
PROIECT 

CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI                                                                                                                                                  

DECIZIE Nr.               din     2023 

Cu privire la instituirea comisiei privind desfășurarea  

licitațiilor pentru locațiunea activelor neutilizate 

 

În conformitate cu art.10, art.118-126, art.146 alin.(l), lit. a) din Cod Administrativ al 

Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(l), alin.(3) ale Legii cu privire la 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional; Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136 din 10.02.2009; Regulamentul cu privire la modul de 

dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.483 din 28.03.2008  

în scopul asigurării activităţii comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea activelor 

neutilizate al administraţiei publice locale a mun. Orhei. 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

1. Se instituie comisia privind desfășurarea licitațiilor pentru locațiunea activelor neutilizate 

ale administrației publice locale a municipiului Orhei în componența a 9 (nouă) membri, conform 

anexei la prezenta decizie. 

2. Comisia instituită va organiza licitațiile activelor neutilizate în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare. 

3. Se abrogă decizia Consiliului municipal Orhei 12.3 din 27.12.2019 “Cu privire la 

instituirea comisiei privind desfășurarea licitațiilor pentru locațiunea activelor neutilizate”. 

4. În cazul în care unul din membrii grupului de lucru absentează acesta este înlocuit cu un 

membru supleant, care exercită funcțiile membrului absent. 

5. Se stabilește că în cazul eliberării din funcția deținută a persoanei desemnate în 

componența Comisiei această calitate o va deține persoana nou numită/angajată în funcția 

respectivă, fără a fi emis în acest sens un act administrativ. 

6. Prezenta decizie se comunică persoanelor responsabile și intră în vigoare la data includerii 

acesteia în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată în Judecătoria Orhei (adresa: mun. 

Orhei, str. Vasile Mahu, 135)  în termen de 30 zile în conformitate cu prevederile legale ale 

Codului Administrativ.  

7. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei 

pentru  problemele economie, buget şi finanţe. 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

 

Specialist principal                                                                                Iana ROGOJA 

 

Specialist principal                                                                                Olga ZGUREANU 

 

Secretar interimar al Consiliului Municipal                                          Grigore MÎRA             

 

Specialist principal                                                                            Alina  TRUSOVSCAIA 

Autor: Specialist principal                                                                  Natalia Manoli                    

 

 



 

 

 

 

 

Anexa 

la decizia Consiliului Municipal Orhei 

nr.______ din __________ 2023 

 

Comisiei privind desfășurarea licitațiilor pentru locațiunea activelor neutilizate ale 

administrației publice locale a municipiului Orhei 

 

PREȘEDINTE: 

         Pavel VEREJANU                                  - primarul municipiului Orhei; 

 

VICEPREȘEDINTE: 

           Cristina COJOCARI                              - viceprimarul municipiului Orhei; 

 

SECRETAR: 

          Grigore MÎRA                                        - secretar al Consiliului municipal Orhei; 

 

 

MEMBRII COMISIEI: 

1. Anastasia ȚURCAN                          - contabil șef  în cadrul primăriei mun.Orhei; 

2. Olga ZGUREANU                            - specialist principal în cadrul primăriei mun.Orhei; 

3. Tatiana SANTONI                             - specialist principal în cadrul primăriei mun.Orhei; 

4. Tatiana CAPRARI                             - consilier municipal; 

5.  Tatiana GOREA                               - consilier municipal. 

 

 

Membri supleanți: 

 

1. Iana ROGOJA                                   - specialist principal în cadrul primăriei mun.Orhei; 

2. Boris DARIEV                                    - consilier municipal. 

3. Natalia Manoli                                  - specialist principal în cadrul primăriei mun.Orhei; 

 

 

 

Autor: Natalia MANOLI, specialist principal în cadrul Primăriei mun.Orhei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal 

Nr._______  din ”____”  ________ 2023 

Cu privire la instituirea comisiei privind desfășurarea  

licitațiilor pentru locațiunea activelor neutilizate 

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

Specialist principal Natalia MANOLI. 

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

Scopul proiectului este instituirea comisiei privind desfășurarea licitațiilor pentru locațiunea 

activelor neutilizate, care este elaborat conformitate cu art.10, art.118-126, art.146 alin.(l), lit. a) 

din Cod Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(l), alin.(3) ale 

Legii cu privire la administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; Legea nr.239 din 

13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; Regulamentul privind licitaţiile cu strigare 

şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136 din 10.02.2009; Regulamentul cu privire 

la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.483 din 

28.03.2008  în scopul asigurării activităţii comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru 

locaţiunea activelor neutilizate al administraţiei publice locale a mun. Orhei 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

   Prezentul proiect de decizie propune instituirea comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru 

locaţiunea activelor neutilizate al administraţiei publice locale a mun. Orhei 

4. Fundamentarea economico-financiară  

    Implementarea prezentului proiect nu necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul 

local al mun. Orhei. 

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

   conformitate cu art.10, art.118-126, art.146 alin.(l), lit. a) din Cod Administrativ al Republicii 

Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(l), alin.(3) ale Legii cu privire la administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional; Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.136 din 10.02.2009; Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a 

activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.483 din 28.03.2008  în scopul 

asigurării activităţii comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea activelor neutilizate 

al administraţiei publice locale a mun. Orhei 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

decizional, proiectul deciziei este publicat pentru consultare publică pe pagina WEB a Primăriei 

pe data de __________________2023             

8. Constatările expertizei anticorupție  Nu este cazul. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul. 

10. Constatările altor expertize Nu este cazul. 

 

 

 

Viceprimarul  municipiului Orhei                                                                   Cristina COJOCARI 

 

 

Autor:  

Specialist principal                                                                                          Natalia MANOLI 


