
   PROIECT  

nr.__________ din ______________2022 

DECIZIE 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

 
 

Cu privire la modificarea  Regulamentului 

privind sistemul de salubrizare /amenajare a  

municipiului Orhei   

  

 

               În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(2), 

lit.b), c), d), alin.(3) ale Legii privind administraţia publică locală nr.436 - XVI din 28 decembrie 2006; 

art.14 alin.(1), alin.(2) lit.m) lit.h), lit.i), alin.(3), art.14, art.16, art.23 alin.(3) lit.d) ale Legii privind 

serviciile publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002; Decizia Consiliului orășenesc 

Orhei nr.30.2  din 29.12.2005,  notificarea Cancelariei de Stat a R. Moldova, Oficiul Teritorial Orhei 

nr.1304/OT8-1247 din 15.12.2022 ,,Cu privire la abrogarea deciziei nr.10.9 din 15.11.2022ˮ Decizia 

Consiliului municipal Orhei nr.__________ din 27.12.2022,  examinând Nota informativă prezentată 

de către administratorul interimar al Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei dl 

Valentin MUNTEANU,  

 

CONSILIUL  MUNICIPAL  ORHEI   D E C I D E : 

 

1. Regulamentul privind sistemul de salubrizare /amenajare a  municipiului Orhei, se modifică 

după cum urmează: 

- pct.8.6 se expune în redacție nouă: ,,se obligă întreprinderile locale de gestionare a  fondului 

locativ, asociațiile proprietarilor de locuințe privatizate (A.P.L.P.), asociațiile de coproprietari în 

condominiu (A.C.C.), alte persoane juridice sau fizice, care au la balanță locuințe proprietate privată 

sau în gestiune blocuri locative și cămine, să perfecteze contracte de evacuare a deșeurilor menajere-

solide cu operatorul Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei fondat de către Administrația Publică 

Locală din mun.Orhei; 

             - pct.11.20 se expune în redacție nouă: ,,întreprinderile, organizațiile, asociațiile, 

cooperativele, agenții economici, indiferent de forma de proprietate, inclusiv proprietarii caselor 

particulare, sunt obligați să încheie contracte privind colectarea, transportarea și nivelarea deșeurilor  

cu operatorul Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei fondat de către Administrația Publică Locală din 

mun.Orhei. 

 2. Prezenta decizie se comunică publică, Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal- 

LocativeˮOrhei, intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale, poate fi 

atacată la Judecătoria Orhei (adresa:str.Vasile Mahu, nr.135, mun.Orhei) în termen de 30 zile din data 

comunicării în conformitate cu prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.  

             3 Controlul executării prezentei decizii revine Autorității Executive a Consiliului municipal 

Orhei.  

 

  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 Administrator 

            Î.M. ,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei                                     Valentin MUNTEANU      

 



 
 Notă informativă 

 

nr._____________din__________________________2022 
 

Cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de salubrizare /amenajare a municipiului 

Orhei  

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

al Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei,  Valentin MUNTEANU . 

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

        Prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.10.9 din 15.11.2022 ,,Cu privire la modificarea  Regulamentului 

privind sistemul de salubrizare /amenajare a  municipiului Orheiˮ  a fost propuse modificările prenotate . 

        Ulterior, Cancelaria  de Stat a R.Moldova, Oficiul Teritorial Orhei prin notificarea  nr.1304/OT8-1247 din 

15.12.2022 ,,Cu privire la abrogarea deciziei nr.10.9 din 15.11.2022ˮ a solicitat abrogarea Deciziei  Consiliului 

municipal Orhei nr.10.9 din 15.11.2022,,Cu privire la modificarea  Regulamentului privind sistemul de 

salubrizare /amenajare a  municipiului Orheiˮ , pe motivul ne respectării prevederilor Legii privind transparența 

în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008.  

        Reiterăm că, Întreprinderea prestează servicii publice de gospodărie comunală către consumatori și necesare 

pentru satisfacerea  cerințelor  Fondatorului (Consiliul municipal Orhei), unul din genurile de activitate a 

Întreprinderii este prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală persoanelor fizice și juridice.  

         Organizarea și gestionarea serviciilor  publice de gospodărie comunală  sunt bazate  pe principiul  privind  

administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale. Adminstrația 

Publică Locală  are competenţa exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 

funcţionării serviciilor publice de  gospodărie comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor 

proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

          Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei este Operatorul care are competența și 

capacitatea de a presta servicii de salubrizare utilizatorilor în condițiile stabilte de APL, care asigură nemijlocit 

administrarea și funcționarea sistemului de salubrizare în mun.Orhei.  

          Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei are drept  scop îmbunătățirea continue a 

activității întreprinderii  privind prestarea  serviciilor publice de gospodărie comunală privind  colectarea, 

transportarea și nivelarea deșeurilor menajere solide,  prestate  populației și agenților economici, instituțiilor 

publice din municipiul Orhei.  

