
   PROIECT  

nr.__________ din ______________2023 
 

DECIZIE 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

 
 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.8.15 din 15.09.2022 
 

 

             În temeiul art.10, art.118-121, art.126-128 din Codul Administrativ al R.Moldova 

nr.116 din 19.07.2018; art.68 din Codul Muncii al R.Moldova; art.14 alin.(1) și alin.(3) din 

Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI  din 28.12.2006; art.7 alin.(1) din 

Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală; 

anexa nr.2 și nr.4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.743 din 11.06.2002 cu 

privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară; Dispoziția Primarului 

mun.Orhei  nr.366-p din 27.07.2022 ,,Cu privire la modificarea Contractului individual de 

muncăˮ și acordul adițional nr.02 din 26.07.2022; Dispoziția Primarului mun.Orhei nr.371-p 

din 29.07.2022 ,,Cu privire la modifcarea Contractului individual de muncăˮ și Acordul 

adițional nr.3 din 29.07.2021, 
 

CONSILIUL  MUNICIPAL  ORHEI   D E C I D E : 
 

1.Se modifică pct.1 subpunctul 1.2 din decizia Consiliului municipal Orhei nr.8.15 din 

15.09.2022 ,,Cu privire la modificarea Contractului individual de muncăˮ,   și anume sitagma  :  

            -,,dar nu mai tărziu de 31.01.2023ˮ se modifică  cu sitagma ,,pînă la numirea 

administratorului Întreprinderii Municipale Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei, selectat în bază 

de concursˮ. 
 

 2.Contabilitatea Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei va 

întreprinde acțiunile respective pentru efectuarea calculelor salariale și executarea prezentei 

decizii în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

3.Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, va întreprinde acțiunile 

respective pentru asigurarea executării prevederilor prezentei decizii în conformitate cu 

legislația în vigoare. 
 

4.Pentru aducerea la cunoștință publică prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a 

Primăriei mun.Orhei în rețeaua Internet www.orhei.md precum și se afișează pe panoul 

informațional. 
 

5.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: 

str.Vasile Mahu nr.135, mun.Orhei) în termen de 30 zile de la data comunicării în conformitate 

cu prevederile Codului Administrativ. 
 

                6.Controlul executării prezentei decizii revine Primarului municipiului Orhei dl Pavel 

VEREJANU 

 

  Primarul municipiului Orhei                                                       Pavel VEREJANU  

Viceprimarul municipiului Orhei                     Valerian CRISTEA  

Viceprimarul municipiului Orhei                                Cristina COJOCARI 

Secretar al Consiliului municipal Orhei                     Grigore MÎRA  

Specialist principal                        Alina TRUSOVSCAIA 

       

Autor  

            Specialist principal     Natalia NEGRU 

http://www.orhei.md/


Notă informativă 
 

nr._____________din__________________________2023 
 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.8.15 din 15.09.2022 
 

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

principal, Primăria mun.Orhei, dna Natalia NEGRU.  

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

         Prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.8.15 din 15.09.2021 ,,Cu privire la modificarea 

Contractului individual de muncăˮ au fost modificate prevederile contractuale din Contractul Individual 

de Muncă  din 14.11.2019,  încheia cu dl Valentin MUNTEANU admministratorul interimar a 

Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei,  și anume  prin pct.1.2 din prezenta  decizie a fost modificat, 

pct.4, lit.b) din contractul individual de muncă care avea următorul conținut :,,pînă la finalizarea 

procedurii de organizarea concursului pentru ocuparea postului de administrator al Întreprinderii 

Municipale Servicii Comuanal-Locative Orhei , dar nu mai tîrziu de 31.01.2023ˮ.     

       Avînd ca bază și nota informativă depusă de către Președintele Consiliului de administrație a 

Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei dl Leonid NAUC, (se anexează) a informat 

Fondatorul Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei (Consiliul municipal Orhei) privind faptul că:  

         Prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.1.2 din 10.02.2022  a fost aprobat Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al 

Întreprinderilor Municipale din subordinera Consiliului municipal Orhei . 

