
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                    PROIECT 

D E C I Z I E 

                                                                                        Nr._________________ 

                                                                                                                     din_____________2023                                                                                                     

 

 

”Cu privire la examinarea notificării 

Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr. 1304/OT8-71 din 17.01.2023” 

 
 

În temeiul art. 4, alin. (2) al Constituției RM nr. 1 din 29.04.1994; 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 16.07.1997; art. 10, art. 118-126 ale Codului 

Administrativ al RM 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/OT8-71 din 17.01.2023, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței electronice cu 

nr.44 din 17.01.2023 cu privire la abrogarea deciziei nr. 12.36 din 09.12.2022 ”Cu privire la 

aprobarea Statutului în redacție nouă al S.A. Regia Apă Canal – Orhei” și nota informativă 

prezentată, 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

1. Se refuză notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr. 1304/OT8-71 

din 17.01.2023, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței electronice cu nr.44 din 

17.01.2023 cu privire la abrogarea deciziei nr. 12.36 din 09.12.2022 ”Cu privire la 

aprobarea Statutului în redacție nouă al S.A. Regia Apă Canal – Orhei”.  
 

2. Se menține decizia Consiliului municipal Orhei nr. 12.36 din 09.12.2022 ”Cu privire la 

aprobarea Statutului în redacție nouă al S.A. Regia Apă Canal – Orhei”. 

 

3. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei și administrația S.A. Regia Apă Canal – 

Orhei va întreprinde acțiunile respective pentru executarea prezentei decizii în conformitate 

cu prevederile legislației în vigoare. 

 

4. Prezenta decizie se comunică S.A. Regia Apă Canal – Orhei, se plasează pe pagina WEB a 

Primăriei municipiului Orhei (www.orhei.md), intră în vigoare la data includerii acesteia în 

Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată în termen de 30 zile de la data 

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

conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova. 

 

5. Controlul executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei, dl Pavel 

VEREJANU. 

         

 

Primar     __________________  Pavel VEREJANU 

 

Viceprimar    __________________  Cristina COJOCARI 

http://www.orhei.md/


 

Viceprimar    __________________  Valerian CRISTEA 

 

Contabil Șef    __________________  Anastasia ȚURCAN 

 

Secretarul Consiliului   __________________  Grigore MÎRA 

 

Specialist principal                            __________________                        Alina TRUSOVSCAIA 

 

 

Autor: Director General Interimar  

al Regiei Apă Canal – Orhei S.A.         __________________              Vitalie CARP  

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal nr.___ din ________2023 

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

304/OT8-71 din 17.01.2023 

     
 

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

  Autor: Director General Interimar al Regiei Apă Canal - Orhei S.A., dl.  Vitalie CARP 

2.  Principalele prevederi  ale proiectului și evidențierea  elementelor noi 

 Se propune a refuza notificarea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat RM nr. 1304/OT8-

71 din 17.01.2023. 

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

  Somarea CNPF nr. 03-5/1552 din 16.06.2022 privind întreprinderea măsurilor de conformare 

aferente statutului și mărimii capitalului social al Societății. Aprobarea Statului în redacție nouă a 

Regiei Apă Canal – Orhei S.A. nu prezintă nici un impact negativ economic, cultural sau de mediu 

pentru societate sau individual pentru terțe persoane și nu contravine art. 3, alin. (4) din Legea 

nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional. 

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

art. 4, alin. (2) al Constituției RM nr. 1 din 29.04.1994; 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 16.07.1997; art. 10, art. 118-126 ale Codului Administrativ al 

RM 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/OT8-71 din 

17.01.2023, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței electronice cu nr.44 din 

17.01.2023 cu privire la abrogarea deciziei nr. 12.36 din 09.12.2022 ”Cu privire la aprobarea 

Statutului în redacție nouă al S.A. Regia Apă Canal – Orhei”. 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

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

de______________.  

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: 
Director General Interimar al 
Regiei Apă Canal – Orhei S.A.                  _____________________                    Vitalie Carp                           
 
 
 
 


