
        

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                   

                                                                                 PROIECT 

                                                                                                                DECIZIE 

                                                      Nr.____________________________ 

     din ____________________________ 

  

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal nr.4.20 din 07.06.2022 

 

 

În conformitate cu art.18, art, 29, art. 32, alin.(5), art.art.41-49 Legea nr.100/2017  cu 

privire la actele normative;  art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; Legea 

nr.239 din 13.11.2008 privind  transparența  în  procesul  decizional; art.14 alin.(2), li. B), alin. 

(3), din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.5, lit. b), art.9, 

alin. (1), alin. (2), lit. h) din Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice; art.3, lit.a), Capitolul II, art.4, alin.(1), lit.g), art.5, alin (1) din Legea nr. 435 

din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; capitol II, art.8, alin (4), art.9 din Legea 

nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale; art.5 alin.(4) 

lit.a), b), art.11 alin.(1), alin (2), lit.f), din Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea 

proprietății publice; art.24, alin(1), lit. f), alin(2), art.53 din Lege nr. 181din 25.07.2014 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale; Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 

1107 din  06.06.2002 art.2, alin (1), art.10, alin. (1), art.16 din Legea nr. 768 din 02.02.2000 

privind statutul alesului local; nota informativă depusă de către viceprimarul municipiului Orhei 

dna Anastasia ȚURCAN,  

 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE  : 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr.4.20 din 07.06.2022 ”Cu privire la 

primirea cu titlu gratuit”, prin modificarea anexei nr.1 care se expune în redacție nouă 

conform anexei la prezenta decizie. 

2. Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr.4.20 din 07.06.2022 ”Cu privire la 

primirea cu titlu gratuit” prin completarea cu un punct nou, pct.3, cu textul următor: 

,,3. Prezenta decizie servește drept temei pentru înregistrarea și/sau modificarea 

înscrierilor în Registru bunurilor imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei.” 

3. Se modifică enumerarea punctelor din Decizia nr.4.20 din 07.06.2022 ,, Cu privire la 

primirea cu titlu gratuit” după cum urmează: 

  pct.3 se modifică în pct.4; 

  pct.4 se modifică în pct.5; 

4. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va ține evidența bunurilor imobile 

menționate în prezenta decizie în conformitate cu  legislația în vigoare. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acestea în Registrul de stat al actelor 

locale, poate fi atacată la Judecătoria mun.Orhei în termen de 30 zile din data comunicării 

în condițiile Codului Administrativ și se plasează pe pagina WEB a Primăriei 

municipiului Orhei (www.orhei.md). 

6. Controlul asupra respectării prevederilor prezentei Decizii revine viceprimarilor 

http://www.orhei.md/


municipiului Orhei conform domeniilor de competență.  
 

 

      Primarul   municipiului Orhei                                                       Pavel VEREJANU  
 

Viceprimarul  municipiului  Orhei      Anastasia ȚURCAN   

Viceprimar municipiului  Orhei  Cristina COJOCARI 

        Viceprimar municipiului Orhei                                                    Valerian CRISTEA   

Secretar al   Grigore Mîra  

Consiliului municipal Orhei  
 

Contabil  principal,  autor                                                           Iana ROGOJA 

       Specialist principal                                                                        Alina TRUSOVSCAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă pe 1 (una) filă la decizia Consiliului municipal Orhei 

 

nr._____ din ”____” __________2022 

 

Lista bunurilor imobile primite în proprietate publică domeniul public a Unității  

administrativ-teritoriale a municipiului Orhei  cu titlu gratuit 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 
Suprafața, m

2
 

Cod.Cadastral Valoarea de 

bilanț, lei 

Valoarea 

uzurii, lei 

Valoarea 

probabilă 

rămasă, lei 

1 
Încăpere 

nelocativă 
452,5 

6401403.322.01.001 

1 278 569,05 486 122,69 792 446,36 
2 

Încăpere 

nelocativă 
26,6 

6401403.322.01.002 

3 Garaj 48,9 6401403.322.02 

 

 

 

Viceprimarul  municipiului Orhei                                                                     Anastasia ȚURCAN 

Autor: Contabil principal                                                                                    Iana ROGOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului Municipal 

Cu privire la primirea cu titlu gratuit 
 

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

Specialist principal Cazac Daniela, 

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

 Se propune spre modificare decizia Consiliului municipal Orhei nr.4.20 din 07.06.2022 Cu 

privire la primirea cu titlu gratuit, prin modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Orhei, 

după cum urmează:se aprobă în redacție nouă anexa la prezenta decizie, și adăugarea unui punct 

nou 

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Primirea cu titlu gratuit conform anexei la prezenta decizie. 

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

           În conformitate cu art.18, art, 29, art. 32, alin.(5), art.art.41-49 Legea nr.100/2017  cu 

privire la actele normative;  art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; Legea 

nr.239 din 13.11.2008 privind  transparența  în  procesul  decizional; art.14 alin.(2), li. B), alin. 

(3), din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.5, lit. b), art.9, 

alin. (1), alin. (2), lit. h) din Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice; art.3, lit.a), Capitolul II, art.4, alin.(1), lit.g), art.5, alin (1) din Legea nr. 435 

din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; capitol II, art.8, alin (4), art.9 din Legea 

nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale; art.5 alin.(4) 

lit.a), b), art.11 alin.(1), alin (2), lit.f), din Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea 

proprietății publice; art.24, alin(1), lit. f), alin(2), art.53 din Lege nr. 181din 25.07.2014 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale; Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 

1107 din  06.06.2002 art.2, alin (1), art.10, alin. (1), art.16 din Legea nr. 768 din 02.02.2000 

privind statutul alesului local; 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei pe data de  

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 jurist din cadrul primăriei Orhei și este 

avizat. 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 
 

 

           Viceprimar  municipiul Orhei                                                Anastasia ȚURCAN  

 

            Contabil -principal                                                              Iana ROGOJA 
 

 

 

 

 

 

 

 


