
 

                                           CONSILIUL  MUNICIPAL  ORHEI 

PROIECT DE DECIZIE Nr.__________ din _________  

Cu privire la aprobarea componenței consiliului de administrație  

și a comisie de cenzori a Întreprinderea Municipală Pentru  Achiziții, Comerț și Piețe 

  În temeiul art.10, art.118-126 Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.8-13 și 

art.15 al Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, art.14 alin.(3) 

al Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.7 alin.(2) lit.c), 

art.8 alin.(2), art.10 alin.(7) al Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală nr.246 din 23.11.2017, pct.4 al Regulamentului Consiliului de administrație al 

Întreprinderilor Municipale Fondate de Consiliul municipal Orhei, pct.4 al Regulamentului 

Comisiei de cenzori a Întreprinderilor Municipale fondate de Consiliul municipal Orhei, aprobat 

prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.6.1 din 10.06.2020, avînd la bază pct. 3.6 lit.c)  din 

Statutul în redacție nouă aprobat prin Decizia Consiliului Municipal nr.14.3 din 26.12.2018 ” Cu 

privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Întreprinderii Municipale Pentru Achiziții, 

Comerț și Piețe”, examinînd nota informativă prezentată de către administratorul întreprinderii, 

dl Eduard Țepordei, 

                               CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE : 

 1. Se aprobă componența Consiliului de administrație a Întreprinderii Municipale  Pentru  

Achiziții, Comerț și Piețe conform anexei nr.1 la prezenta decizie. 

 2.Se aprobă componența Comisiei de cenzori a Întreprinderii  Municipale  Pentru  Achiziții, 

Comerț și Piețe conform anexei nr.2 la prezenta decizie. 

3. Se împuternicește Administratorul Întreprinderii  Municipale  Pentru  Achiziții, Comerț și 

Piețe  dl. Eduard Țepordei, să înregistreze la Agenția Servicii Publice prevederile prezentei 

decizii în termenele prevăzute de legislație.  

4.Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea prezentei decizii se determină din contul 

Întreprinderii Municipale  Pentru Achiziții, Comerț și Piețe.  

5. Se abrogă decizia nr.3.14 din 15.03.2019 ,,Cu privire la aprobarea componenței consiliului de 

administrație și a comisiei de cenzori la Întreprinderea Municipală Pentru Achiziții, Comerț șI 

Piețe, Decizia nr.5.7.4 din 10.06.2019 ,,Cu privire la modificarea deciziei  Consiliului Municipal 

Orhei nr.3.14 din 15.03.2019”, Decizia Consiliului Municipal nr.1.5.3 din 17.01.2020 ,,Cu 

privire la modificarea deciziei  Consiliului Municipal Orhei nr.3.14 din 15.03.2019”. 

6.Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale 

și poate fi atacată la Judecătoria Orhei cu sediul str.V.Mahu,135, mun.Orhei,  în termen de 30 

zile de la data comunicării conform prevederilor Codului Administrativ. 

 7.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor de ramură conform 

competențelor.  

 Primarul  municipiului  Orhei                                                                    Pavel VEREJANU 

 Viceprimarul municipiului Orhei                                                               Anastasia ȚURCAN 

 Viceprimarul municipiului Orhei                                                               Valerian CRISTEA  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                 Cristina COJOCARI 

Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei                                        Grigore  MÎRA 

 Specialist principal (Jurist )                                                                          Grigore MÎRA  

Specialist principal                                                                                       Alina TRUSOVSCAIA 

 Autor  Administrator  al  

Întreprinderii Municipale Pentru Achiziții, Comerț și Piețe                              Eduard Țepordei 
 

 



 

 

Anexa nr.1 la decizia  

nr____ din ________________2021  

 

Componența Consiliului de Administrație a  Întreprinderii Municipale  Pentru Achiziții, Comerț 

și Piețe  

 

 

