PROIECT
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI
DECIZIE
Nr. _____________
Din _______________________ 2021
Cu privire la aprobarea bunurilor materiale
expuse licitaţiei cu strigare
În temeiul art. 10, art.118-126 ale Codului Administrativ nr.116 din 19.07.2018,
art.14, alin.(2), lit.b), lit.d), art.77, alin.(2) ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436 XVI din 28.12.2006, art.1177-1181, art.1251-1254, art.1262-1265, art.1279, art.1280-1284 ale
Codului Civil nr.1107 din 06.06.2002; art.9, art.10, alin. (4) din Legea nr.523 din 16.07.1999 cu
privire la proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; art.9, art.40 ale Legii privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04.05.2007; art.5, alin.(4), lit.a),
b), art.11, alin.(2), lit.e) ale Legii privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018 cu
modificările ulterioare; Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008
pct.4, lit.b), pct.5 ale Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.136 din 10.02.2009; pct.7.2 al Regulamentul privind autorizarea plasării
publicității în municipiului Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei nr.12.8 din
27 decembrie 2019, examinând Nota informativă,
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI D E C I D E:
1. Se aprobă bunurile materiale care urmează a fi expuse licitaţiei cu strigare pentru
atribuirea dreptului de locațiune asupra panourilor de publicitate, în total 48 de unități,
încorporate în stațiile de transport public din mun. Orhei, în scopul amplasării publicității
exterioare, conform schemelor de amplasare din anexele nr.1-24 la prezenta decizie.
2. Se obligă autoritatea executivă a consiliului municipal Orhei să organizeze licitația,
indicată în pct.1 al deciziei, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
3. Se obligă învingătorul licitației să respecte strict prevederile legale ale Regulamentului
privind autorizarea plasării publicității în municipiului Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului
Municipal Orhei nr.12.8 din 27 decembrie 2019.
4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea deciziei prezente se determină din
contul alocațiilor bugetare planificate în anul 2022.
5. Prezenta decizie 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) în termen de 30 zile
de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Codului administrativ.
6. Pentru informarea populației municipiului Orhei prezenta decizia se plasează pe pagina
oficială a Primăriei mun. Orhei în rețeaua Internet www.orhei.md precum și se afișează pe panou
informațional.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului de
ramură, dl Anastasia ȚURCAN.
Primarul municipiului Orhei

_________

Pavel VEREJANU

Viceprimarul municipiului Orhei

_________

Anastasia ȚURCAN

Viceprimarul municipiului Orhei

_________

Cristina COJOCARI

Viceprimarul municipiului Orhei

_________

Valerian CRISTEA

Arhitectul-şef municipiului Orhei

_________

Oleg MAEVSCHI

Secretar interimar al Consiliului Municipiului Orhei

_________

Grigore MÎRA

Specialist principal

_________

Grigore MÎRA

Specialist principal

_________

Alina TRUSOVSCAIA

Autor: Specialist principal

_________

Alesea CHICUȘ

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Decizia Consiliului Municipal
Cu privire la aprobarea bunurilor materiale expuse licitației cu strigare
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Specialist principal Alesea CHICUȘ
2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Aprobarea bunurilor materiale să fie expuse licitației cu strigare pentru atribuirea dreptului de
locațiune asupra panourilor de publicitate, în total 48 de unități, încorporate în stațiile de
transport public din mun. Orhei, în scopul amplasării publicității exterioare, conform schemelor
amplasate din anexele nr.1-24 la prezenta decizie.
3. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Regulamentului privind autorizarea plasării publicității în municipiul Orhei, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Orhei nr. 12.8 din 27 decembrie 2019.
4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
În temeiul art.10; 118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
art.14 alin.(2), lit. b), art.77 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală; art.1177-1181, art.1251-1254, art.1262-1265, art.1279, art.1280-1284 ale Codului
Civil nr. 1107 din 06.06.2002; art.9, art.10, alin.(4) din Legea nr.523 din 16.07.1999 cu privire la
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale; art.9, art. 40, ale Legii nr. 121-XVI din
04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art.5, alin.(4), lit.a), lit.b),
art.11, alin.(2), lit.e), ale Legii nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice cu
modificările ulterioare; Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
pct.4, lit.b), pct.5 ale Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009; pct.7.2 al Regulamentului privind autorizarea
plasării publicității în municipiul Orhei, aprobat prin decizia Consiliului municipal Orhei nr. 12.8
din 27 decembrie 2019.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei
6. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul.
7. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul.
8. Constatările expertizei juridice Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru
corespunderea normelor legislative, de către specialistul jurist din cadrul primăriei Orhei și este
avizat.
9. Constatările altor expertize Nu este cazul
Viceprimarul municipiului Orhei
Autor: Specialist principal

Anastasia ȚURCAN
Alesea CHICUȘ

