
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROIECT  

 

DECIZIE 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

nr.________ din __________2022 

 

Cu privire la eliberare din funcția de 

viceprimar al municipiului Orhei 

 

 În conformitate cu art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 

din 19.07.2018; art.14 alin.(2), lit.t), art.26 alin.(2), art.31 alin.(2) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.5 alin.(5), lit.e) din Legea nr.768 din 02.02.2000 

privind statutul alesului local, examinând cererea de demisiei a dnei Anastasia ȚURCAN cu nr. de 

înregistrare 02/1-19-1097 din 12.07.2022, acceptul cererii de la primarului mun.Orhei cu 

propunerea de eliberare din funcția de viceprimar a dnei Anastasia ȚURCAN și nota informativă 

prezentată,  

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

1. Se eliberează, prin demisie, dna Anastasia ȚURCAN din funcția de viceprimar al 

municipiului Orhei din data de 29.07.2022. 

 

2. Se încetează mandatul de viceprimar al municipiului Orhei al dnei Anastasia ȚURCAN 

din data de 29.07.2022. 

 

3. Se constată vacantă funcția de viceprimar al municipiului Orhei din data de 29.07.2022. 

 

4. Contabilitatea va întreprinde acțiunile respective pentru efectuarea calculelor și achitarea 

drepturilor salariale ce se cuvin salariatului în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

5. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate, se plasează pe pagina WEB a Primăriei 

municipiului Orhei (www.orhei.md), se include în Registrul de stat al actelor locale, întră în vigoare 

din data demisiei, stipulată în decizia prezentă și poate fi atacată în termen de 30 zile de la data 

comunicării în Judecătoria Orhei (adresa: str.Vasile Mahu, 135, mun. Orhei) în conformitate cu 

prevederile Codului administrativ. 

 

 

 

Primarul al municipiului Orhei                                                                  Pavel VEREJANU  

 

Viceprimar al municipiului Orhei                                                             Cristina COJOCARI  

 

Viceprimar al municipiului Orhei                                                             Valerian CRISTEA  

 

Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei                                     Grigore MÎRA 

 

Specialist principal                                                                                     Alina TRUSOVSCAIA  

 

Autor: Specialist principal                                                Grigore MÎRA 

                                          

 

 

 

 

 

 

http://www.orhei.md/


 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal nr._____ din ____________2022 

„Cu privire la eliberare din funcția de viceprimar al municipiului Orhei” 

 

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

Specialist principal – Grigore MÎRA  

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

Cererea de demisiei a dnei Anastasia ȚURCAN cu nr. de înregistrare 02/1-19-1097 din 12.07.2022 

3.  Principalele prevederi  ale proiectului și evidențierea  elementelor noi 

Eliberarea, prin demisie, dna Anastasia ȚURCAN din funcția de viceprimar al municipiului Orhei 

din data de 29.07.2022. 

Încetarea mandatul de viceprimar al municipiului Orhei al dnei Anastasia ȚURCAN din data de 

29.07.2022. 

Constatarea vacantă funcția de viceprimar al municipiului Orhei din data de 29.07.2022. 

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

 art.10, art.118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.14 

alin.(2), lit.t), art.26 alin.(2), art.31 alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006; art.5 alin.(5), lit.e) din Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului 

local, cererea de demisiei a dnei Anastasia ȚURCAN cu nr. de înregistrare 02/1-19-1097 din 

12.07.2022. 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei pe data de  

____________2022 

6. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul. 

7. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul. 

8. Constatările expertizei juridice Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea 

normelor legislative, de către specialistul jurist din cadrul primăriei Orhei și este avizat. 

9. Constatările altor expertize Nu este cazul 

 

 

Autor: Specialist principal  Grigore MÎRA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


