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PROIECT 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

D E C I Z I E nr. _______ din ____.____. 2023 

 

Cu privire la examinarea notificării  

Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei 

de Stat a RM nr. 1304/OT8-61 din 13.01.2023 

 

În temeiul art.4, alin.(2) al Constituției RM nr.1 din 29.07.1994; art.2, art.3, art.4, alin. 

(1), (2), (4), (5), art.13 din Carta Europeană a Autonomiei Locale (STE. 122 – 1985), ratificată 

prin Hotărârea Parlamentului RM nr.1253-XIII din 16 iulie 1997; art.10, art.118-126, ale 

Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.3, art.5, art.7, art.14, 

alin.(3), art.61, alin.(2), art.62, alin.(1), lit.c), art.68, alin.(3) ale Legii privind administrația 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 6 alin. (1) lit. n) și alin.(5) al Legii nr. 231 din 

23.09.2010 ,,Cu privire la comerțul interior”; art. II alin (2) al Legii nr. 17 din 04.03.2021 

„Pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior”; Hotărârii Guvernului nr. 

1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului”, 

examinând Notificarea a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr. 1304/OT8-61 

din 13.01.2023, înregistrată în registru de evidență a corespondenței electronice cu nr.38 din 

13.01.2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr. 12.5 din 09.12.2022 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului  privind desfășurarea activității de comerț în  municipiul  Orhei”  și nota 

informativă prezentată, 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  D E C I D E: 

1. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat a RM nr. 

1304/OT8-61 din 13.01.2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr. 12.5 din 09.12.2022 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în  

municipiul  Orhei”. 

2. Se acceptă, în parte, notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat a RM nr. 

1304/OT8-61 din 13.01.2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr. 12.5 din 09.12.2022 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în 

municipiul  Orhei”, prin modificarea deciziei și regulamentului prenotate, după cum 

urmează: 

2.1 în subpunctul 8.1 din decizie textul „bulevarde” se exclude; 

2.2 subpunctul 8.2 din decizie va avea următorul cuprins: „asigura elaborarea 

planurilor generale a documentației de proiect ale piețelor referitor la 

amplasamentul unității comerciale din teritoriu”; 

2.3 subpunctul 8.4 din decizie va avea următorul cuprins: „înaintează instanței de 

judecată cereri de suspendare (limitare) a activității de comerț în cazurile 

prevăzute de legislația în vigoare”; 

2.4 la anexa nr. 2 la decizie textele „bulevarde,” și „bd. Mihai Eminescu” se exclud; 

2.5 la al. 21 din pct. 1.6 la Regulament, după textul „pentru construcția pieței” se 

introduce textul „în cazul amplasării piețelor noi”; 

2.6 la alin. (10) din pct. 2.15 la Regulament, textul  „(Primăria  mun. Orhei)” se 

exclude; 

2.7 la alin. (11) din pct. 2.15 la Regulament, textul „lit. c)” se exclude; 

2.8 prin expunerea în redacție nouă a subpunctului 2.1.2 din anexa nr. 1 la 

Regulament, după cum urmează: 

 “Se permite comasarea și extinderea gheretelor în pavilioane, precum și utilizarea 

ulterioară a gheretelor comasate și  extinse cu acordul autorității publice locale”; 



 

2.9 Subpunctul 3.1.1 din anexa nr. 3 la Regulament se completează cu lit. e) cu 

următorul cuprins:  

  e)  „ Fotografia și/sau schița terasei cu soluțiile cromatice, în conformitate cu 

Regulamentul de întreținere a fațadelor și asigurarea identității cromatice a 

clădirilor din municipiul Orhei și avizată de arhitectul-șef al municipiului Orhei, 

după caz.” 

2.10 Subpunctul 4.1.1 din anexa nr. 3 la Regulament se completează cu lit. h) cu 

următorul cuprins:  

h) „ În cazul în care terasa este preconizată în ansamblu cu publicitate exterioară, 

plasarea ultimei se va autoriza în conformitate cu Legea nr. 62/2022 cu privire la 

publicitate și a Regulamentului local privind autorizarea plasării publicității 

exterioare.” 

2.11 Subpunctul 6.2.2 lit. b) din anexa nr. 1 la Regulament, va avea următorul 

cuprins: „fotografia și/sau schița unității comerciale ambulante cu soluțiile 

cromatice, în conformitate cu Regulamentul de întreținere a fațadelor și 

asigurarea identității cromatice a clădirilor din municipiul Orhei și avizată de 

arhitectul-șef al municipiului Orhei, după caz.” 

