
Primăria oraşului Orhei 
Secretarului Consiliului orăşenesc Orhei 

dnei Ala Buracovschi
CERERE

în conformitate cu art.18, punctul (1) din Legea privind administraţia publică locală 
nr.436 din 28.12.2006, în condiţiile art.16 al aceleaşi Legi, 

subsemnaţii, consilieri ai Consiliului orăşenesc Orhei,
solicităm convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului orăşenesc Orhei pe data de

17 martie 2017, la orele 16:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Orhei cu următoarea 
ordine de zi: ORDINEA DE ZI

Nr.
d/o

Conţinutul chestiunii Pregăteşte
chestiunea

Informează

1 . Cu privire la executarea bugetului pentru anul 
2016 .

Zgureanu Olga 
Ţurcan Anastasia

Dandara Viorel 
Zgureanu Olga

2. Cu privire la aprobarea achitării contribuţiei 
pentru Fondul de Investiţii Sociale din 
Moldova.

Ţurcan Anastasia Dandara Viorel
Ţurcan Anastasia >

3. Cu privire la retragerea terenului din 
administrare.

Gudima Feodora Apostolova Reghina 
Gudima Feodora

4. Cu privire la primirea în proprietate a Azilului 
pentru câini

Labliuc Serghei Apostolova Reghina 
Labliuc Serghei

5. Cu privire la organizarea Serviciului de 
supraveghere şi îngrijire a câinilor

Zgureanu Olga Dandara Viorel 
Zgureanu Olga

6. Cu privire la coordonarea hotarelor terenului 
proprietate publică a statului

Gudima Feodora Apostolova Reghina 
Gudima Feodora

Solicităm să fie anunţaţi consilierii despre convocarea şedinţei extraordinare şi să 
repartizaţi materialele pentru şedinţă conform ordinii de zi propuse cu materialele care se 
anexează şi anume - proiectul de decizie, nota informativă şi materialele respective la acest 
proiect. în confirmarea celor solicitate semnăm:______ ________ ___________ ________ _̂___
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