
PROIECT  
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

Nr.__________ 

din _________2022 

 

 

Cu privire la aprobarea organigramei  

Primăriei municipiului Orhei 

 

 

 

 În temeiul art.10, art.118-126, art.146 din Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; 

art.14 alin.(2) lit.l) din Legea privind administrația publică locală nr.463-XVI din 28.12.2006; 

Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor 

acte legislative; Decizia nr.1.4 din 10.02.2022 "Cu privire la aprobarea personalului 

suplimentar"; Decizia nr.8.12 din 17.07.2020 "Cu privire la aprobarea statelor Primăriei Orhei"; 

Decizia nr.6.22 din 15.07.2022 "Cu privire la înființarea Instituției Publice "Centrul de 

Dezvoltare Locală și Regională din municipiul Orhei""; Decizia nr.6.2 din 15.07.2022 "Cu 

privire la aprobarea organigramei Primăriei municipiului Orhei", examinând nota informativă 

prezentată,  

 

CONSILIUL MUNICIPAL DECIDE: 

 

1. Se aprobă organigrama Primăriei municipiului Orhei conform anexei la prezenta decizie. 

 

2. Autoritatea executivă a Consiliul municipal Orhei va elabora în modul stabilit atribuțiile de 

funcție ale personalului instituției conform organigramei aprobate. 

 

3. Se revocă în tot Decizia Consiliului municipal Orhei nr.6.2 din 15.07.2022 "Cu privire la 

aprobarea organigramei Primăriei municipiului Orhei". 

 

4. Prezenta decizie se comunică persoanelor responsabile din instituție, intră în vigoare la data 

includerii în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată în Judecătoria Orhei 

(adresa:mun.Orhei, str.Vasile Mahu, 135) în termen de 30 zile din data comunicării, în 

conformitate cu prevederile Codului Administrativ. 

 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine Primarului municipiului Orhei dl Pavel 

VEREJANU. 

 

 

 

Primar al municipiului Orhei                                                                             Pavel VEREJANU 

Viceprimar                                                                                                        Valerian CRISTEA 

Viceprimar                                                                                                      Cristina COJOCARI 

Specialist principal                                                                                        Daniela CRIVIȚCHI 

Secretar al Consiliului municipal Orhei                                                                Grigore MÎRA 

Specialist principal                                                                                     Alina TRUSOVSCAIA  

Autor: specialist principal                                                                                  Natalia NEGRU 

 

 

 



Anexă la Decizia nr.________din________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primarul municipiului Orhei Consiliul municipal Orhei 

Viceprimar 
domeniul construcții și 

infrastructură 

 

Viceprimar 
domeniul economie, 

buget și finanțe 

 

 

Viceprimar 
domeniul social 

Secretar 
al Consiliului municipal Orhei 

 

 

 

secretar 

Contabil șef 

Sp.principal  

(evidență contabilă) 

Sp.principal  

(planificare cheltuieli) 

Sp.principal  

(achiziții publice) 

 
Sp.principal  

(planificare venituri) 

 
Sp.principal  

(percepere fiscală) 

 
Sp.principal  

(achiziții publice și 

planif.cheltuieli) 

 
Sp.principal  

(instituții de 

învățământ) 

 

Arhitect șef 

Sp.principal  

(reglem.regim funciar) 

 

Sp.principal  

(construcție și 

infrastructură) 

 

Sp.principal  

(arhitect) 

 

Sp.principal  
(relații cu publicul: agent 

constatator construcții 

neautorizate) 

 Serviciul supraveghere/ 

îngrijire a animalelor fără 

stăpân 

Șef de gospodărie 

Paznic 

 

Sp.principal 

(relații cu publicul: 

probleme sociale) 

 
Sp.principal  

(tineret/sport) 

 

Sp.principal  

(recrutare/încorporare) 

 

Sp.principal  

(protecția drepturilor 

copilului) 

 

Sp.principal  

(arhivare) 

 

Sp.principal  

(asistență juridică) 

Sp.principal 

(resurse umane) 

 Sp.principal 

(atragere investiții) 

 
Sp.principal  

(relații cu publicul: 

transparența) 

 Sp.principal  
(resurse programate) 

 
Sp.principal  

(operare CIPS) 

 

Secretar 

administrativ 

Conducător auto 

Sp.principal  
(rel.cu publicul: agent 

constatator, activități de 

comerț) 

 

Stația de Salvare pe 

Apă 

Femeie de serviciu 

 

Șef CDLRO 

Contabili principali 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Decizie nr.              din                       2022 

"Cu privire la aprobarea organigramei Primăriei municipiului Orhei" 

 

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

Specialist principal Natalia NEGRU;  

Viceprimar al municipiului Orhei – Cristina COJOCARI; 

Primar al municipiului Orhei dl Pavel VEREJANU. 

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

Luând în considerație procesul de activitate a Primăriei municipiului Orhei, a apărut necesitatea 

instituirii/excluderii unor anumite funcții, fapt ce a impus Primăria municipiului Orhei la 

elaborarea proiectului dat "Cu privire la aprobarea organigramei Primăriei municipiului Orhei" și 

abrogarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.6.2 din 15.07.2022 "Cu privire la aprobarea 

organigramei Primăriei municipiului Orhei".  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:  

Principalele prevederi a proiectului de decizie constă în introducere în Organigramă : 

1. Șeful Centrului de Dezvoltare Locală și Regională din municipiul Orhei; 

2. Contabilii principali. 

4. Fundamentarea economico-financiară: nu este cazul.  

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

În temeiul art.10, art.118-126, art.146 din Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; art.14 alin.(2) 

lit.l) din Legea privind administrația publică locală nr.463-XVI din 28.12.2006; Anexa nr.2 la 

Hotărârea Guvernului nr.1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative; 

Decizia nr.1.4 din 10.02.2022 "Cu privire la aprobarea personalului suplimentar"; Decizia nr.6.22 

din 15.07.2022 "Cu privire la înființarea Instituției Publice "Centrul de Dezvoltare Locală și 

Regională din municipiul Orhei""; Decizia nr.8.12 din 17.07.2020 "Cu privire la aprobarea statelor 

Primăriei Orhei"; Decizia nr.6.2 din 15.07.2022 "Cu privire la aprobarea organigramei Primăriei 

municipiului Orhei". 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: Publicat proiectul pentru consultarea publică pe 

pagina WEB a Primăriei pe data de ________________. 

7. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

8. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

9.Constatările expertizei juridice – nu este cazul. 

10. Constatările altor expertize Nu este cazul. 

 

Executor 

Specialist principal Natalia NEGRU 

18.11.2022 
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