
PROIECT 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

Nr.___________________ 

 din _______________2022 

 

Cu privire la aprobarea Programului de  

Revitalizare Urbană al mun. Orhei 2022-2026 

 

În scopul atragerii investițiilor prin participarea în cadrul apelurilor de propuneri de 

proiecte, în temeiul art.10, art. 118-126 din Codul administrativ al RM nr. 116 din 19.07.2018;  

art.14, (2), lit. p), din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”; 

art.8-13 și art. 15 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional; 

Decizia Consiliului municipal Orhei nr.3.19 din 25.03.2021 „Cu privire la inițierea procesului de 

Revitalizare Urbană a municipiului Orhei”, cu modificările și completările ulterioare; Dispoziția 

Primarului municipiului Orhei nr.194 din 31.05.2022 „Cu privire la desemnarea persoanelor 

responsabile de revitalizare urbană în municipiul Orhei”, examinând nota informativă prezentată 

de către autorul proiectului, 
  

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 
 

1. Se aprobă Programul de Revitalizare Urbană al municipiului Orhei pentru perioada 2022-

2026, conform anexei la prezenta decizie. 

2. Se împuternicește Primarul municipiului Orhei, Pavel VEREJANU: 

2.1 să prevadă anual, la elaborarea bugetului municipal, în limita posibilităților financiare, 

mijloace financiare necesare pentru implementarea Programului de Revitalizare Urbană 

al municipiului Orhei; 

2.2 să actualizeze anual, la necesitate, Programul de Revitalizare Urbană al municipiului 

Orhei. 

3. Se pune în sarcină persoanelor responsabile de revitalizare urbană în municipiul Orhei, 

prezentarea anuală către autoritatea publică locală executivă a informației privind rezultatele 

obținute  în implementarea Programului de Revitalizare Urbană al municipiului Orhei. 

4. Pentru informarea publică prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a Primăriei 

municipiului Orhei în rețeaua Internet www.orhei.md precum și se afișează pe panoul 

informațional al Primăriei mun. Orhei. 

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 (adresa: str. 

Vasile Mahu 135, mun. Orhei), conform prevederilor Codului Administrativ al Republicii 

Moldova. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii revine Primarului municipiului Orhei, Pavel 

VEREJANU. 

  

Primar                                                                                 Pavel VEREJANU 

Viceprimar           Cristina COJOCARI 

Viceprimar                                                                                Valerian CRISTEA 

Secretarul Сonsiliului municipal Orhei             Grigore MÎRA 

Specialist principal  Daniela CRIVIȚCHI 

Specialist principal                                                                             Alina TRUSOVSCAIA    

Autor: Șeful  IP ”Centrul de Dezvoltare Locală  

și Regională din Municipiul Orhei” 

Mihail GANDRABURA 

 

 

http://www.orhei.md/


NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la Decizia Consiliului Municipal nr._____ din ____________2022 

 

„Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al mun. Orhei 2022-2026” 
 

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

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al mun. Orhei 

2022-2026 a fost elaborat de către Șeful  IP ”Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din 

Municipiul Orhei”- Mihail GANDRABURA. 

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

Revitalizarea urbană este un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane 

degradate, desfășurat în mod complex, prin acțiuni integrate teritorial și desfășurate de către 

administrațiile locale prin parteneriate locale, regionale, naționale eficiente în baza unui 

program de revitalizare. În acest sens, revitalizarea urbană reprezintă o abordare complexă și 

inovatoare a problemelor, necesităților și potențialului local și presupune o gândire creativă cu 

privire la soluțiile pentru o zonă sau un oraș, ținând cont de faptul că fiecare cartier, zonă sau 

oraș are o identitate proprie specifică. 

Obiectivele PRU rezultă din analiza aprofundată a zonelor de revitalizare, care răspund la cele 

mai importante nevoi ale sale, se concentrează pe găsirea unor soluții eficiente și eliminarea 

fenomenelor negative pe fiecare domeniu. În același timp, obiectivele Programului se bazează pe 

potențialul de dezvoltare al zonelor de revitalizare identificate și indicate în diagnostic. 

În scopul asigurării implementării abordării de Revitalizare Urbană, precum și oportunitatea 

facilitării investițiilor publice și private în municipiul Orhei, se propune spre examinare și 

aprobare Consiliului municipal Orhei proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Programului 

de Revitalizare Urbană al mun. Orhei 2022-2026”. 

3.  Principalele prevederi  ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Scopul principal al proiectului constă în aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al mun. 

Orhei 2022-2026. 

Principalele prevederi ale proiectului de decizie sunt:  

1. Se împuternicește Primarul municipiului Orhei, Pavel VEREJANU: 

 să prevadă anual, la elaborarea bugetului municipal, în limita posibilităților financiare, 

mijloace financiare necesare pentru implementarea Programului de Revitalizare Urbană 

al municipiului Orhei; 

 să actualizeze anual, la necesitate, Programul de Revitalizare Urbană al municipiului 

Orhei. 

2. Se pune în sarcină persoanelor responsabile de revitalizare urbană în municipiul Orhei, 

prezentarea anuală către autoritatea publică locală executivă a informației privind rezultatele 

obținute  în implementarea Programului de Revitalizare Urbană al municipiului Orhei. 

4. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul de decizie nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

5. Fundamentarea economica-financiară 

Sursa de acoperire a cheltuielilor necesare executării prezentei decizii a Consiliului municipal 

Orhei se determină din bugetul municipiului Orhei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului nu atrage după sine necesitatea modificării sau abrogării de acte normative 

în sensul aducerii acestora în concordanță. 

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul: art.10, art. 118-126 din Codul administrativ al RM 

nr. 116 din 19.07.2018;  art.14, (2), lit. p), din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală”; art.8-13 și art. 15 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind 



transparența procesului decizional; Decizia Consiliului municipal Orhei nr.3.19 din 25.03.2021 

„Cu privire la inițierea procesului de Revitalizare Urbană a municipiului Orhei”, cu modificările 

și completările ulterioare; Dispoziția Primarului municipiului Orhei nr.194 din 31.05.2022 „Cu 

privire la desemnarea persoanelor responsabile de revitalizare urbană în municipiul Orhei”. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul va fi supus procedurii de examinare și avizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 

100/2017 privind actele normative. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectul a fost publicat pentru consultarea publică și poate fi accesat pe pagina web oficială a 

Primăriei municipiului Orhei www.orhei.md (compartimentul Consiliul municipal, directoriul 

Transparența decizională), la data de 07.10.2022.  

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 cadrul Primăriei mun. Orhei și 

este avizat. 

11.  Constatările altor expertize 

Proiectul de decizie nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile 

Legii nr. 100/2017. 

 

 

Autor:  Șeful  IP ”Centrul de Dezvoltare Locală                                      Mihail GANDRABURA 

și Regională din Municipiul Orhei”             

 

http://www.orhei.md/

