
 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                                  PROIECT 

                                                                              DECIZIE 

 

                                                        Nr.____________________________ 

        din ____________________________ 

Cu privire la scutirea de plată  

 

  În temeiul art.10, 11(3),14, 118-128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 

din 19.07.2018, art.14 al.(2) lit.(a) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 

28.12.2006, art.6 din Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, art.8-13,15 al 

Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional și pct.5, lit.b) din Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr.198 din 16.04.1993 cu privire la protecţia copiilor si familiilor 

socialmente vulnerabile, examinând demersul depus cu nr.02/1-22-682 din 01.09.2022 și nota 

informativă prezentată, 

                               CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

 

1 Se scuteşte în mărime de 50% din plată pentru întreţinerea în instituţia de educaţie timpurie 

nr.8 din municipiul Orhei copiii din familiile socialmente vulnerabile, conform anexei  nr.1 

la prezenta decizie. 

 

2 Se scutește integral de plata pentru întreținerea în instituția de educație timpurie nr.8 din 

municipiul Orhei copiii din familiile socialmente vulnerabile, conform anexei nr.2 la 

prezenta decizie.  

 

3 Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va întreprinde acțiunile respective 

pentru executarea prezentei decizii și acoperirea costurilor respective din contul alocațiilor 

prevăzute în bugetul municipiului Orhei pentru anul 2022. 
 

4 Pentru informare publică prezenta decizie va fi adusă la cunoștință instituțiilor vizate și se 

plasează pe pagina oficială a Primăriei municipiului Orhei  în rețeaua Internet 

www.orhei.md precum și se afișează pe panoul informațional al primăriei. 

 

5 Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al actelor 

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

str.V.Mahu 135 mun.Orhei în conformitate cu prevederile  Codului Administrativ. 

 

6 Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei  dnului 

Pavel Verejanu.  
 

 Primar municipiuilui Orhei                                                                 Pavel VEREJANU     

 

Viceprimar  municipiului Orhei                                                          Cristina COJOCARI   

                                                   

Viceprimar  municipiului Orhei                                                          Valerian CRISTEA  

         

Secretarul Consiliului Municipal Orhei                                               Grigore MÎRA  

 

Specialist principal                                                                               Alina TRUSOVSCAIA 

 

Contabil șef interimar                                                                           Daniela CAZAC  

 

  Autor:  

 Contabil principal                                                                                 Silvia BEJAN     

http://www.orhei.md/


                    

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la decizia Consiliului municipal Orhei 

 

                        nr  ___________ din ____________________ 2022 

 

 

Cu privire la scutirea de plată  

 

  

 

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

Contabil principal Silvia BEJAN. 

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

      Examinînd cererea depusă cu nr.02/1-22-682din 01.09.2022 se propune scutirea de plată 

pentru întreținerea în instituția de educație timpurie nr.8 din municipiul Orhei conform anexei nr.1 

la prezenta decizie în mărime de 50% și conform anexei nr.2 integral.   

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene Nu este cazul. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi Se propune scutirea 

parțială și integrală de plata pentru întreținerea în IPET nr.5 și nr.12 conform anexei nr.1 și 

nr.2 la prezenta decizie. Întreprinderea acțiunilor pentru acoperirea cheltuielilor din contul 

alocațiilor prevăzute pentru anul 2022. 

5. Fundamentarea economic-financiară Art.6, al.(4) din Legea privind finanţele publice locale 

nr.397 din 16.10.2003 prevede:dacă pe parcursul anului bugetar autoritățile/instituțiile bugetare 

colectează venituri în volum mai mic decât cel aprobat, acestea vor efectua cheltuieli în volum 

diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate. Alocațiile privind executarea prezentei decizii 

vor fi acoperite din contul bugetului pentru anul 2022.   

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.198 din 16.04.1993, pct.5, lit.b)   

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparență decizională pe pagina WEB a primăriei pe data de  

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 cadru primăriei Orhei și este avizat 

11. Constatările altor expertize 

Nu este cazul 
 

 

 

      Contabil șef                                                                                          Daniela CAZAC 

                  
 

                      Autor: 

                 

                  Contabil principal                                                                    Silvia BEJAN           
 

 

 

 

 



 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului municipal Orhei 

nr.        din                                   2022  

                                                             

 

 Lista copiilor din familiile cu mulți copii și socialmente vulnerabile scutiți parțial de plata 

pentru întreținerea în instituția de educație timpurie nr.8 din municipiul Orhei, în mărime de 50% 

 

 

 

Nr. Numele Prenumele 

copilului 

Adresa Starea familiară IP 

1 *********** ****************** Mamă singură Grădinița nr.8 

       
 

 

 

                                                                                                              

Autor                                                                                                          Silvia BEJAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Anexa nr.2 

la decizia Consiliului municipal Orhei 

nr.       din                                    2022  

  

Lista copiilor din familiile cu mulți copii și socialmente vulnerabile scutiți integral de plata 

pentru întreținerea în instituția de educație timpurie nr.8 din municipiul Orhei, în mărime de 100% 

    

Nr. Numele Prenumele 

copilului 

Adresa Starea familiară IP 

1 ****************** ******************** Mama invalid Grădinița nr.8 

2 *************** **************** Copil tutelat Grădinița nr.8 

       

                         

 

Autor                                                                                           Silvia BEJAN 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 


