
Republica Moldova 

 

CONSILIUL 

MUNICIPAL ORHEI 

  
 

D E C I Z I E 

Республика Молдова 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ОРХЕЙ 

______________ mun. Orhei 

мун. Орхей 

nr. _________ 

 

 

 

Cu privire la autorizarea  

activității de parcare   

 

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

19.07.2018; art.8-13, art.15 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional; art.6-7 din Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; 

art.39, art.40 și art.44 din Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr.835-

XIII din 17.05.1996; art.14 alin.(1), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006; pct.2 din Hotărârea Guvernului RM nr. 672 din 19.06.1998; pct.1, pct.5 lit. 

c), pct.6-7 din Regulamentul - tip cu privire la Parcările auto cu plată, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului RM nr.672 din 19.06.1998, examinând cererea agentului economic  

”MEGASIMETRIC” S.R.L. înregistrată cu  nr. 02/1-21-541 din 29.12.2022 și nota informativă 

prezentată, 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

 

1. Se autorizează activitatea parcării auto cu plată, cu pavaj dur, pe terenul luat în 

folosință din  proprietatea privată cu nr. cadastral 6401307.067, pe  suprafața de 1200 m.p., 

amplasat în municipiul Orhei, str. Unirii, 49/B, administrat de  ”MEGASIMETRIC ” S.R.L. , c/f 

1015606004724,  pe termen până la_________________ .  

2.  Se  pune în sarcină administrației  ”MEGASIMETRIC ” S.R.L.: 

 (2.1) să achite taxele locale stabilite pentru parcarea auto cu plată, conform deciziei 

Consiliului municipal Orhei corespunzătoare; 

     (2.2) să atribuie schema de amplasare a parcării auto în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

     (2.3) să dea în exploatare parcarea auto în conformitate cu legislația în vigoare; 

 (2.4) să respecte modul funcționării și exploatării al parcărilor auto cu plată.                                                                                                                 

         3. Prezenta decizie se comunică public, se plasează pe pagina web www.orhei.md și  

intră în vigoare la data includerii in Registrul de Stat al actelor locale.   

                4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine Primarul municipiului Orhei, dl 

Pavel VEREJANU . 

 

 Primarul mun. Orhei                                                                                    Pavel VEREJANU 

Viceprimar al mun. Orhei                                                                             Cristina COJOCARI  

 Viceprimar al mun. Orhei                                                                            Valerian CRISTEA 

 Contabil, șef                                                                                                 Anastasia ȚURCAN 

Arhitect, șef                                                                                                  Oleg MAEVSHI 

Specialist principal                                                                                        Oxana DUCA  

Secretar, al consiliului mun. Orhei                                                               Grigore MÎRA 

 

Specialist principal                                                                                       Alina TRUSOVSCAIA 

Autor:                                                                                                       Margareta CHIRILOVICI 

 

 

 

 

 

 

http://www.orhei.md/


 

 

Notă informativă la proiectul de Decizie 
Cu privire la autorizarea activității de parcare 

 

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

Specialist Margareta Chirilovici 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
În temeiul contractului de locațiune funciară nr. _6401____ din   01.05.2022              agentul economic  
”MEGASIMETRIC” S.R.L. Totodată la elaborarea proiectului sa ținut cont de  cererea înaintată de  
” MEGASIMETRIC” S.R.L., înregistrată cu nr. nr.  02/1-21-541 din 29.12.2022,   care solicită 
autorizarea activității parcării auto cu plată.  

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 
1.Se autorizează activitatea parcării auto cu plată, cu pavaj dur, pe terenul luat în folosință, proprietate 

privată cu nr. cadastral 6401307.067, pe  suprafața de 1200 m.p., amplasat în municipiul Orhei, str. Unirii, 

49/B, administrat de  ”MEGASIMETRIC ” S.R.L. , c/f 1015606004724,  pe termen pînă la _________.  

2.Se  pune în sarcină administrației ”MEGASIMETRIC” S.R.L.: 

   (2.1) să achite taxele locale stabilite pentru parcarea auto cu plată, conform deciziei Consiliului 

municipal Orhei corespunzătoare; 

   (2.2) să atribuie schema de amplasare parcării auto în conformitate cu legislația în vigoare; 

   (2.3) să dea în exploatare parcarea auto în conformitate cu legislația în vigoare; 

   (2.4) să respecte modul funcționării și exploatării al parcărilor auto cu plată.                                                                                                                 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Aprobarea și implementarea prevederilor acestui proiect de decizie nu necesită cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul APL. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

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

19.07.2018; art.8-13, art.15 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional; art.6-7 din Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; art.39, 

art.40 și art.44 din Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr.835-XIII din 

17.05.1996; art.14 alin.(1), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; 

pct.2 din Hotărârea Guvernului RM nr. 672 din 19.06.1998; pct.1, pct.5 lit. c), pct.6-7 din Regulamentul - 

tip cu privire la Parcările auto cu plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.672 din 19.06.1998,  

contractul de locațiune funciară nr. _6401_______ din _01.05.2022________ . 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul dat este supus audierilor publice, fiind plasat pe pagina web a primăriei mun. Orhei la 

compartimentul  Proiecte de documente/ proiecte de decizii al Consiliului Municipal Orhei, la 

data de 24.01.2023 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este cazul 

10. Constatările altor expertize 

Nu este cazul. 

 

            Primar                         Pavel VEREJANU 

            Specialist principal                                           Margareta CHIRILOVICI 

 

 

 


