
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI PROIECT

DrdCIZIE
Nr.

Cu privire la inilierea procesului de stabilire
a legdturilor de colaborare Ei cooperare

in temeiul art.I l8-126 ale Codului Administrativ, art.14, alin.(2), litj) gi k) al Legii
privind administra{ia publicd locala nr,436-XVI din 28.12.2006, in scopul asocierii cu alte

autoritali ale administraliei publice localc, pentru promovarea qi protejarea intereselor
aLltoritAtilor administraliei publice locale, promovdrii intereselor oraEului gi_a locuitorilor lui,
precLrm qi colaborarea cu agenlii economici gi asocialii obEte;ti,

CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI DECIDE:

1.Se ia act de informalia prezentatd" de dl Pavel VEREJANU, primarul municipiului
Orhei privind iniliativa de a semna Protocolul de intenfii intre municipiul Orhei Ei unul din
oragele/r.nunicipiile din Regiunea Leningrad din F'ederalia Rusd in vederea stabilirii legaturilor de

colaborare Ei cooperare in domeniul cultural, economic, social Ei umanitar .

2. Se accepta inilierea procesului de stabilire a legdturilor de colaborare gi cooperare in
domeniul cultural, economic, social Ei umanitar a municipiului Orhei cu unul din
oraEele/rnunicipiile din Regiunea Leningrad din Federalia RusS in vederea promovf,rii qi

dezvoltarii municipiului Orhei.

3. Ar,rtoritatea executivd a Consiliului mur-ricipal Orhei va intreprinde ac{iunile respective

pentru executarea prezentei decizii.

4. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale qi poate fi atacatd in
Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile in conditiile Codului administrativ.

5.Controlul asupra executdrii
municipiului Orhei dl Pavel VEREJANTJ.

prevederilor prezentei decizii revine primarului

din
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal nr._____ din ____________2021 

 
 

”Cu privire la inițierea procesului de stabilire a legăturilor de colaborare și cooperare” 
 

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

Primar al municipiului Orhei- Pavel VEREJANU; 

2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene: 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

3.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de actului administrativ individual şi finalităţile 

urmărite: 

În scopul asocierii cu alte autorități ale administrației publice, promovării intereselor orașului și a 

locuitorilor lui, precum și colaborarea cu agenții economici și asociații obștești, se propune 

adoptarea proiectului de decizie ”Cu privire la inițierea procesului de stabilire a legăturilor de 

colaborare și cooperare” 

4. Fundamentarea economic-financiară: 

Executarea deciziei Consiliului municipal Orhei nu necesită alocarea mijloacelor financiare din 

bugetul municipiului Orhei.   

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

În temeiul art.118-126 ale Codului Administrativ, art.14, alin.(2), lit. j) și k) al Legii privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.8-13,15 ale Legii privind transparența în 

procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; Legea nr.133 din 08.07.2011 privind aprobarea 

Cerinţelor faţa de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaționale de date cu caracter personal;   

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008  privind transparența în procesul 

decizional, proiectul de decizie este publicat pentru consultarea publică pe pagina web oficială a 

Primăriei mun.Orhei www.orhei.md  la compartimentul Transparența decizională, secțiunea 

Proiecte de documente, la data de 28.04.2021 

7. Constatările expertizei anticorupție: 

Nu este cazul 

8. Constatările expertizei de compatibilitate: 

Nu este cazul 

9. Constatările expertizei juridice: 

Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea normelor legislative, de către 

specialistul jurist din cadrul Primăriei Orhei 

10. Constatările altor expertize: 

Nu este cazul 
 

 

 Autor: Primar al municipiului Orhei                                                    Pavel VEREJANU 

http://www.orhei.md/

