
          PROIECT 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

 

DECIZIE 

 

Nr.___________ 

din ___________ 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei  

nr.10.15 din 14.09.2021 

 

 

În conformitate cu art.10, art.118-126 ale Codului Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; 

art.96 al Codului Fiscal nr. 1163-XII din 24.04.1997; Legii nr. 76 din 23.04.2021cu privire la 

impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a 

Clasificatorului activităților din economia Moldovei; art.14, alin.(2), lit. q) din Legea privind 

administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.1, art.6 din Legea cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi nr.845 din 03.01.1992; art.7 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 246 din 

23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, examinând nota 

informativă prezentată de administratorul general al Î.M. Hotelul ,,Codru” Orhei, dl Leonid 

NAUC,  

 

CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI   DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr. 10.15 din 14.09.2021 ”Cu privire 

la aprobarea nomenclatorului tarifelor și serviciilor în Întreprinderea Municipală Hotelul 

„Codru”, după cum urmează:  

- anexa nr.1 va avea un nou conținut conform anexei nr.1 la prezenta decizie. 

2. Administrația Întreprinderii Municipale Hotelul ,,Codru” va sigura executarea 

prevederilor deciziei prezente în conformitate cu legislația în vigoare a R.M.        

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al 

actelor locale, poate fi atacată la Judecătoria municipiului Orhei (adresa: str. Vasile Mahu 135, 

mun. Orhei) în termen de 30 zile din data comunicării în condițiile Codului Administrativ, se 

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

pe panou informațional. 

4. Controlul executării  prezentei  decizii  revine  viceprimarului mun. Orhei, dna 

Anastasia ȚURCAN. 

 

 

      Primarul municipiului Orhei                                                            Pavel VEREJANU  

Viceprimarul municipiului  Orhei       AnastasiaȚURCAN  

Viceprimar municipiului  Orhei    Valerian CRISTEA 

Viceprimar municipiului Orhei                                                  Cristina COJOCARI  

Secretar interimar al            Grigore MÎRA 

Consiliului municipal Orhei  

      Specialist principal în domeniul juridic                                                     Grigore MÎRA  

Specialist principal                                                                   Alina TRUSOVSCAIA  

       

      Autor: 

      Administrator general 

      Î.M. Hotelul ,,Codru” Orhei           Leonid NAUC 

 

 

 

Anexa nr. 1 

http://www.orhei.md/


la decizia Consiliului municipal Orhei 
nr._________ din ___________2022 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifele de cazare pentru un pat/loc în Î.M. Hotelul CODRU 

pentru 56 camere cu 102 locuri 

 

 

Categoria camerelor, 

numărul de pat/locuri 

 

Preț pentru un pat/loc (lei) 

Prețul 

pentru una 

cameră (lei) Tarif TVA 6% Total 

Categoria I (lux) 

1 cameră, pat-dublu 
353-78 21-22 375-00 750-00 

Categoria I (lux) 

1 cameră, pat-single 
452-83 27-17 480-00 480-00 

Categorie superioară 2 camere, 

pat-dublu 
353-77 21-23 375-00 750-00 

Categoria I (renovat) 

1 cameră, pat-dublu 
259-43 15-57 275-00 550-00 

Categoria I 

1 cameră, pat-dublu 
226-42 13-58 240-00 480-00 

Categoria I  

1 cameră, pat-single 
273-59 16-41 290-00 290-00 

Categoria II 

1 cameră, pat-dublu 
150-94 9-06 160-00 320-00 

Grup în număr de 30 persoane și 

mai multe, pîna la 12 ani 
113-21 6-79 120-00 - 

Grup în număr de 30 persoane și 

mai multe, de la 12 ani 
132-08 7-92 140-00 - 

 
 

 

 

Administrator general Î.M. Hotelul “CODRU”                                                  Leonid NAUC    

 

Contabil șef  Î.M. Hotelul „CODRU”                                                 Svetlana ZINICOVSCHI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului Municipal 

Cu privire la modificarea decizieinr.10.15 din 14.09.2021 

nr. din                                               2022 

 

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

Administrator general Î.M. Hotelul „Codru”, Leonid NAUC  

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

Iregularitatea consemnată referitor la costul tarifului și aplicarea cotei TVA la serviciile de cazare pentru 

perioada 01.01.2020- 31.12.2020, conform Prescripției Inspecției Financiare cu privire la lichidarea 

iregularităților constatate nr.25-08-10/700 din 20.05.2021.  

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 

Principalele prevederi ale proiectului de decizie constă în modificarea Deciziei nr.10.15 din 14.09.2021 “Cu 

privire la  aprobarea nomenclatorului  tarifelor de cazare pentru un pat/loc în  Î.M. Hotelul „Codru”, prin 

majorarea tarifului pentru camerele categoria I (renovat) 1 cameră pat-dublu de la 530 lei la 550 lei, unde 

diferența de 20 lei va constitui sursa de acoperire a venitului suplimentar ratat, conform anexei. 

Suplimentar, se substituie sintagma din anexa nr.1 a Deciziei nr.10.15 din 14.09.2021 “grup în număr de 30 

persoane și mai multe, până la 12 ani, participanți la măsuri culturale organizate în municipiul Orhei” cu 

textul “grup în număr de 30 persoane și mai multe, până la 12 ani”, și sintagma “grup în număr de 30 

persoane și mai multe, de la 12 ani, participanți la măsuri culturale organizate în municipiul Orhei” cu textul 

“grup în număr de 30 persoane și mai multe, de la 12 ani”.    

5.Fundamentarea economico-financiară 

Implimentarea prezentului proiect de decizie va facilita încasarea venitului suplimentar ratat, va eficientiza 

administrarea întreprinderii în corespundere cu actele normative existente, ținându-se cont de prevederile 

Codului Fiscal, Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legii nr. 246 

din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. 

Adițional, modificările propuse în textul anexei nr.1 a Deciziei nr.10.15 din 14.09.2021 „Cu privire la 

aprobarea nomenclatorului tarifelor de cazare pentru un pat/loc în  Î.M. Hotelul „Codru” vor permite 

utilizarea acestora pe perioada stării de urgență pe teritoriul RM instituite conform Legii nr.212/2004 privind 

regimul stării de urgență, de asediu și de război.  

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

În conformitate cu art.10, art.118-126 ale Codului Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; art.96 al Codului 

Fiscal nr. 1163-XII din 24.04.1997; Legii nr. 76 din 23.04.2021cu privire la impozitarea specială a serviciilor 

realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei; 

art.14, alin.(2), lit. q) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.1, art.6 

din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845 din 03.01.1992; art.7, alin. (2) lit. j) din Legea 

nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului Publicat proiectul pentru consultare publică pe pagina 

WEB a Primăriei pe data 16.03.2022. 

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. 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 

 

 
 

Ex.autor:   

Administrator general Î.M. Hotelul „Codru”                                                           Leonid NAUC    