Nr./o Numele, Prenumele Calitatea în cadrul 

Consiliului 

Numărul de identificare 

1. Bostan Andrei Președinte Numărul de identificare 

2. Tricolici Anastasia Membru Numărul de identificare 

3. Carablut Olesea Membru Numărul de identificare 

 

 

 

Anexa nr.2 la decizia  

nr____ din ____ ____________2021  

 

 

Componența Comisiei de Cenzori a  Întreprinderii Municipale  Pentru Achiziții, Comerț și Piețe  

 

Nr./o Numele, Prenumele Calitatea în cadrul 

Consiliului 

Numărul de identificare 

1. Țurcan Lidia Președinte Numărul de identificare 

2. Iachim Adrian Membru Numărul de identificare 

3. Goncear Maria Membru Numărul de identificare 

 

Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei                                            Grigore MÎRA 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 
 

La proiectul de decizie nr.______________din__________________________2021 

Cu privire la aprobarea componenței consiliului de administrație  și a comisiei de cenzori a 

Întreprinderea Municipală Pentru  Achiziții, Comerț și Piețe 

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

Eduard Țepordei - Administrator al Întreprinderii Municipale Pentru Achiziții, Comerț și Piețe 

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 activitatea Întreprinderii Municipale  Pentru  Achiziții, Comerț și Piețe 

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 sunt: 

 –   Art.14 alin.(3) al Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;  

- Art.7 alin.(2) lit.c), art.8 alin.(2), art.10 alin.(7) al Legii cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017;  

- Pct.4 al Regulamentului Consiliului de administrație al Întreprinderilor Municipale 

Fondate de Consiliul municipal Orhei,  

- Pct.4 al Regulamentului Comisiei de cenzori a Întreprinderilor Municipale fondate de 

Consiliul municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.6.1 din 

10.06.2020,  

- Pct.3.6 lit.c), din Statutul aprobat prin Decizia Consiliului Municipal nr.14.3 din 

26.12.2018 ” Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Întreprinderii 

Municipale Pentru Achiziții, Comerț și Piețe”. 

În baza deciziei Consiliului Municipal Orhei nr.3.14 din 15.03.2019 ,,Cu privire la 

aprobarea componenței consiliului de administrație și a comisiei de cenzori la Întreprinderea 

Municipală Pentru Achiziții, Comerț și Piețe, a fost create componența nominal a consliului 

de administrație a întreprinderii. 

În legătură cu demisia unor membri ai consiliului de administrație a fost modificată 

componența consiliului de administrație în baza Deciziei Consiliului Municipal Orhei 

nr.5.7.4 din 10.06.2019 ,,Cu privire la modificarea deciziei  Consiliului Municipal Orhei 

nr.3.14 din 15.03.2019”. 

O altă modificare a componenței consiliului de administrație a fost efectuată în baza 

Deciziei Consiliului Municipal Orhei nr. 1.5.3 din 17.01.2020 ,,Cu privire la modificarea 

deciziei  Consiliului Municipal Orhei nr.3.14 din 15.03.2019. 

Statutul întreprinderii și Regulamentul Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori al 

Întreprinderilor Municipale Fondate de Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia 

Consiliului municipal Orhei nr.6.1 din 10.06.2020, prevăd că, ”Fondatorul Întreprinderii 

municipale desemnează membrii consiliului de administrație și a comisiei de cenzori pe un 

termen de 2 (doi) ani ˮ. Luînd în considerație că, termenul pentru care membrii consiliului de 

administrație și a comisiei de cenzori la întreprindere expiră, solicităm respectuos examinarea 

prezentului proiect de decizie cu privire la la aprobarea componenței consiliului de administrație 

și a comisiei de cenzori a Întreprinderea Municipală Pentru  Achiziții, Comerț și Piețe 

5. Fundamentarea economico-financiară – Realizarea proiectului de decizie dat nu implică 

cheltuieli. 

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 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 

Cu respect,  

Administrator                                                                                       Eduard Țepordei 