         Subsecvent, conform pct.1. din Regulamentul prenotat denotă că, selectarea candidaturii la funcția 

de administrator al Întreprinderii se efectuează prin concurs organizat de Consiliul de administrație al 

Întreprinderii conform condițiilor stabilite în prezentul Regulament. 

          Conform art.7 alin.(4) al Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

nr.246 din 23.11.2017 prevede că, Fondatorul în cazul dat Consiliul municipal Orhei selectează prin 

concurs și împuternicește autoritatea executivă să transmită atribuțiile de administrare a patrimoniului 

și de desfășurare a activității de întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă 

aprobat.Comisia de concurs se instituie de fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive. 

            Luînd în considerație că, conform cadrului legal,  selectarea administratorului Î.M.,,Servicii 

Comunal-LocativeˮOrhei nu este de competența Consiliului de administrație a Î.M.,,Servicii Comunal-

LocativeˮOrhei, se solicită respectuos, Consiliului municipal Orhei revizuirea  Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al 

Întreprinderilor Municipale din subordinera Consiliului municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului 

municipal Orhei nr.1.2 din 10.02.2022. 

         La cele prenotate, se propune spre modificare pct.4, lit.b) din contractual individual de muncă din 

14.11.2019 încheiat cu dl Valentin MUNTEANU, și anume se propune  de a modifica  sintagma ,,dar nu 

mai tîrziu de 31.01.2023ˮ cu sintagma ,,pînă la numirea administratorului Întreprinderii Municipale 

Servicii Comunal-Locative Orheiˮ. 

          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: 

1.Se modifică pct.1 subpunctul 1.2 din decizia Consiliului municipal Orhei nr.8.15 din 15.09.2022 

,,Cu privire la modificarea Contractului individual de muncăˮ,   și anume sitagma  :  

            -,,dar nu mai tărziu de 31.01.2023ˮ se modifică  cu sitagma ,,pînă la numirea administratorului 

Întreprinderii Municipale Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei, selectat în bază de concursˮ. 
 

 2.Contabilitatea Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei va întreprinde 

acțiunile respective pentru efectuarea calculelor salariale și executarea prezentei decizii în conformitate 

cu legislația în vigoare. 
 

3.Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, va întreprinde acțiunile respective pentru 

asigurarea executării prevederilor prezentei decizii în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

4.Pentru aducerea la cunoștință publică prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a Primăriei 

mun.Orhei în rețeaua Internet www.orhei.md precum și se afișează pe panoul informațional. 
 

5.Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate, și intră în vigoare la data includerii acesteia în 

http://www.orhei.md/


Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată în Judecătoria Orhei (adresa: str.Vasile Mahu nr.135, 

mun.Orhei) în termen de 30 zile de la data comunicării în conformitate cu prevederile Codului 

Administrativ. 
 

                6.Controlul executării prezentei decizii revine Primarului municipiului Orhei dl Pavel VEREJANU 

         5.Fundamentarea economico-financiară - Realizarea proiectului de decizie dat nu necesită 

cheltuieli financiare suplimentare din bugetul APL. 

         6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare - În temeiul art.10, art.118-121, 

art.126-128 din Codul Administrativ al R.Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.68 din Codul Muncii al 

R.Moldova; art.14 alin.(1) și alin.(3) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI  din 

28.12.2006; art.7 alin.(1) din Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală; anexa nr.2 și nr.4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.743 din 

11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară; Dispoziția 

Primarului mun.Orhei  nr.366-p din 27.07.2022 ,,Cu privire la modificarea Contractului individual de 

muncăˮ și acordul adițional nr.02 din 26.07.2022; Dispoziția Primarului mun.Orhei nr.371-p din 

29.07.2022 ,,Cu privire la modifcarea Contractului individual de muncăˮ și Acordul adițional nr.3 din 

29.07.2021. 

      7.Avizarea şi consultarea publică a proiectului – Proiectul dat este supus consultărilor publice, 

fiind plasat pe pagina web a Primăriei municipiului Orhei. 

      8.Constatările expertizei anticorupţie – nu este cazul 

      9. Constatările expertizei de compatibilitate - nu este cazul 

     10.Constatările expertizei juridice- 

     11.Constatările altor expertize - nu au fost efectuate 

 

 

Autor : 

Specialist principal  Natalia NEGRU 

 


