
 

PROIECT 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

D E C I Z I E 

Nr. _____________ 

din _______________________  2022 

 

Cu privire la examinarea notificării 

Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr.1304/OT8 din 10.11.2022 

 

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, examinând notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de 

Stat RM nr.1304/OT8-1147 din 10.11.2022, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței 

electronice cu nr.894 din 11.11.2022 “Cu privire la modificarea deciziei nr.9.5 din 05.10.2022” 

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 RM 

nr.1304/OT8-1147 din 10.11.2022, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței 

electronice cu nr.894 din 11.11.2022 “Cu privire la modificarea deciziei nr.9.5 din 05.10.2022”. 

 

2. Se respinge ca nefondată și neîntemeiată notificarea Oficiului Teritorial Orhei al 

Cancelariei de Stat RM nr.1304/OT8-1147 din 10.11.2022, înregistrată în registrul de evidență a 

corespondenței electronice cu nr.894 din 11.11.2022 “Cu privire la modificarea deciziei nr.9.5 

din 05.10.2022”, cu menţinerea poziţiei Consiliului municipal Orhei, exprimată în decizia 

nr.9.5 din 05.10.2022 “Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual și delegarea 

împuternicirilor”. 

 

3. Prezenta decizie se comunică Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM, 

persoanelor vizate, intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale 

și poate fi atacată în Judecătoria Orhei (adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) în termen de 

30 zile de la data comunicării în conformitate cu prevederile Codului Administrativ 

  

4. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  revine  primarului  municipiului Orhei  

dlui Pavel VEREJANU. 

 

 

Primar al municipiului Orhei                                                                          Pavel VEREJANU 

                                                                                                                                                             

Viceprimar  al municipiului Orhei                                            Valerian CRISTEA   

 

Viceprimar  al municipiului Orhei                                            Cristina COJOCARI 

 

Secretar al Сonsiliului municipal Orhei                       Grigore MÎRA                                

 

Specialist principal                                                                                    Alina TRUSOVSCHAIA 

 

Autor: Specialist principal       Natalia NEGRU 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 din 10.11.2022 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Autor: specialist principal – Natalia NEGRU 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
 Notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr.1304/OT8-1147 din 

10.11.2022, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței electronice cu nr.894 din 

11.11.2022 “Cu privire la modificarea deciziei nr.9.5 din 05.10.2022”. 

Hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Central din 13.06.2022, dosarul nr.3CA-3/2022. 

Hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Central din 13.06.2022, dosarul nr.3CA-1/2022.  

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/OT8-1147 

din 10.11.2022, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței electronice cu nr.894 din 

11.11.2022 “Cu privire la modificarea deciziei nr.9.5 din 05.10.2022”. 

 Se respinge ca nefondată și neîntemeiată notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de 

Stat RM nr.1304/OT8-1147 din 10.11.2022, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței 

electronice cu nr.894 din 11.11.2022 “Cu privire la modificarea deciziei nr.9.5 din 05.10.2022”, 

cu menţinerea poziţiei Consiliului municipal Orhei, exprimată în decizia nr.9.5 din 05.10.2022 

“Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual și delegarea împuternicirilor”. 

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.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. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului _________________________________________ 
8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 
9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările altor expertize Nu este cazul 
 

_________________2022  

Autor: specialist principal Natalia NEGRU ________________    

 