         Prin acest Regulament privind sistemul de salubrizare/amenajere a municipiului Orhei aprobat prin Decizia 

Consiliului municipal Orhei nr.11.11 din 13.11.2017, este util în domeniul de activitatea  al Î.M.,,Servicii 

Comunal-LocativeˮOrhei  a fost obligată să intensifice lucrul în vederea organizării și executării eficiente a 

acțiunilor de salunâbrizare a teritoriului administrat, dar în aplicarea Regulamentului prenota Întreprinderea a 

întîlnit unele dificultăți și anume:  

         Conform pct.8.6 din Regulamentul prenotat  prevede că, ,,se obligă întreprinderile locale de gestionare 

fondului locativ  (S.C.L.), asociațiile proprietarilor de locuințe privatizate (A.P.L.P.) , asociațiile de coproprietari 

în condominiu (A.C.C.), alte persoane juridice sau fizice, care au la balanță locuințe proprietate privată sau în 

gestiune blocuri locative și cămine, să perfecteze contracte de evacuare a deșeurilor menajere-solide  cu 

prestatorul contractat de Administrația Publică Locală din mun.Orhei (S.C.L.)ˮ. 

         Conform pct.11.20 din același Regulament denotă că,,întreprinderile, organizațiile, asociațiile, 

cooperativele, agenții economici, indiferent de forma de proprietate, inclusiv proprietarii caselor particulare, sunt 

obligați să încheie contracte cu agentul economic contractat de APL, pentru colectarea și transportarea gunoiului, 

sau cu un alt agent economic care prestează un asemenea gen de activitateˮ.  

         Prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei  nr.30.2 din 29.12.2005 ,,Cu privire la unele măsuri de ameliorare 

a situației în vederea salubrizării orașului Orheiˮ au fost obligate toate perosoanele fizice și juridice să încheie cu 

Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei, Contract privind transportarea și nivelarea 

deșeurilor  menagere la gunoiștea orășenească ceea ce deduce că, APL a transmis unicului prestator 

Întreprinderea  Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei serviciul public de colectare, transportare și de 

nivelare la gunoiște  a deșeurilor menajere solde . 

         Luînd în considerație că, de către Consiliul municipal Orhei a fost abrogată Decizia Consiliului municipal 

Orhei  nr.10.9 din 15.11.2022 ,,Cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de 

salubrizare/amenajare a municipiului Orhei ˮ solcităm respectuos, modificarea pct.8.6 și pct.11.20 deoarece 

aplicarea acestor două puncte din Regulament, lasă loc de interpretare pentru agenții economici care își 

desfășoară activitatea în mun.Orhei, Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei vine cu 



propunerea privind  modificarea pct.11.20 și anume excluderea sintagmei: ,,sau cu un alt agent economic care 

prestează un asemenea gen de activitateˮ.  

          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. Regulamentul privind sistemul de salubrizare /amenajare a  municipiului Orhei, se modifică după cum 

urmează: 

- pct.8.6 se expune în redacție nouă: ,,se obligă întreprinderile locale de gestionare a  fondului locativ, 

asociațiile proprietarilor de locuințe privatizate (A.P.L.P.), asociațiile de coproprietari în condominiu (A.C.C.), 

alte persoane juridice sau fizice, care au la balanță locuințe proprietate privată sau în gestiune blocuri locative și 

cămine, să perfecteze contracte de evacuare a deșeurilor menajere-solide cu operatorul Î.M.,,Servicii Comunal-

LocativeˮOrhei fondat de către Administrația Publică Locală din mun.Orhei; 

             - pct.11.20 se expune în redacție nouă: ,,întreprinderile, organizațiile, asociațiile, cooperativele, agenții 

economici, indiferent de forma de proprietate, inclusiv proprietarii caselor particulare, sunt obligați să încheie 

contracte privind colectarea, transportarea și nivelarea deșeurilor  cu operatorul Î.M.,,Servicii Comunal-

LocativeˮOrhei fondat de către Administrația Publică Locală din mun.Orhei. 

 2. Prezenta decizie se comunică publică, Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal- LocativeˮOrhei, 

intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale, poate fi atacată la Judecătoria 

Orhei (adresa:str.Vasile Mahu, nr.135, mun.Orhei) în termen de 30 zile din data comunicării în conformitate cu 

prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.  

         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.118-126 din 

Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(2), lit.b), c), d), alin.(3) ale Legii privind administraţia 

publică locală nr.436 - XVI din 28 decembrie 2006, art.14 alin.(1) , alin.(2) lit.m) lit.h) , lit.i), alin.(3), art.14, 

art.16, art.23 alin.(3) lit.d) ale Legii privind serviciile publicede gopsodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002.  

      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 

 

 

Administrator  interimar                                                                       Valentin MUNTEANU 

            

 

 


