23 mai 2022 

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 dat este supus consultărilor publice, fiind plasat pe pagina web a primăriei mun. 

Orhei la compartimentul Consultări publice/anunț/proiecte de documente/proiecte de decizii 

al Consiliului Municipal Orhei. 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice proiectul de decizie este avizat de specialistul jurist al 

Primăriei Orhei. 

11. Constatările altor expertize nu au fost efectuate 
 

            

Autor: Administrator Î.M.  Hotelul „Codru”                                                 Leonid NAUC 

  

 

 

 


