
PROIECT 

CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI                                                                                                                                                  

DECIZIE Nr.           ___din     2022 

Cu privire la modificarea şi completarea deciziei  

Consiliului municipal Orhei nr.12.3 din 27.12.2019 

 

În conformitate cu art.10, art.118-126, art.146 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; Decizia Consiliului mun.Orhei nr.6.1 din 15.07.2022 “Cu 

privire la aprobarea rezultatelor concursului și numirea în funcție”; Decizia Consiliului mun.Orhei 

nr.6.24 din 15.07.2022 “Cu privire la eliberare din funcția de viceprimar al municipiului Orhei”, 

în scopul asigurării activităţii comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea activelor 

neutilizate al administraţiei publice locale a mun. Orhei, examinând nota informativă prezentată, 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr.12.3 din 27.12.2019 „Cu privire la 

instituirea comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea activelor neutilizate” prin 

modificarea şi completarea anexei, care se expune în redacţie nouă, conform anexei la prezenta 

decizie. 

2. Se abrogă decizia Consiliului municipal Orhei nr.2.14 din 18.02.2021 „Cu privire la 

modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.12.3 din 27.12.2019”.  

3. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate 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.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei. 

 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

 

Contabil șef interimar                                                                            Daniela CAZAC 

 

Secretar al Consiliului Municipal Orhei                                                Grigore MÎRA             

 

Specialist principal                                                                                Alina  TRUSOVSCAIA 

Autor: Specialist principal                                                                  Natalia Manoli                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 

la decizia Consiliului Municipal Orhei 

nr.______ din __________ 2022 

 

Componența nominală a 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: 

          Natalia MANOLI                                 - specialist principal în cadrul Primăriei mun.Orhei; 

 

 

MEMBRII COMISIEI: 

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

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

3. Lilia GULEAN                                  - specialist principal în cadrul primăriei mun.Orhei; 

4. Tatiana CAPRARI                             - consilier municipal; 

5. Igor HAREA                                      - consilier municipal. 

 

 

Membri supleanți: 

 

1. Daniela CAZAC                                - specialist principal în cadrul primăriei mun.Orhei; 

2. Viorica CRECIUN                            - 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 ”____”  ________ 2022 

                                    

Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului 

municipal Orhei nr.12.3 din 27.12.2019 

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 

Pe data de 15.07.2022, Consiliul municipal Orhei, a adoptat două decizii nr.6.1. și 6.24, prin 

care dl Mîra Grigore a fost numit în calitate de Secretar al Consiliului municipal Orhei și dna 

Anastasia Țurcan a fost eliberată din funcția de viceprimar al municipiului Orhei. Astfel a 

parvenit necesitatea de ajustarea componenței comisiei privind desfășurarea licitațiilor. 

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 

    Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr.12.3 din 27.12.2019 „Cu privire la 

instituirea comisiei privind desfăşurarea licitaţiilor pentru locaţiunea activelor neutilizate” prin 

modificarea şi completarea anexei, care se expune în redacţie nouă, conform anexei la prezenta 

decizie. 

    Se abrogă decizia Consiliului municipal Orhei nr.2.14 din 18.02.2021 „Cu privire la 

modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.12.3 din 27.12.2019”.  

5. 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  

   Art.10, art.118-126, art.146 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; Decizia Consiliului mun.Orhei nr.6.1 din 15.07.2022 “Cu privire la 

aprobarea rezultatelor concursului și numirea în funcție”; Decizia Consiliului mun.Orhei nr.6.24 

din 15.07.2022 “Cu privire la eliberare din funcția de viceprimar al municipiului 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 __________________2022             

8. Constatările expertizei anticorupție  

Nu este cazul. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  
Luând în considerație că, executarea funcției de secretar al comisiei privind desfășurarea 

licitațiilor poate duce la un conflict de interese și incompatibilitatea la îndeplinirea funcției de 

secretar al consiliului municipal, este necesară schimbarea domnului Mîra Grigore din postul de 

secretar al comisiei privind desfășurarea licitațiilor. 

10. Constatările altor expertize  

Nu este cazul 

 

Autor:  

Specialist principal                                                                                          Natalia MANOLI 