2.12 Punctul 4 din anexa nr. 1 la Regulament se completează cu subpunctul 4.5 cu 

următorul cuprins: 

        4.5 „ În cazul în care unitatea de comerț și/sau de agrement ambulantă este 

preconizată în ansamblu cu publicitate exterioară, plasarea ultimei se va autoriza 

în conformitate cu Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate și a 

Regulamentului local privind autorizarea plasării publicității exterioare.” 

3.  Prezenta decizie se comunică  persoanelor  și instituțiilor vizate, intră în  vigoare la data   

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

mun. Orhei în termen de 30 zile din data comunicării în condițiile Codului Administrativ și 

se plasează pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei (www.orhei.md). 

4.  Controlul executării prezentei decizii revine Primarului municipiului Orhei dlui Pavel  

VEREJANU. 

 

 

 

 

Primar         Pavel VEREJANU 

Viceprimar        Cristina COJOCARI 

Viceprimar        Valerian CRISTEA 

Secretar al Consiliului      Grigore MÎRA 

Contabil șef                                                                                       Anastasia ȚURCAN 

Arhitect-șef        Oleg MAEVSCHI 

Specialist principal relații cu publicul    Alina TRUSOVSCAIA 

Autor, specialist principal       Margareta CHIRILOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ  

la Decizia consiliului Municipal nr.          din _______2022 

 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM, 

nr. 1304/OT8-61 din 13.01.2023 

 

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

Specialistul principal al  Primăriei municipiului Orhei - Chirilovici Margareta  

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

Notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr. 1304/OT8-61 din 13.01.2023, 

înregistrată în Primăria mun. Orhei cu nr.38 din 13.01.2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr.12.5 din 

09.12.2022” „Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind desfășurarea activității de comerț în  

municipiul  Orhei”. 

Am luat act de notificarea cu nr. 1304/OT8-61 din 13.01.2023 a Oficiului Teritorial Orhei al 

Cancelariei de Stat RM prenotată  și urmare a verificării prealabile punctual informăm: 

Subpunctul 8.3 al deciziei nr.12.5 din 09.12.2022 corespunde art. 6 al.1 lit.l) al Legii nr.231 din 

23.09.2010, cu privire la comerțul interior. 

Pct.1.6 aliniatul  11 al Regulamentului corespunde din art. 21
5 

al. 3 al Legii nr.231 din 23.09.2010, 

cu privire la comerțul interior. 

Pct.2.3 lit.h) și lit. i) corespunde art. 21 al. 4, al Legii nr.231 din 23.09.2010, cu privire la comerțul 

interior.  

Pct.2.4 sub.2 este în conformitate  cu dispoziții finale pct. 47 al.3 al  HG285/1996, în  corespundere 

cu datele generale obligatorii pentru notificare  art. 14.al. 6 lit. c) și lit. h) al Legii nr.231 din 23.09.2010, cu 

privire la comerțul interior, prin care se verifică adresa unității comerciale și suprafața comercială/și totală. 

Pct.2.14 subpunctul 4 aliniatul 2 și subpunctul 8 potrivit art 423
10 

al. 2, al Codului Contravențional 

218/2008. 

Pct. 2.15 subpunctul 5 lit.d), alin. 6, alin.7, alin. 8 sunt în conformitate cu art17
3
 alin.1 lit.d), alin.2, 

alin.3 și  alin.4 al Legii nr.231 din 23.09.2010, cu privire la comerțul interior. 

Alte: subpunctul 8.2 din decizie, alin. 21 din pct. 1.6 și  aliniatele 10, 11 din pct.2.15 din regulament 

expuse în  notificarea cu nr. 1304/OT8-61 din 13.01.2023 a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat 

RM se propun spre modificare.  

Totodată au fost modificate subpunctul 2.1.2 din anexa nr.1 la regulament, subpunctul 8.1 al. 2 din 

decizie, anexa nr. 2  la decizie. 

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 

Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr. 1304/OT8-61 din 

13.01.2023, înregistrată în Primăria mun. Orhei cu nr.38 din 13.01.2023 “Cu privire la modificarea deciziei 

nr.12.5 din 09.12.2022” „Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind desfășurarea activității de comerț 

în  municipiul  Orhei” . 

