
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                                 PROIECT 

 

D E C I Z I E 

Nr. 1.32 

din 26.012023 

Cu privire la deplasare 

 

  În temeiul art.10; art.118-126 ale Codului Administrativ; al Codului Muncii al 

Republicii Moldova; art.14, alin.(2), lit.j), lit.k) și art. 29 alin.(1), lit.a
2
) a Legii privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 836 din 24.06.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detașarea 

angajaților întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor din Republica Moldova; examinând 

invitația Ministerului Politicilor Interne și a Tineretului din regiunea Kursk, Federația Rusă 

înregistrat în registrul de evidență a petițiilor electronice cu nr. 76 din 26.01.2023  și nota 

informativă prezentată, 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI D E C I D E: 

 

1.Se ia act de informația prezentată de Primarul municipiului Orhei, dl Pavel 

VEREJANU privind inițiativa de cooperare între municipiul Orhei și unul din orașele din 

Regiunea Kursk, Federația Rusă.  

2.Se împuternicește Primarul municipiului Orhei, dl Pavel VEREJANU pentru a îndeplini 

toate formalitățile necesare privind stabilirea relațiilor de colaborare și cooperare între 

municipiul Orhei și unul din orașele din Regiunea Kursk, Federația Rusă. 

3.Se deplasează Primarul municipiului Orhei, dl Pavel VEREJANU în orașul Kursk, 

Federația Rusă, de la data de 07.02.2023 până la data de 10.02.2023, inclusiv.  

4.Se stabilește sursa de acoperire a cheltuielilor ce țin de deplasare din contul  alocațiilor 

aprobate în bugetul anual al municipiului Orhei. 

5.Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va întreprinde acțiunile respective 

pentru executarea prezentei decizii. 

6.Prezenta decizie va fi adusă la cunoștință persoanelor vizate,intră în vigoare la data 

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

(adresa: mun. Orhei, str. V.Mahu, 135) în termen de 30 zile în conformitate cu prevederile 

Codului Administrativ. 

7.Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei dl 

Pavel VEREJANU. 

Primar municipiul Orhei                                                                     Pavel VEREJANU 

Viceprimar municipiul Orhei                                                                             Valerian CRISTEA 

Viceprimar municipiul Orhei                                                                            Cristina COJOCARI 

Contabil șef                                                                                                       Anastasia ȚURCAN 

Secretar al Consiliului municipal Orhei                                                                     Grigore MÎRA 

Autor: Viceprimar municipiul Orhei                                                                 Valerian CRISTEA         

 

Specialist principal                                                                                       Alina TRUSOVSCAIA 

 



Notă informativă 

La proiectul de decizie nr. 1.32  din 26.01.2023 

“Cu privire la deplasare” 

 

1.Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

- Viceprimar al municipiului Orhei – Valerian CRISTEA 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite  
- în scopul dezvoltării relațiilor de colaborare și parteneriat între Primăria municipiului Orhei 

și unul din orașele din Regiunea Kursk, Federația Rusă, se propune adoptarea proiectului de 

decizie, examinând invitația Ministerului Politicilor Interne și a Tineretului din regiunea 

Kursk din Federația Rusă înregistrat în registrul de evidență a petițiilor electronice cu nr. 76 

din 26.01.2023  din regiunea Kursk, Federația Rusă. 

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

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene – nu este cazul. 

4.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi – prezentul 

proiect de decizie propune stabilirea relațiilor de colaborare și cooperare între Primăria 

municipiului Orhei și unul din orașele din Regiunea Kursk, Federația Rusă. 

5.Fundamentarea economica-financiară –  Implimentarea prezentului proiect de decizie 

stabilește sursa de acoperire a cheltuielilor din contul alocațiilor aprobate în bugetul anual al 

municipiului Orhei.  

6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare – art.10; art.118-126 ale 

Codului Administrativ; al Codului Muncii al Republicii Moldova; art.14, alin.(2), lit.j), lit.k) 

și art. 29 alin.(1), lit.a
2
) a Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24.06.2022 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la detașarea angajaților întreprinderilor, instituțiilor și 

organizațiilor din Republica Moldova. 

7.Avizarea şi consultarea publică a proiectului – proiectul este publicat pentru 

transparență decizională pe pagina web a Primăriei municipiului Orhei. 

8.Constatările expertizei anticorupție – nu este cazul. 

9.Constatările expertizei de compatibilitate – nu este cazul. 

10.Constatările altor expertize – nu este cazul. 

 

 

 

26.01.2023 

 

Autor: Viceprimar al municipiului Orhei                                                     Valerian CRISTEA  


