
PROIECT 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

 

Nr.________________________ 

Din _______________________ 

 

Cu privire exprimarea acordului  

pentru încheierea acordului adițional  

al contractului de împrumut  

 

    În temeiul art.10, art.118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 

19.07.2018, art.3, art.14, alin. (2), lit.b), n²), z), alin.3 ale Legii privind administrația publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.2, art.5, lit.b), art.9, alin.(1), alin.(2), lit.e), j), n), art.12 lit. 

d) ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; 

art.art.8-13, art. 15 ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; 

art.3, lt.b), art.9, art.10, alin.(4) ale Legii nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică 

a unităților administrativ-teritoriale; art.1242-1244, art.1246-1247 din Cod Civil al Republicii 

Moldova nr.1107, din 06.06.2002, republicat la 01.03.2019, examinând informaţia prezentată de 

viceprimarul municipiului Orhei pentru  problemele economie, buget şi finanţe  dna Anastasia 

ŢURCAN, 

   

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

 

1. Se ia act de deciziile Consiliului de administrație al Î.M. Hotelul “Codru” nr.1.2 

07.12.2021 și Î.M. “Servicii Locativ-Comunale” Orhei nr.18 din 07.12.2021 privind 

aprobarea acordului adițional nr.1 al contractului de împrumut nr.19 din 23.02.2021, care 

va fi încheiat între Î.M. Hotelul “ Codru” și Î.M. “Servicii Locativ-Comunale” Orhei. 

2. Se exprimă acordul pentru încheierea acordului adițional nr.1 al contractului de împrumut 

nr.19 din 23.02.2021, pentru perioada de 8 luni, cu rata dobânzii zero %, care va fi 

încheiat între creditorul Î.M. “Servicii Locativ-Comunale” Orhei și debitorul Î.M. Hotelul 

“Codru”. 

3. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea prezentei decizii se determină din 

contul mijloacelor financiare ale Î.M. Hotelul “Codru” și Î.M. “Servicii Locativ-

Comunale” Orhei. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor 

locale și poate fi atacată la Judecătoria Orhei cu sediul str. V. Mahu, 135, mun. Orhei în 

termen de 30 zile de la data comunicării conform prevederilor Codului Administrativ, se 

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

panoul informațional. 

5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului municipiului 

Orhei pentru domeniul economie, buget şi finanţe, dna Țurcan Anastasia. 

 

 
Primarul municipiului Orhei                                                                             Pavel VEREJANU  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                      Anastasia ȚURCAN  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                      Valerian CRISTEA  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                      Cristina COJOCARI  

Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei                                             Grigore MÎRA  

Specialist principal (Jurist )                                                                               Olesea OLARI 

Specialist principal                                                                                             Alina TRUSOVSCAIA  

Autor: Administrator general Î.M. Hotelul “ Codru”                                   Leonid NAUC 

http://www.orhei.md/


 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului Municipal 

Cu privire la exprimarea acordului pentru încheierea  

acordului adițional al contractului de împrumut 

nr.              din                                2021 

 

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

Contabil șef ÎM Hotelul „Codru” – Svetlana ZINICOVSCHI  

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

Decizia Consiliului de Administrație Î.M. “Hotel Codru” nr. 1.2 din 07.12.2021 Cu privire la 

extinderea termenului de achitare a împrumutului acordat de către ÎM Servicii Comunal-

Locative Orhei. 

Decizia Consiliului de Administrație Î.M. Servicii Comunal-Locative Orhei nr. 18 din 

07.12.2021 Cu privire la exprimarea acordului privind prelungirea contractului de împrumut 

nr.19 din 23.02.2021. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Consiliul municipal Orhei să ia act de deciziile Consiliului de administrate al Î.M. “Hotel Codru” 

nr.1.2 din 07.12.2021 și Î.M. “Servicii Locativ-Comunale” Orhei nr.18 din 07.12.2021 privind 

aprobarea acordului adițional al contractului de împrumut nr.19 din 23.02.2021, care va fi 

încheiat între Î.M. Hotelul “ Codru” și Î.M. “Servicii Locativ-Comunale” Orhei. 

Se exprimă acordul pentru încheierea acordului adițional al contractului de împrumut, pentru 

extinderea termenului de rambursare a cotei rămase, pentru o perioadă de 8 luni, cu rata dobânzii 

zero%, care va fi încheiat între debitorul Î.M. “Hotel Codru” și creditorul Î.M. “Servicii Locativ-

Comunale” Orhei. 

Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea deciziei prezente se determină din contul 

mijloacelor financiare ale Î.M. “Hotel Codru” și Î.M. “Servicii Locativ-Comunale” Orhei. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Nu este cazul 

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

art.10, art.118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, 

art.3, art.14, alin. (2), lit.b), n²), z), alin.3 ale Legii privind administrația publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, art.2, art.5, lit.b), art.9, alin.(1), alin.(2), lit.e), j), n), art.12 lit. d) 

ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; 

art.art.8-13, art. 15 ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului 

decizional; art.3, lt.b), art.9, art.10, alin.(4) ale Legii nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale; art.1242-1244, art.1246-1247 din 

Cod Civil al Republicii Moldova nr.1107, din 06.06.2002, republicat la 01.03.2019. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru consultarea publică pe pagina WEB a Primăriei  

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 asistență 

juridică din cadrul primăriei municipiului Orhei și este avizat. 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 
 

          Administrator general Î.M. Hotelul “ Codru”                            Leonid NAUC 

 

           Contabil șef ÎM Hotelul „Codru”                                              Svetlana  ZINICOVSCHI 

 


