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Cu privire la instituirea grupului de lucru

Avînd în vedere necesitatea verificării în teren a situaţiei privind respectarea cerinţelor stabilite pentru
amplasarea firmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în oraşul Orhei stabilite conform Regulamentului aprobat
prin Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 2.8 din 05.02.2010, precum şi necesitatea de asigurare a
veniturilor la bugetul local, în temeiul art. 26(5), art.29 (2) şi art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”, Dispoziţia primarului oraşului Orhei nr. 143-p din 18.08.2015 ”Cu
privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” viceprimarul oraşului Orhei DISPUNE:

1. Se instituie grupul de lucru pentru efectuarea controlului asupra respectării cerinţelor stabilite pentru
amplasarea dispozitivelor de publicitate, amplasate la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător
care este utilizat pentru fixarea denumirii agentului economic cu o suprafaţă ce depăşeşte 0,5 m, cu
următorii membri (specialişti în cadrul primăriei or. Orhei):
Preşedintele grupului de lucru:
Alexandru ŢARANU, arhitect-şef
Membrii grupului de lucru:
Tatiana Semihova, specialist în domeniul arhitectură
Elena Copîlova, specialist în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare
Elena Cireş, specialist în domeniul economie şi venituri
Angela Osoianu, jurist
2. Membrii grupului de lucru:
■ vor analiza şi verifica în teren situaţia privind respectarea cerinţelor conform pct. 8 şi 11 din
Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 2.8 din 05.02.2010;
• vor prezenta, în termen de 5 zile, procesul-verbal privind rezultatele analizei pentru aprobare în
modul stabilit;
■ vor informa agenţii economici despre necesitatea achitării taxei pentru dispozitivele publicitare,
conform art. 291 alin.(l) lit.q) din Codul Fiscal al RM, precum şi cota, modul de calcul şi plată a
taxei locale respective.
3. Pentru aducerea la cunoştinţă publică prezenta dispoziţie va fi plasată pe pagina oficială a Primăriei
oraşului Orhei în reţeaua Internet (orhei.md) precum şi afişată pe panourile informaţionale din
teritoriu.
4. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-1 a s u m
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