
 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI       PROIECT 

 

DECIZIE 

Nr___________________                                                                                                                                                                                                            

din_______________2021 

Cu privire la modificarea  

deciziei Consiliului municipal  

Orhei nr. 14.2 din 26.12.2018 

 

Având în vedere informația prezentată de administratorul Întreprinderii Municipale 

”Orhei Transport”, conform prevederilor art. 10, 118 – 126 din Codul Administrativ, art. 7, alin. 

(2),  lit. b) din Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală, art. 14 alin. (1), (2), (3), (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 9 alin. (1), 11 alin. (2
1
)
 
din Legea nr. 239 din 

13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional, decizia Consiliului municipal Orhei nr. 

1.2 din 17.01.2020 „Cu privire la majorarea capitalului social al Î.M. „Orhei Transport”, decizia 

Consiliului municipal Orhei nr. 16.10 din 03.11.2020 Cu privire la modificarea deciziei 

Consiliului municipal Orhei nr. 14.2 din 26.12.2018, 

CONSILIULUI MUNICIAPL ORHEI DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr. 14.2 din 26.12.2018 „Cu privire la 

aprobarea Statutului Î.M. „Orhei Transport” în redacție nouă” prin modificarea Statutului 

Î.M. „Orhei Transport” și anume: 

- La capitolul III punctul 7 sintagma „13832.4 mii lei (treisprezece milioane opt 

sute treizeci și două mii patru sute lei)” se substituie cu sintagma „19601.7 mii lei 

(nouăsprezece milioane șase sute una mii șapte sute lei)”. 

2. Se împuternicește Administratorul Î.M. „Orhei Transport” să înregistreze la Agenția 

Servicii Publice modificările operate în Statut conform prezentei decizii, în termenele 

prevăzute de legislației. 

3. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru înregistrarea prezentei decizii la Agenția Servicii 

Publice se determină din contul Î.M. „Orhei Transport”. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registru de stat al actelor 

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

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului de ramură, 

dl Anastasia ȚURCAN (probleme economie, buget și finanțe). 

 

Primar al mun. Orhei                                                                                   VEREJAN Pavel 

 

Viceprimar al mun. Orhei                                                                             ȚURCAN Anastasia 

 

Viceprimar al mun. Orhei                                                                             COJOCARI Cristina  

 

Viceprimar al mun. Orhei                                                                             CRISTEA Valerian  

 

Secretar al consiliului mun. Orhei                                                               BURACOVSCHI Ala  

 

Specialist jurist                                                                                             Grigore MÎRA 

 

Contabil-șef               Svetlana ZINICOVSCHI 

 

BOSTAN Andrei  

Autor:                                                                                     administrator al Î.M. Orhei Transport 

 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului Municipal 

nr.              din                                2021 

 

,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 14.2 din 26.12.2018” 

 

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

Administrator al Î.M. „Orhei Transport”, domnul Andrei BOSTAN  

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

Necesitatea modificării Statutului Î.M. „Orhei Transport” parvine în rezultatul 

modificării capitalului social care s-a majorat cu 5769300 lei pentru dezvoltarea Î.M. „Orhei 

Transport” și infrastructurii rutiere prin decizia Consiliului mun. Orhei nr. 1.2 din 17.01.2020 

„cu privire la majorarea capitalului social al Î.M. „Orhei Transport”.  

Ca urmare este necesar de modificat următorul punct din Statutul Î.M. „Orhei 

Transport”: 

- La capitolul III punctul 7 sintagma „13832.4 mii lei (treisprezece milioane opt sute 

treizeci și două mii patru sute lei)” se substituie cu sintagma „19601.7 mii lei 

(nouăsprezece milioane șase sute una mii șapte sute lei)”. 

- sute treizeci și două mii patru sute lei)”. 

            În contextul celor menționate se propune spre examinare și adoptare Consiliului municipal 

Orhei proiectul de decizie ” Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 14.2 

din 26.12.2018”. 

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 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Adoptarea și implementarea prevederilor acestui proiect de decizie nu necesită cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul APL. 

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

Decizia Consiliului municipal Orhei Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal 

Orhei nr. 14.2 din 26.12.2018.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul dat a fost publicat pentru consultarea publică pe pagina WEB a Primăriei. 

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 jurisconsultul din cadrul Î.M. „Orhei Transport” și 

este avizat. 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 
 

 

Administrator Î.M. „Orhei Transport”                                    Andrei BOSTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