Se acceptă, în parte, notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr. 1304/OT8-

61 din 13.01.2023, înregistrată cu nr.38 din 13.01.2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr.12.5 din 

09.12.2022” „Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind desfășurarea activității de comerț în  

municipiul  Orhei”. 

 Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr.12.5 din 09.12.2022„Cu privire la aprobarea 

Regulamentului  privind desfășurarea activității de comerț în  municipiul  Orhei” și anume: 

- în subpunctul 8.1 din decizie textul „bulevarde” se exclude; 

- subpunctul 8.2 din decizie va avea următorul cuprins: „asigura elaborarea planurilor 

generale a documentației de proiect ale piețelor referitor la amplasamentul unității 

comerciale din teritoriu”; 

- subpunctul 8.4 din decizie va avea următorul cuprins: „înaintează instanței de 

judecată cereri de suspendare (limitare) a activității de comerț în cazurile prevăzute de 

legislația în vigoare”; 

- la anexa nr. 2 la decizie textele „bulevarde,” și „bd. Mihai Eminescu” se exclud; 

- la al. 21 din pct. 1.6 la Regulament, după textul „pentru construcția pieței” se 

introduce textul „în cazul amplasării piețelor noi”; 

- la alin. (10) din pct. 2.15 la Regulament, textul  „(Primăria  mun. Orhei)” se exclude; 

- la alin. (11) din pct. 2.15 la Regulament, textul „lit. c)” se exclude; 



 

- prin expunerea în redacție nouă a subpunctului 2.1.2 din anexa nr. 1 la Regulament, 

după cum urmează: 

 “Se permite comasarea și extinderea gheretelor în pavilioane, precum și utilizarea 

ulterioară a gheretelor comasate și  extinse cu acordul autorității publice locale”; 

- Subpunctul 3.1.1 din anexa nr. 3 la Regulament se completează cu lit. e) cu 

următorul cuprins: „fotografia și/sau schița terasei cu soluțiile cromatice, în 

conformitate cu Regulamentul de întreținere a fațadelor și asigurarea identității 

cromatice a clădirilor din municipiul Orhei și avizată de arhitectul-șef al 

municipiului Orhei, după caz.” 

- Subpunctul 4.1.1 din anexa nr. 3 la Regulament se completează cu lit. h) cu 

următorul cuprins: „în cazul în care terasa este preconizată în ansamblu cu 

publicitate exterioară, plasarea ultimei se va autoriza în conformitate cu Legea nr. 

62/2022 cu privire la publicitate și a Regulamentului local privind autorizarea 

plasării publicității exterioare.” 

- Subpunctul 6.2.2 lit. b) din anexa nr. 1 la Regulament, va avea următorul cuprins: 

„fotografia și/sau schița unității comerciale ambulante cu soluțiile cromatice, în 

conformitate cu Regulamentul de întreținere a fațadelor și asigurarea identității 

cromatice a clădirilor din municipiul Orhei și avizată de arhitectul-șef al 

municipiului Orhei, după caz.” 

- Punctul 4 din anexa nr. 1 la Regulament se completează cu subpunctul 4.5 cu 

următorul cuprins: „în cazul în care unitatea de comerț și/sau de agrement 

ambulantă este preconizată în ansamblu cu publicitate exterioară, plasarea ultimei 

se va autoriza în conformitate cu Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate și a 

Regulamentului local privind autorizarea plasării publicității exterioare.” 

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Executarea deciziei Consiliului municipal Orhei nu necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul 

local al mun. Orhei.  

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

art.12 al  Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.8-13,15 din Legea nr. 

239 din 13.11.2008 privind transparenta in procesul decizional; art. 6 alin. (1)  și art. 14 alin. (2) lit. q) 

din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 ,,Privind administraţia publică locală”, art. 6 alin. (1) lit. n) şi 

alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 ,,Cu privire la comerțul interior”, Art. II (2) din Legea 

nr. 17  din 04.03.2021 pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior,  Hotărârii 

Guvernului nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul 

comerțului” examinând notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr. 1304/OT8-61 

din 13.01.2023, înregistrată cu nr.38 din 13.01.2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr.12.5 din 

09.12.2022” „Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind desfășurarea activității de comerț în  

municipiul  Orhei”. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului _________________________________________ 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

 

 

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

normelor legislative, de către specialistul principal în domeniul jurisprudenței din cadrul primăriei 

Orhei și este avizat. 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 

Autor: specialist principal Margareta CHIRILOVICI________________    

 

 

 


