
 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                        PROIECT 

 

                                                                                                    DECIZIE 

 

 

                                                                                                   Nr.              __________ 

                                                                                                   Din _________ 2021                      

Cu privire la modificarea  

 deciziei Consiliului municipal 

 Orhei  nr 18.1  din 10.12.2020 

 

          În temeiul art.18, art.20-21, art.29,art.23(2)9) art.30, art.32 alin.(5),art.41-49 art. 62 din 

Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14, alin.(2), lit.a), art.40, alin.(2), 

lit.a) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea 

nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional,  decizia Consiliului municipal 

Orhei nr.18.1 din 10.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 

2021”, examinând nota prezentată de viceprimarul municipiului Orhei pentru probleme 

economie, buget și finanțe dna Anastasia Țurcan,  

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

 

         1.Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr.18.1 din 10.12.2020 ,,Cu privire la 

aprobarea taxelor locale” prin completarea anexei nr.2 la decizia menționată  și anume: 

- anexa nr.2  se completează cu un pct. nou nr.59 cu denumirea ,,Activități de vînzare a biletelor 

de loterie”. 

        2. Pentru informarea publică prezenta decizie se aduce la cunoștință Serviciului Fiscal de 

Stat Direcției Generale Administrare Fiscală Centru pentru evidență și control, se plasează pe 

pagina oficială a Primăriei municipiului Orhei în rețeaua Internet www.orhei.md și se afișează pe 

panoul informațional al primăriei mun.Orhei.            

       3.  Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al actelor 

locale și poate fi atacată în termen de 30 zile  de la data comunicării în Judecătoria Orhei (adresa 

str.Vasile Mahu 135, mun.Orhei), conform prevederilor Codului Administrativ al Republicii 

Moldova. 

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

Anastasia  Țurcan. 

    

      Primar                        Pavel           VEREJANU 

     Viceprimar                                             Anastasia     ȚURCAN 

     Viceprimar                                                                  Valerian       CRISTEA 

     Viceprimar                                                                  Cristina       COJOCARI 

     Contabil-șef                                                                Svetlana      ZINCOVSCHI 

     Jurist                                                                           Grigore       MÎRA 

     Autor                                                                          Elena          CIREȘ 

     Specialist                                                                    Tel.023524895 e-mail 

                                                                                        elena.cireș@orhei.md 

    Secretar interimar a Consiliului municipal  Orhei     Grigore     MÎRA 

http://www.orhei.md/


 

 

Notă informativă 

 

 la proiectul deciziei Consiliului municipal Orhei nr.________________din _______________ 

”Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la decizia Consiliului  

municipal Orhei nr.18.1 din 10.12.2020” 

 

 

Proiectul deciziei, propus spre examinare, a fost elaborat în temeiul art. 288 Titlul VII 

,,Taxele locale”  al Codului Fiscal al Republicii Moldova, Legea  pentru punerea în aplicare a 

Titlului VII nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, art.297 din Codul fiscal, 

având la bază modificările la Titlul VII al Codului fiscal ”Taxele locale”, operate prin Legea 

Republicii Moldova nr. 138 din 17.06.2016 ”Cu privire la modificarea și completarea unor acte 

legislative”. 

 

Totodată, vă informăm că proiectul a fost elaborat la solicitarea agenților economici 

pentru inițierea activității de vînzare a biletelor de loterie  în municipiul Orhei.  

  

 
- Autoritatea administrației publice locale va efectua modificări la bugetul local.  

 

      În contextul modificărilor menționate, a fost elaborat și se propune spre examinare și 

adoptare Consiliului municipal Orhei proiectul de decizie ”Cu privire la modificarea anexei nr. 2 

la decizia Consiliului municipal Orhei nr. 18.1 din 10.12.2020”. 

 

 

Specialist principal în cadrul primăriei mun. Orhei 

Elena CIREȘ  
 

 

 

 

 


