
PROIECT 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  

DECIZIE 

Nr________  din_______________2022 

 

Cu privire la inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din 

registrul de evidență a gospodăriilor țărănești 

 

În legătură cu demersul nr. 1304/OV 8  -894 din 26.08.2022 din partea Oficiului Teritorial 

Orhei al Cancelariei de Stat privind necesitatea de a pune în aplicare prevederile Legii 51 din 

10.03.2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de 

fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, în temeiul 

Demersului nr. 26/1-22/1-02-3313 din 22 august 2022 din partea Direcției Deservire Fiscală Orhei și 

a listei gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive care cad sub incidența Legii 51/2022 pentru 

adoptarea deciziilor de radiere a acestora din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier); în 

temeiul art.10, art.118-126 Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.8-13 și art.15 al Legii 

privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.14 alin. (1) și (3) al Legii 

nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; examinând nota informativă 

prezentată, având în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate,  

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

 

1. Se inițiază procedura de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din Registrul de 

evidență a gospodăriilor țărănești conform listei recepționate de la Direcția Deservire Fiscală 

Orhei(anexa nr. 1). 

2. Se aprobă avizul cu privire la modalitatea și termenele de depunere a cererii privind stoparea 

procedurii de radiere din registrul gospodăriilor (de fermier), anexa nr. 2. 

3. În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de inițiere a procedurii de radiere din 

Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier), primarul va dispune publicarea în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web a Primăriei și pe panoul informativ al primăriei 

avizul cu privire la inițierea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărănești (de 

fermier). Totodată va dispune informarea fondatorilor gospodăriilor țărănești (de fermier), 

conform listei stabilite, despre inițierea procedurii de radiere și modalitatea și termenele de 

depunere a cererilor privind stoparea procedurii de radiere și de înaintare a creanțelor de către 

creditori sau de către alte persoane interesate. 

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 asupra executării prezentei Decizii revine viceprimarilor de ramură conform 

competențelor. 

 

Primarul municipiului Orhei                                                                         Pavel VEREJANU 

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                 Valerian CRISTEA 

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                 Cristina COJOCARI 

Secretar al Consiliului municipal Orhei                                                       Grigore MÎRA 

Specialist principal (Jurist )                                                                          Grigore MÎRA 

Specialist principal                                                                                       Alina TRUSOVSCAIA 

Autor: 

Specialist principal                                                                                       Olesea OLARI 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului Municipal Orhei 

nr.______ din ____________2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Specialist principal     Olesea Olari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

La  proiectul de Decizie nr.              din                                2022 

Cu privire la inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din 

registrul de evidență a gospodăriilor țărănești 

 

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

Autor: 

Specialist principal                                                                          Olesea OLARI 

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

În legătură cu demersul nr. 1304/OV 8-894 din 26.08.2022 din partea Oficiului Teritorial Orhei al 

Cancelariei de Stat privind necesitatea de a pune în aplicare prevederile Legii 51 din 10.03.2022 

privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și 

modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, în temeiul Demersului 

nr. 26/1-22/1-02-3313 din 22 august 2022 din partea Direcției Deservire Fiscală Orhei și a listei 

gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive care cad sub incidența Legii 51/2022 pentru adoptarea 

deciziilor de radiere a acestora din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier);                                        
În contextul celor menționate se propune spre examinare și adoptare Consiliului municipal Orhei proiectul de 

Decizie ” Cu privire la inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) 

inactive din registrul de evidență a gospodăriilor țărănești”. 

 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 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Adoptarea și implementarea prevederilor acestui proiect de Decizie nu necesită cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul APL. 

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

art.14 alin. (1) și (3) al Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; 

Legea 51 din 10.03.2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor 

țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale,  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul dat a fost publicat pentru consultarea publică pe pagina WEB a Primăriei municipiului 

Orhei la data de____________________________2022. 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică 

legislativă. Proiectul de decizie a fost vizat specialist principal dl. Grigore MÎRA 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 

 

 

Autor: 

Specialist principal                                                                           Olesea OLARI
 


