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D I S P O Z I Ț I E 

____________________                                                                                         nr. __________  

 
 
Cu privire la convocarea şedinţei 
ordinare a Consiliului orăşenesc Orhei 
 
 
      În conformitate cu Legea privind  administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006    
art. 16, şi art.18, 
 
 

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Orhei pe data de 10.04.2014, la orele 
10:00, în sala de şedinţe a Primăriei cu următoarea ordine de zi: 
  
 

1. Cu privire la raportul de activitate a administrației publice a orașului Orhei. 
2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea Regiei Apă-Canal Orhei SA. 
3. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,Centrale și 

Rețele Termice” Orhei. 
4. Cu privire la raportul anual despre activitatea Î.M. ,,Achiziții, Comerț și Piețe” Orhei 

pentru anul 2013.  
5.  Cu privire la raportul de activitate a ÎM ,,Servicii Comunal Locative” Orhei. 
6. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,Orhei 

Transport”. 
7. Cu privire la raportul anual privind activitatea Întreprinderii Municipale Hotelul ,,Codru”. 
8. Cu privire la activitatea ÎM ,,Orheiproiect” pe perioada anului 2013. 
9. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Orhei pentru anul 

2014. 
10. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Orhei. – 6 decizii 
11. Cu privire la abrogarea deciziei 1.21 din 31.01.2014. 
12. Cu privire la modificarea capitalului statutar Î.M. ,,Servicii Comunal Locative” Orhei. 
13. Cu privire la modificarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-

Locative” Orhei. 
14. Cu privire la organizarea bilunarului de amenajare, salubrizare și înverzire a orașului. 
15. Cu privire la aprobarea tarifelor la cazare pentru un pat/loc în Î.M. Hotelul ,,Codru”. 
16. Cu privire la împuternicirea Î.M. ,,Achiziții Comerț și Piețe”. 
17. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind contorizarea consumurilor de apă potabilă 

pentru consumatorii din orașul Orhei. 
18. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei Apă-Canal 

Orhei SA. 
19. Cu privire la contorizarea consumurilor de apă a consumatorilor din or. Orhei. 
20. Cu privire la acordarea indemnizației aleșilor locali. 
21. Cu privire la modificarea alocațiilor bugetare. 
22. Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispozițiile Primarului. 



23. Cu privire la creditare. 
24. Cu privire la transmiterea în administrare. 
25. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile expuse licitației pentru vînzare-cumpărare. 
26. Cu privire la atribuirea denumirii străzilor. 
27. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și transmiterea dreptului de 

proprietate asupra terenului aferent casei de locuit. – 2 decizii 
28. Cu privire la anularea și radierea dreptului de proprietate. 
29. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și vînzarea lotului pomicol. 
30. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune funciară a terenului. – 3 decizii 
31. Cu privire la stabilirea plății de locațiune funciară. 
32. Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului, transmiterea în proprietate privată 

și vînzarea porțiunei de teren supranormă. 
33. Cu privire la aprobarea Programului Local de Eficiență Energetică a orașului Orhei. 
34. Cu privire la deplasare. 
35. Cu privire la solicitarea susținerii financiare pentru proiectele investiționale. 
36. Cu privire la solicitarea grantului de la Fondul de Investiții Sociale din Moldova. 
37. Cu privire la amplasarea indicatoarelor rutiere. 
38. Cu privire la inițierea procedurii de înființare a monumentului de for public ,,Bustului 

poietului Mihai Eminescu”. 
39. Cu privire la darea în posesie a terenului. 
40. Cu privire la retragerea din administrare. – 2 decizii 
41. Cu privire la darea în locațiune funciară a terenului aferent. 
42. Cu privire la rezilierea contractului de locațiune funciară. – 3 decizii 
43. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei a Cancelariei de Stat a R.M. 

– 2 decizii 
44. Cu privire la retragerea din gestiunea economică. 
45. Cu privire la retragerea din administrare a bunurilor imobile. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Primarul oraşului Orhei                                                                                             Vitalie COLUN 
 
 

 
 


