
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                        PROIECT 

 

D E C I Z I E 

                                                                                       Nr. _____________ 

                                                                                                  din ________________  2022         

       

Cu privire la aprobarea Regulamentului intern 

al Muzeului de Istorie și Etnografie Orhei 

 

     În temeiul art.12 din Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018, art.14 alin. (2), li.1) din 

Legea privind administrația public locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 8-13 și art. 15 ale 

Legii  privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; Legea muzeelor nr.262 

din 2017, art.5, alin.(1), lit. c), art. 6, alin.3; Hotărârea Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităților administrației  

publice locale și utilizarea mijloacelor acestora nr. 1427 din 22.12.2004; având în vedere 

Hotărârea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.95 din 17.12.2018 cu privire la Raportul 

auditului rapoartelor financiare ale mun. Orhei, 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul Intern al Muzeului de Istorie și Etnografie Orhei conform anexei la 

prezenta decizie. 

2. Direcorul Muzeului de Istorie și Etnografie Orhei va asigura activitatea internă a unității în 

conformitate cu Regulamentul prenotat. 

3. Prezenta decizie se comunică Muzeului de Istorie și Etnografie Orhei, persoanelor vizate, intră 

în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului mun. Orhei, dlui Valerian 

CRISTEA. 

 

Primar al municipiului Orhei                                                                       Pavel VEREJANU 

Viceprimar al municipiului Orhei         Valerian CRISTEA 

Viceprimar al municipiului Orhei                  Cristina COJOCARI 

Specialist principal         Daniela CAZAC 

Secretar al Consiliului municipal Orhei                                                       Grigore MÎRA 

Specialist principal                                                                                       Alina TRUSOVSCAIA 

Autor: Director MIE Orhei Rita COLESNIC 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal nr._____ din ____________2022 

 

 

 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

a Muzeului de Istorie și Etnografie Orhei” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 
Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Orhei dna Colesnic RITA; 

Avizat de secretarul Consiliului municipal Orhei dl Grigore MÎRA. 

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

Aprobarea Regulamentului Intern de organizare și funcționare a muzeului este condiționată de 

schimbarea cadrului legislativ în domeniul muzeistic. Aprobată de către Parlamentul RM, Legea 

muzeelor nr. 262 din 07.12.2017, specificată expres aprobarea Regulamentului în cauză, ca urmare a 

Regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1089 

din 12.07.2018. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene: 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Principalele prevederi ale proiectului de decizie constă în aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Muzeului de Istorie și Etnografie  din mun. Orhei. 

5. Fundamentarea economic - financiară: 

Executarea deciziei Consiliului municipal Orhei nu necesită alocarea mijloacelor financiare din 

bugetul municipiului Orhei.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:  
Elaborarea prezentului Regulament este reglementat de prevederile Legii muzeelor nr.262 din 07.12.2017, 

Legii nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunţul cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei precum şi anunţul cu privire 

la consultări publice inclusiv şi proiectul de decizie cu toate explicaţiile de rigoare au fost publicate 

pe pagina web oficială a Primăriei mun.Orhei www.orhei.md, la data de 07.09.2022.  

8. Constatările expertizei anticorupție: 

Nu este cazul. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate: 

Nu este cazul. 

10. Constatările altor expertize: 

Nu este cazul. 

 
 

  

Autor:  

Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Orhei 

                    

              Colesnic RITA 

 

 

 

http://www.orhei.md/

