
                                       

                                       CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                         PROIECT 

DECIZIE 

Nr.__________ 

din _________ 

Cu privire la modificarea 

 deciziei nr. 9.9 din 22.09.2017   

 

 În conformitate cu art.10, art. 118-126 Cod administrativ al RM nr. 116 din 19.07.2018; art.8-13 și 

art.15 al Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.14, alin. (2), lit. f), art. 

29, alin. 1, lit. a)  art. 40, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică 

locală”; Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 9.8 din 22.09.2017 „Despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul și condițiile de desfășurare a proiectului social „Construcția locuințelor și asigurarea 

categoriilor social/economic vulnerabile ale populației din municipiul Orhei cu spațiu locativ”; art.5, lit. b), 

art.9, alin.(2), lit. a), lit. j), lit. n) ale Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice”; examinând nota informativă prezentată de viceprimarul de ramură, avînd în vedere 

avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Orhei, DECIDE: 

 

 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr. 9.9 din 22.09.2017 ”Cu privire la instituirea 

Comisiei”, după cum urmează: 

1.1 se modifică anexa nr.1 care se expune în redacție nouă conform anexei la prezenta decizie. 

 

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

Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată la Judecătoria Orhei cu sediul str. V. Mahu 135, mun. 

Orhei în termen de 30 zile de la data comunicării conform prevederilor Codului Administrativ, se plasează 

pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei (www.orhei.md), și se afișează pe panoul informațional. 

 3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor de ramură conform 

competențelor.  

 

 

 

Primarul municipiului Orhei                                                                         Pavel VEREJANU  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                  Anastasia ȚURCAN  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                  Valerian CRISTEA  

Viceprimarul municipiului Orhei                                                                  Cristina COJOCARI  

Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei                                          Grigore MÎRA  

Specialist principal (Jurist )                                                                           Grigore MÎRA 

Specialist principal                                                                                       Alina TRUSOVSCAIA  

Autor: Specialist principal (Jurist )                                                                Olesea OLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orhei.md/


 

 

   Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului Municipal Orhei 

nr.______ din ____________2022 

 

Comisia specială  

pentru selectarea beneficiarilor de locuințe, în cadrul Proiectului social „Construcția locuințelor și asigurarea 

categoriilor social/economic vulnerabile ale populației din municipiul Orhei cu spațiu locativ” 

 

Nr. 

d/n 

Numele, prenumele  Calitatea în cadrul 

comisiei 

 

1. Pavel VEREJANU Președinte Primarul municipiului 

Orhei 

    
2. Cristina COJOCARI Vicepreședinte Viceprimarul 

municipiului 

Orhei(construcții și 

infrastructură) 

3. Anastasia ȚURCAN Vicepreședinte Viceprimarul 

municipiului 

Orhei(economie, 

buget și finanțe) 

4. Valerian CRISTEA Vicepreședinte Viceprimarul 

municipiului 

Orhei(probleme 

sociale) 

    
5. Grigore MÎRA Secretar Specialist principal 

(Jurist) 

    
6. Tatiana GOREA membru Consilier municipal 

  membru Consilier municipal 

7. Daniela CAZAC membru Contabil șef 

8. Natalia NEGRU membru Specialist principal 

(serviciul personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

La  proiectul de Decizie nr.              din                                2022 

Cu privire la modificarea deciziei nr. 9.9 din 22.09.2017 
 

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

Autor: Specialist principal (Jurist )                              Olesea OLARI 

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

În scopul respectării Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 9.8 din 22.09.2017 „Despre aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul și condițiile de desfășurare a proiectului social „Construcția locuințelor și asigurarea categoriilor 

social/economic vulnerabile ale populației din municipiul Orhei cu spațiu locativ” este necesară aprobarea prezentei 

decizii.  

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 

Aprobarea anexei nr.1 care se expune în redacție nouă.  

  

5. Fundamentarea economico-financiară implementarea și aprobarea 

 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 – art.14, alin. (2), lit. f), art. 29, alin. 1, lit. a)  

art. 40, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”; Decizia 

Consiliului municipal Orhei nr. 9.8 din 22.09.2017 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul și 

condițiile de desfășurare a proiectului social „Construcția locuințelor și asigurarea categoriilor social/economic 

vulnerabile ale populației din municipiul Orhei cu spațiu locativ”; art.5, lit. b), art.9, alin.(2), lit. a), lit. j), lit. n) ale 

Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”; 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost publicat pentru consultarea publică pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei  

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice – Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 

Proiectul de decizie a fost vizat specialist principal (Jurist) dl. Grigore MÎRA  

11. Constatările altor expertize Nu au fost efectuate. 

   

 

 

Autor:      Specialist principal (Jurist )                                                               Olesea OLARI 

 

 

 

 

 

 


